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Han vandrer derefter maalbevidst vi-
dere. dere. Han er imidlertid ikke kommet ret.,  
langt fremad, før han standser igen, Ø.; 

Ved Siden .af en af de mange lave 
Buske, der findes paa Kanten langs Vand-
løbet, ligger – halvt begravet af Sand, 
en menneskelig Skikkelse. Ansigtet er 
boret dybt ned i Sandet. Han synes at 
være ret velklædt, og Herbert sammen-
ligner uvilkaarligt sine egne usle Pjalter 
med Mandens solide Klædning. 

„Hvilken grum Skæbne har mon ført 
ham herud?" tænker Herbert og betrag-
ter medlidende den livløse Skikkelse. 

„N», – ikke desto mindre, – den 
enes Død – den andens Brød, siger 
man jo; her er andre Klæder og Støv-
ler, Øm  den døde ikke har Brug for 
men som jeg i aller højeste Grad træn-
ger til, han kan saa udmærket nøjes 
med min – mindre flatterende – Ha-
bit!" 

Og han begynder – trods lidt uhyg-
gelig til Mode derved – at trække Klæ-
derne af Liget. Manden kan vel være 
et halvt hundred Aar, og Liget er ikke 
særlig medtaget; maaske er det slet ikke 
saa længe siden, han er død –. Hvem 
ved –? 

„Det sidder, som var det syet til mig", 
forklarer Herbert sig selv og renser Tøjet 
saa godt, han formaar. 

Fortsættes Tirsdag. 

Det orientalske Tæppe. 
Jeg var Agent for et Oliekom-

pagni i Kuching og lærte derigen-
nem Hardesty at kende. Han hav-
de den ejendommeligste Bungalow, 
bygget i „indfødt" Stil paa Bjerg-
skraaningen udenfor Kuching, og 
der opholdt han sig meget af Ti-
den for sig selv. Han havde Penge 
bestilte ikke noget og led forøv-
rigt af en temmelig fremskreden 
Tuberkulose. 

Han boede meget spartansk i 
sin mærkelige Pælehytte, men en 
Luksusgenstand ejede han, som 
man hidtil ikke havde set Mage til 
i Kuching. Et pragtfuldt orientalsk 
Tæppe. En Dag, da vi sad og røg 
vore Piber, pegede jeg paa det. 

„Dit er smukt," sagde jeg. „Det 
Tæppe synes jeg om". 

„Det Tæppe hader jeg', sagde 
Hardesty, og der var Had i hans 
Stemme. jeg spurgte ham ikke 
om Grunden. 

Mønstret var usædvanligt. Den 

Fra Nationaimusæets Skatkamre. 
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Kong Frederik den Anden indkaldte her til Landet adskillige 
nederlandske Kunsthaandværkere og blandt dem Maler og Tapetserer 
Hans Knieper fra Antwerpen. Knieper og hans Svende vævede en 
Række Tapeter til en stor Sal paa Kronborg Slot og fik ialt 9000 
Daler for Arbejdet, men leverede selv foruden Fortegningerne Silke 
og Garn. De forestillede alle de danske Konger — Sagnkongerne 
iberegnede — ialt 111 fra Dan til Frederik Il., der ses paa afbildede 
Tapet sammen med sin Søn, den lille Prins Christian. Bag Figurerne 
er paa den ene Side afbildet Kronborg, paa den anden Side Frede-
riksborg, saaledes som det saa ud før Christian IV ombyggede det. 

Christian IV flyttede de kostbare Tæpper bort fra Kronborg, 
og derved undgik de den Ildsvaade, som hærgede Slottet ved Øre-
sund 1629. Men Svenskerne røvede 1659 den tilhørende Tronhimmel, 
der nu findes i Sverige, og ved Frederiksborg Brand 1859 gik de 
fleste til Grunde sammen med mange andre skønne og mærkelige 
Gobelinstapeter. Heldigvis havde Frederik IV skænket Nationalmu-
sæet 14 Gobeliner med de yngste Kongeskikkelser, og vi har saaledes 
bevaret nogle Prøver paa Hans Kniepers ypperlige Kunst, der viser 
sig ikke blot i Kongebillederne, men ogsaa i de landskendte Baggrunde 
og i de rige og fine Ornamentborter. 

Fangens største Dag. 
Af HOLGER RASMUSSEN. 

De var to, der var flygtet fra Fange-
kolonien, men nu sad han her i det he-
de Sand – alene. Hans Konstitution 
maa have været betydelig kraftigere end 
Kammeratens. Det var snart en Uge si-
den denne var bukket under. Barmhjer- 
tige Gud, 	naar han tænkte paa det 
Syn, – de frygtelige Dødskvalet, hans 
Medfange havde maattet gennemgaa -
Stakkels John, tænkte Herbert Scott og 
stirrede samtidig sløvt paa den nu tom-
me Feltflaske, som havde været ham til 
uvurderlig Nytte under Flugten – saa-
længe det havde været muligt at opdrive 
Vand at fylde i den. 

De sidste to Dage havde han maattet 
indskrænke sit Forbrug til det mindst 
mulige; at slukke sin ulidelige Tørst 
var der ikke mere Tale om, nej, han 
maatte nøjes med at fugte sine sprukne 
Læber med de faa Draaber lunket Vand, 
der endnu havde været tilbage paa Fla-
sken; men nu var den aldeles tom -
tømt for hver eneste Draabe . . . 

Det var med største Gru, han havde 
ventet dette øjebliks Komme. Sulten -
ja, den var frygtelig, men Tørsten -
var tusindfold frygteligere. Det var kun 
en ukuelig Selvopholdelsesdrift, der 
holdt 'ham oppe; Villiekraften – og 
hans sejge Udholdenhed . . Hele hans 
Energi maatte koncentrere sig om dette 
ene: Vand! I første Instans – Vand; 
dernæst – at naa til et Sted, hvor der 
var Mulighed for at holde sig skjult en 
Tjti: saa – ja, kommer Tid, kommer 
Raad. . . 
- Han rejste sig med Besvær og saa sig 
fortvivlet omkring; saa langt hans Blik 
rakte, mødtes det kun af gyldent, bræn-
dende tørt Sand, og hist og her enkelte 
smaa forkrøblede Kaktus. som formaa-
dede at trodse Ørkenens Grusomhed. 

En generende Blæst førte det fine, he-
de Sand i hans ophedede og opsvulmede 
Ansigt. Han følte det, som var der en 
mægtig, gloende Ovn foran ham. 

Mange Gange var han ved at give op 
men saa gik hans Tanker tilbage – en 
Uge tilbage – tilbage til den uhyggelige 
Scene, da stakkels John kæmpede sin 
sidste, fortvivlede Kamp med Døden . 
Men længere tilbage endnu gik Herberts 
Tanker, – seks lange, pinefulde Aar til-
bage. Han tænkte paa Arrestationen, -
hans gamle, ulykkelige Mors fortvivlede 
Graad, da Dommen faldt. Nu var hun 
død; han havde faaet Meddelelse af In-
spektøren. 

Et ondt Glimt viste sig i hans matte 
Øjne, og hans Hænder knyttede sig tru-
ende i Retningen af Fangekolonien. Han 
saa op og ned ad sig selv; Hans faa 
Klædningsstykker – Fangedragten -
hængte i Laser paa hans magre, knog-
lede Skikkelse –. 

Nej, han maatte videre. Første Afsnit 
af hans omhyggeligt tilrettelagte Plan 
om Flugten fra Barberiet var jo lykke-
des – til Dels da, Resten skulde ogsaa 
klappe ! Hans Ansigt udviste i dette øje-
blik en fast Beslutsomhed : men det gjaldt 
i høj Grad om at blive disse forhadte 
Fangeklæder kvit, – kaste dem fra sig 
og paa den Maade lede Forfølgerne og 
Blodhundene paa Vildspor –. Men 
hvordan? – Hvorfra fik han andre Klæ-
der? Ikke et. eneste levende Væsen var 
at se i Miles Omkreds. 

Ikke en Draabe Vand at fugte sine 
sprukne, svidende Læber med havde 
han mere. Tungen laa tyk i hans Mund, 
den klæbede sig fast til Ganen. Hans 
Gang var vaklende; men pludselig ret-
tede han sig op og stirrede maabende 
fremefter – 	Saa han virkelig rigtigt ? 
– Var det ikke netop her, han for 
mange Thner siden havde hvilet sig en 

kort Stund? Jo, der stod jo netop den 
samme lille Kaktus, han havde betrag-
tet; han havde særlig lagt Mærke til 
dens besynderlige Form. Med andre Ord 
han var altsaa ikke naaet et Skridt vi-
dere i alle disse Timer, – var gaaet 
rundt som en Karrusel og havde brugt 
sine Kræfter til ingen Verdens Nytte! 
En voldsom Harme arbejdede sig op i 
ham. 

„Aah Gud –, aah Gud!" raabte han 
og rakte i dybeste Fortvivlelse sine mag-
re Arme mod Himlen, „hvorfor førte du 
mig ikke fremad, – fremad mod Maa-
let, mod — Vandet?" 

Han vakler et Par Skridt fremad, men 
Knæene bøjer sig under ham. Det gør 
saa ondt, aah, saa smertelig ondt. Fød 
derne var opsvulmede og fulde af store 
pinefulde Vabler. 	 • 

„Store, barmhjertige Gud, lad mig ik-
ke dø herude, – hjælp mig, – almæg-
tige Gud, hjælp mig!" 

De sidste Ord lyder som Skrig, og 
hans udmattede Ryg bøjer sig sammen, 
og han falder, – forover falder han, saa 
baade hans Mund, Næse og øjne fyldes 
med det hede, svidende Sand. 

En ubeskrivelig Rædsel giver kam dog 
Kræfter til at rejse Hovedet et Par Tom-
mer. 

Er hans Time kommet? Skal han dø 
nu? „Nej og atter Nej!" 

Han kommer efter næsten umenneske-
lige Anstrengelser atter paa Benene. 

„Nej, jeg skal ikke de – – ikke dø," 
– kommer det hæst fra hans Strube, 
medens hans forvildede Blik hastigt flak-
ker omkring efter blot den allermindste 
Gnist af Haab om Redning. 
–Med sit Trøjeærme tørrer han Sandet 

bort fra Mund og Næse, gnider sine af 
Solen næsten blindede øjne; – saa vak-
ler han videre – fremad .. 

Men pludselig standser han brat. Hans 
matte Blik har opfanget en Genstand i 
Sandet. lian bøjer sig nysgerrigt og ta-
ger den op; men i næste Nu er det en 
uhyggelig Anelse, der faar ham til at 
ryste af Skræk. Hans Fund er en Ride-
pisk –. 

Er det Forfølgerne, der har tabt den, 
– eller maaske en Flygtning, – ligesom 
ham selv? . .. Fremad hurtigt fremad! ... 
Men dell gaar kun langsomt og yderst .  
møjsommel;gt fremad. Det er dog lige-
som han er kommen i Kontakt med Men-
nesker ved Fundet af Ridepisken, synes 

han. 
Hans Udsigter til Frelse synes alt an-

det end lyse. Det er begyndt at blæse 
lidt stærkere; Vinden ligesom fører lidt 
Fugt med sig nu, synes han. Skulde det 
mon blive Regn? Men nej, intet tyder 
derpaa; Himlen er aldeles skyfri –, han 
føler sig som anbragt i en hvidglødende 
Ovn. 

Men til sin store, grænseløse Fryd op-
dager han noget blinke længere forude. 
Han forsøger atter at sætte Farten op, 
men det tager slemt til hans næsten ud-
tømte Kræfter, men — han anstren-
ger sine øjne og stirrer febrilsk frem 
mod den blinkende Stribe – og haster 
fremad . . . Store Himmel! – Vand! -
Vand! 

„Gud, aah – store, almægtige Fader!" 
jubler det frem fra hans Læber, og han 
falder ned paa sine Knæ og dukker An-
sigtet dybt i det klare, kølige Vand ... 

Et kort Nu løfter han Ansigtet for at 
trække Vejret, hvorefter han hurtigt at-
ter dukker det ned i Vandet, der næn-
somt plasker om hans hede Nakke og 
Hals. 

Velbehaget og styrket rejser han sig. 
Han har ligesom faaet Kræfterne tilbage 
og med Blikket vendt mod Himlen sen-
der han en inderlig Tak op til Gud, hvor-
efter han med et næsten overmodigt 
Smil paa Læben fylder Vand i sin Læ-
derflaske, – det kostelige, uundværlige 
Vand. 

mørkeblaa Bund var bestrøet med 
Stjerner i allehaande Farver og 
Nuancer. Efter Hardestys Mening 
var det et lille hundrede Aar gam-
melt. Det havde i mine Øjne kun 
en Fejl. Ved den ene Ende var 
der fire Stjerner, der var mørke-
røde, og det saa ud, som om den 
røde Farve var trængt ud over den 
blaa Bund, saa at det hele dan-
nede en Plet. 

„Det ser ud, som om. der var 
spildt noget der," sagde jeg. „Det 
ligner en Plet." 

Hardesty svarede intet. 
— — 
Pruden var en velkendt Mand 

paa Borneo, skøndt han ikke havde 
været i Sarawak i hele tre Aar. 

Jeg traf ham i Klubben og syn-
tes godt om ham. Han var en flot 
Fyr med et charmerende Væsen, 
som gjorde, at Alle kunde lide 
ham. Med sine Penge og sine glim-
rende Forretningsforbindelser var 
han lidt af en. Stormægtighed paa 
Borno. Jeg omtalte ham for Har-
desty og spurgte, om han kunde 
have Lyst til at gøre hans Be-
kendtskab. 

Hardesty trak paa Skulderen. 
„Du kan jo tage ham med hjem 

til min Bungalow i Morgen Aften." 
sagde han. 

Hardesty -vilde have svaret saa-
ledes, om det var selve Maharaja-
hen af Vikanir, jeg havde foreslaaet 
at præsentere for ham. 

Den følgende Dag blæste det 
op til en Orkan. En ren Sirocco, 
Forløberen for vældige Regnskyl. 
Jeg traf Pruden i ,Klubben og fore-
slog ham at tage med ud til Har-
desty. Pruden samtykkede ivrigt, 
og vi tog afsted, 

Vi spadserede derud. Det var 
et uhygeligt Vejr. En Typhon hy-
lede ud over Lavlandet, Husene 
skælvede i deres Grundvold, men 
Hardestys Pæle-Bungalow var 
solid og sikker nok. Vi steg op 
paa Verandaen og bankede paa. 
Døren blev slaaet op, Hardesty 
bød os velkommen, en lystig Ka-
minild .hilste os, og alt var som 
forandret. 

Hardestys boy var gaaet hjem 
for Natten, og vor Vært bad os 
undskylde ham et Øjeblik. Han 
vilde sørge for Whisky til os, for 
at den kunde „drive Typhonen ud, 
af Kroppen paa os", som han ud-
trykte sig. Pruden interesserede 
sig ikke, som jeg havde ventet det, 
for Jagttrofæerne paa Væggen. 
I Stedet for gik han henimod Ka-
minen og blev staaende der og 
stirrede paa det stjernemønstrede 
Tæppe. Hans Ansigt havde et 
ubeskriveligt Udtryk af forfærde-
lig Undren, næsten Rædsel. Et 
øjeblik, kunde jeg have svoret, 
var disse hærdede, vejrbidte Træk 
dødblege. 

„Hvad er der i Vejen?' spurgte 
jeg. 

,,Hvilket?" Pruden vendte sig 
imod mig og trak Brynene i Vej- . 



ret. Til Trods for hans forbavse-
de Mine var hans Øjne stift mis-
tænksomme. Jeg syntes, at jeg 
læste noget frygteligt i de Øjne. 

I det samme kom Hardesty ind 
bærende en Bakke med Whisky 
og Glas. Vi satte os foran Kami-
nen. Jeg saa Pruden trække sin 
Stol lidt tilbage som tor at und-
gaa at sætte sine Fødder paa 
Tæppet. Samtalen drejede sig om 
Jagt, og Hardesty foreslog, at Pru-
den skulde tage med paa en Jagt-
Udflugt Dagen etter. 

„Om jeg vil?" Pruden lo paa 
sin hjerteligste Maade og slug ud 
med Haanden. „Det kan De stole 
paa. Hør for Resten", Pruden vend-
te sig mod vor Vært ug viste med 
en Haandbevægelse ned paa Tæp-
pet, „det er et smukt Tæppe, Har-
desty. Jeg har en Samling af den 
SI .gs, og — Jeg vil gerne købe 

t Tæppe. I !vor i Alverch n har 
De faaet det fra?" 

I lardesty sendte ham et forsken-
de Blik. - 

En Ven af mig har sendt mig 
det". Hardesty saa ind i Ilden. Han 
var ganske bleg, saa jeg nu. Tu-
berkulosen var vel temmelig frem-
skreden hos ham. Maaske blev det 
hans sidste Jagt. „Jeg skiller mig 
ikke af med det. Min Ven her -
han nikkede over til mig, „skal 
arve det efter mig". 

Pruden tømte sit Glas og skæn-
kede et nyt. 

,,Jasaa", sagde han med lidt tyk 
Stemme, „Men jeg vil give Dem, 
hvad De forlanger for det. Jeg vil 
gerne have det Tæppe." 

„Maaske", sagde Hardesty med 
sagte Stemme, „kunde det inter-
essere Dem at høre dets Historie." 

Pruden drak igen og satte Glas-
set fra sig med rystende Fingre. 
Jeg havde en Følelse af, at han 
ikke ønskede at høre Historien, 
men ikke turde sige det. 

„Jasaa", sagde han og tvang 
Ordene frem. „Hvad er det saa 
for en Historie?" 

„Den er kort fortalt og ikke 
lystelig", sagde Hardesty og saa 
paa Pruden. „George Surnpter hed 
den Mand, der ejede Tæppet der. 
Jeg hørte Historien bagefter, da 
det var sket altsammen. Sumpter 
havde en smuk ung Kone — et 
lille taabeligt Barn var hun, efter 
hvad jeg har forstaaet, romantisk 
og naiv. Han var Forretningsmand 
og tjente Penge. Han var Under-
direktør i et stort Gumini-Kompag-
ni. Saa var der en Mand, Gum-
ini-Baronen, blev han kaldt, paa 
Grund af sine store Gummi-Plan-
tager, hvis Fritidsbeskæftigelse var 
at ødelægge andre Mænds Fami-
lielykke. Jeg skal ikke kunne næv-
ne hans Navn, det kan ogsaa være 
ligegyldigt Han og Sumpter saa 
aldrig hinanden. Men han saa 
Sumpters Hustru. Sumpter fik 
Ordre til at rejse til Arizona 
i et vigtigt Forretningsanliggende. 

Med saa kort Varsel maatte 
han tage afsted, at han knapt 
nok kunde faa sagt sin Hustru 
Farvel. Det var den gamle Histo-
rie med David og, hvad var det 
nu, den anden hed, — Urias!" 

Hardesty strøg sig med Haan-
den over Panden. Jeg hørte Pru-
den tage en dyb Slurk af sin Whi-
sky. Hans Haand rystede. 

„Saa gik det, som det maatte 
gaa," vedblev Hardesty. „Gummi-
baronen rejste sin Vej. Sumpters 
smukke Hustru, som han havde 
forlokket, kunde ikke staa det igen-
nem. Da hun opdagede, at han 
ikke vilde tage hende med sig, 
og gifte sig med hende, saa snart 
hun kunde blive skilt fra Sump-
ter, dræbte hun sig selv. Sumpter 
kom hjem samme Aften, det var 
sket. Det første, han saa, da lian 
traadte ind i sit Hjem, var hans 

Hustru, liggende livløs paa det 
Tær pe der." 

Han førte Foden hen mod den 
røde Plet paa det stjernestrorde 

1 æ'pe. „Det røde der er hendes 
Blod. — Ja - det var Historien. 
Den er ikke længere." 

Jeg rettede mig og tog mit Glas 
„Hvorfor har Du aldrig forsøgt 
at vaske den Blodpiet af?" spurg-
te jeg. 

Hardesty saa over paa mig. 
„Hvad for noget — vasket af --

hvorfor skulde jeg det? — Sump-
ter —" 

.,Hvad blev der af ham?" spurg-
te Pr uden med tyk Stemme 

„Han gik ad Helvede til. Lad 
os ikke snakke om ham. Hans 
Saga er ude. Han var ruin Ven. 
— Hvad Tid skal vi starte i Mor-
gen, Pruden? Skal vi sige Klok-
ken ti." 

„Lad os det", sagde Pruden, 
men idet han rejste sig, tog han 
et Skridt tilbage, bort Ira Tæppet 

Dagen efter blev jeg kaldt ned 
til Sandakar, og der gik to Uger 
før jeg kom tilbage til Kuching. 
Medens jeg var i Sandakar, hørte 
jeg Nyheden og blev svært rystet 
ved den. 

Pruden var kommen af Dage. 
Dræbt ved et Vaadeskud, hed det 
sig, paa Jagtudflugten med Har-
desty. 

Det første jeg gjorde, var at 
opsøge Hardesty i hans Bungalow. 
Jeg traf hsm døende, men han 
vil hverken høre Tale om Doktor 
eller Præst. 

„Nu er — Tæppet dit," sagde 
han og hostede. „Tag og vask Plet -
ten af, vil Du?" 

„Naturligvis," sagde jeg. 

„Du husker den Historie, jeg 

fortalte om Sumpter. Den har faa-
et en Slutning nu. Pruden, ser 
Du —• Han brød af, halvkvalt 
af Hosten. Saa fortalte han mig 
Slutningen i fem Ord: Hvorfor vil-
de han købe Tæppet? 

Jeg forstod ikke i Øjeklikket, 
hvad der laa bag de Ord. Jeg 
skyndte mig at løbe ned i Byen 
tor at hente Lægehjælp. Stakkels 
Hardesty døde, mens jeg var borte 
Men samme Aften kom hans Boy 
ned til mig med en lille Pakke 
og en lille forseglet Konvolut. 
Pakken indeholdt Tæppet. Jeg 
aabnede Konvolutten, og et Øje-
blik efter forstod jeg alting. 

Den indeholdt et gammelt gul-
net Visitkort. Paa Bagsiden af det 
havde Hardesty med rystende 
Haand nedkradset et Par Ord til 
mig. 

„Vask det, min Ven, vask det !" 
Paa Forsiden stod det trykte 

Navn: 
George Hardesty Sumpter. 

Yra »ag til dag. _ 
Turister 

har beklaget sig til os over, at der i 
denne Tid stadig afhentes Sand paa 
Sandkaas Badestrand. Forleden var et 
Par Børn ved at blive kørt over, og de 
store Huller og Hestesnavset pynter 
ikke. 

Da der er Sand nok syd for Bade-
stranden, henstilles -det til Forbrugerne 
at forsyne sig der. 

Der mangler ogsaa nogle Skilte med 
Advarsel mod at cykle paa Rednings-
stien, og det er uforstaaeligt at der 
ikke er sket Ulykke der for længe siden. 

Bornholms 
Telefonabonnentforening 

- opløses og der dannes en ny, hvis 
Administrationsudgifter skal udredes 
af Selskabet. 

De mange Brande, 
7 i Løbet af 17 Dage, har opskræmt 

Beboerne paa Landet, det er særlig de 
straatækte Gaarde, der er udsatte. og 
der maa derfor i den tørre Aarstid ud-
vides særlig Forsigtighed. 

Rutsker Afholdsforening 
afholder Søndag Eltm. Møde ved 

GI. Dam. 

Christiansø 
og de andre smaa Klippeøer østen 

lur Bornholm oplever i Aar en Invasi-
on af Turister som ingensinde tidligere. 

„66" sætter sine største Baade i Lyst-
tur dertil og vor egen lille „Hammers-
hus" er fuldt optaget hver Onsdag og 
Fredag. 

I Gaar maatte den endda gøre en 
Dobbeltur, da der var 200-300 Passa-
ger saavel fra Allinge som fra Gudhjem 
Det fine Vejr og Sophus Bangs Fører 
har selvfølgelig den største Andel i 
denne Succes. 

Rosinen — som Livsvækker. 
En amerikanak Læge har gennem et 

halvt Aar sat sig selv paa en Rosin-
Kur og i den Tid fortæret 112,5 Pund 
Rosiner. Om Virkningen af Kuren for-

tæller han selv: 
Rosinen har en kraftgivende Indvirk-

ning paa hele det menneskelige System 

ng paa Helbredet i det hele taget. Ro-
sinen er virksom overfor B:oclinangel 
og legemlige Svagheder i Almindelig-
hed. Man mærker snart en betydelig 
Kraftforøgelse, idet de røde Blodlege-
mer hurtigt øges, da Rosinens Frugt-
sukker (62,73 pCt) er meget letsmelte-
ligt. Rosinen indeholder ogsaa Jern, 
der fremmer Blodets Mængde. Og over-
for Hjertelidelser indeholder den Gly-
kogen. 

Rosinen kan spises som Eneret eller 
blandet i Grød, Vælling o. I., men helst 
bør de spises raa. Naar man begynder 
at spise Rosiner, vil mange klage over 
Ømhed i Tænderne, men denne Øm-
hed forsvinder snart, og Tænderne har 
stor Gavn af Frugtsukkerets Indvirk-
ning paa dem - altsaa en modsat 
Virkning af det kunsttdorte Sukker der 
er direkte skadelig for Tænderne. 

5lr6ejdets Xre. 
Der lindes mange rige Mennesker, 

som lader andre gøre deres Arbejde. 
Men de fleste af os maa arbejde med 
vore Hænder, og den Dag kommer sik-
kert ret snart, da en Mand eller Kvinde 
der kun arbejder med sin Hjerne, vil 
blive anset for kun at have faaet -
en halv Opdragelse. Der findes mange 
rige Mennesker, der arbejder haardere 
end de fattige. Arbejde er en Nations 
Rygrad; det er lige meget, hvilken 
Slags Arbejde vi udfører, blot vi udfø-
rer det godt. En Kvinde, der gaar ud 
og vasker, udfører et hæderligt Arbej-
de, naar hun gør det vel og med sam-
me Interesse, som var det hendes eget 
Tøj, hun vaskede. Gør du dit Arbejde 
vel, viser dette, hvilken Slags Arbejder 
du er. Vort Liv og vor Karakter paa-
virkes af den Maade. vi gør vort Ar-
bejde paa. Du kan gøre dit Arbejde 
ærligt og godt, lige meget hvilken Slags 
Arbejde det er. Om du skammer dig 
for dit Arbejde, da kan det aldrig blive 
godt Arbejde, og du vil aldrig blive 
glad for det og lykkelig ved det. For 
Kvinden gives der intet herligere Ar-
bejde end Husmoderens Kald, og den 
Kvinde, der passer sit Hus, laver Mad 
og syr Klæder til sine Børn, er værd 
at ære og rose. 

„Viljen trækker det halve Læs", og 
elsker vi vort Arbejde, er den halve 
Sejr vundet. 

&d til 'ftertanfie. 
- Hvis Noden er Opfindelsernes 

Fader, er Tilfældet ofte deres Moder. 
- Lykken er Glas; naar den skin-

ner klarest, brister dcn. 
- Af Sorg kan Lægemiddel gro; af 

Tomhed og Øde kommer Tomhed og 
Ode. 

- Bedre et Æg i Fredstid end en 
Okse i Krig. 

Smaa Tyve gaar i Jernkæder, store 
Tyve i Guldkæder. 

- Glæde og Nytte af sine Venner 
faar den, der søger dem blandt de 
kloge og trofaste Mennesker. 

- De fleste Forbrydelser er en Føl-
ge af Menneskets Trang til at gøre det 
modsatte af tiet, dets Samvittighed 
byder det at gøre. 

Danske Indianerkrigere døde. 
De første Danske, der kom til Ame-

rika i 60-erne, havde haarde Kampe 
at bestaa ikke blot med Præriens Vild-
næs, men ogsaa med dens Herskere, 
Indianerne. Ikke faa Danske tnaatte 
udstaa aarelange bitre Kampe mod „de 
røde", Kampe, der blev førte fra Bag-
hold med forgiftede Pile og uden Skaan-
sel, Bryst mod Bryst. Nu er snart de 
gamle Krigere borte, kun et Faatal af  

dem er endnu i Live, og fra Utah er 
der netop i disse Dage indløbet Med-
delelse om to gamle danske Indianer-
krigere, der er gaaet ind til „de evige 
Jagtmarker«, Den 29. Marts døde i 
Union Peter M. Jensen, der var født 
den 6. December 1842, og tre Dage se-
nere, den 1. April, døde i Moroni 
Niels C. Nielsen, der var født den 31. 
August 1845. 

Vær god mod Naturen. 
—a— 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa 
gerne og Sjæl. — Derfor 	vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en Icon Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke ! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

Har du ligget i et Skovbryn eller pas 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du gaar din Vej. Lad ik-
ke tomme Fla?.ker, Konservesdaaser. 
Æggeskaller og Papir forstyrre ..køn-
liedsindtryliket for dem, der siden søger 
Stedet! 

-- Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

- - 
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

ster op med Rod ! Naar du gør .det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed ! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grener.e omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skær dein af med 
et skraat Snit, ( g vælg dem paa en 
saa dan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, ni 	rør ikke Fug- 
lenes Reder. 

Færdes du pas Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
den til andre. 

Færdselsregler 
-- 0— 

i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade ng Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kirebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller e hafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller Haanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtig 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

Prinsen af Wales og 
Taxamelerkilsken. 

—o— 
Man maa lade Prins Chartring, 

at han ikke forsømmer nogen Lej-
lighed til at øge sin iforvejen 
meget store Popularitet; som nu 
forleden ved Festen for Victoria-
Kors Ridderne, ved hvilken Lej-
lighed Prinsen til Bords havde en 
Chauffør. — I afvigte Sommer 
henrykte den elskværdige og char-
merende Prins den lille franske 
Badeby le Touquet, hvor den 
kvindelige Del af Badegæsterne 
sværmede om ham som Bier om 
en Bikube. Prinsens aller største 
Beundrer var dog sikkert — en 
Taxameterkusk. Og Historien her-
om er denne : 

Paagældende Taxameterchauf-
før kørte den ældste og skrøbe-
ligste Bil i hele Tonquet, kun i 
yderste Nød fik han Kunder. En 
Dag stod Chaufføren ved sin Bil 
ved en Golfbane, og som sæd-
vanlig saa han alle gaa forbi sig, 
mange tilmed med et haanende 
Smil. Pludselig viste en elegant 
klædt ung Mand sig, han lod 
Blikket glide hen over de mange 
elegante Privatbiler og Taxametre 
og steg saa op i — den gamle 
Taxametre. 

— Til Hermitage! raable Prin-
sen til Chaufføren, der var saa 
forskrækket over sin fine Passa-
ger, at han ganske glemte at 
starte. Endnu et Par Gange maatte 
Prinsen gentage sit Maal, inden 
Chaufføren fik den gamle Bil i 
Gang. 

Vognen var aaben, og alle, der 
mødte den, genkendte let Prinsen ; 
man stod stille og hilste ærbødigt 
og — undrede sig over, at Eng-
lands Tronfølger kørte i en saa 
skrøbelig Vogn. Ved Maalet aab-
nede Prinsen selv Døren, steg ud 
og betalte med en 100-Francs 
Seddel. Da Chaufføren vilde give 
tilbage, rystede Prinsen paa Ho-
vedet og sagde: „Tak, det er ud-
mærket; behold den", og inden 
Chaufføren havde fremstammet sin 
Tak, var Prinsen borte. 

Det fortælles, at Chaufføren 
stadig opbevarer den 100 Francs 
Seddel, Prinsen af Wales betalte 
ham. Og siden har han og hans 
Vogn haft fuldt op at gøre, thi 
siden Prinsen har været Vognens 
Passager, vil alle andre ogsaa 
køre med den, og alle betaler 
gerne, ti, tyve, halvtreds, ja hun-
drede Francs for Køreturen. Det 
er blevet et Slagord „Tak, det er 
udmærket; behold den", og Chauf-
føren tjener nu Penge som Græs. 

smart SyersRe. 
—0- 

I Paris morer man sig meget 
over en Bedrageriproces, som nys 
er afsluttet for en af Byens Dom-
stole. Den anklagede, en Syerske, 
havde for at smigre sine Kunder 
anvendt et lille Tricks, der bestod 
i, at alle hendes Spejle havde en 
lille knap synlig konkav Bugtning, 
hvorved de Personer, der spejlede 
sig i dem, korn til at se mere slanke 
og bedre ud, end de i Virkelig-
heden var. Naturligvis tilskrev 
Kunderne de velsyede Klæder det 
bedre Udseende, og Syersken fik 
følgelig hurtigt en meget stor 
Kundekreds, og hendes Ry gik 
viden om. 

Det lille Tricks vilde sikkert 
fremdeles have været til baade 
Kundernes og Forretningens Bed-
ste, om ikke Ægtemagen til en 
af de kvindelige Kunder en Dag 
havde slaaet Følge med Hustruen 
til Forretningen og der opdaget, 
at Spejlet viste Hustruen i en 
mere fordelagtig Figur end den 
virkelige. Han var ond nok til at 
melde Syersken til Politiet, og 
Dommeren, der iøvrigt tog meget 
humoristisk paa Sagen, kunde ikke 
komme uden om at idømme Syer-
sken en Mulkt paa 200 Francs, 
da hun indrømmede, at hun fort-
sætlig havde benyttet sit Tricks. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug c,g 
Industri og skaffer  

Arbejde til Landets mange arbejds-

løse. 



Biler 
udlejes. 4-5 og  12-14 Pers. nye 
Vogne. Billige Priser. 
Lastliorsel udføres. 

E. Hansen, Tein. -- TH. Ro 57 x. 

7 Pers. Turistbil udlejes 
E. Ipsen, Havebo, Allinge 

Tlf. 
if 147.  

Last- og Personkarse) 
udføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

bowl- ORnsalli 
Strandslot 

Tirsdag, Torsdag Lørdag. 
H. Reiner. 

• 

Blanchs Hotel 
Søndag, Onsdag, Fredag. 

M. Koch. 

ifflum.~.~ 
Elegante Visitkort 
50 Stk, med Navn 2 Kr. 

Allinge Røgtrykkeri. 

Hver Onsdag og Søndag 
mødes vi paa .  

Turisthotellet. 
Koncert — Dansant. 

Prima Kvaliteter 
alle Modefarver 
HATTE I 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Forlermelsfalbriken, Nyker 

En Høstkarl 
søges fra 1. August paa Offergd. 
i Re. 

2 Geder er til Salg  samme Sted. 

DCIDDI3MCIEIMEICIZSMSCIDELICIM 

!Broderier 
En Del ældre Modeller og  paa-

tegnede Ting  udsælges billigt. 

&mille ffadsen, 
Allinge. 

FIDEJEIDDSEIDEISGEDSEEIHEICIOGME 

Burrelyngens Granitværk. 
V. Sørensen. 

Kjole- og LiPonsyntllq 
udføres. 

Bodil Johnsen, Helligpeder. 
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.9'røv vore Salater! 

81.Lyster,iffask. 

Ali Smedearbejde 
udføres hurtigt 

og  til rimelige Priser. 
Smed Grenvall, Olsker. 

En ligefadings 

Fjedervogn, 
passende til Islændei eller Russer-
hest, sælges billigt. 

Nogle Stk. magre Seer ønskes 
til Købs. 

A. Frederiksen. 
Hotel „Allinge", Tlf. 25. 

ftersonkorsel 
udføres med ny lukket Chevrolet 

Poul Nielsen 
Tlf. 145 	ved Lindeplads, Allinge 

Opkøb af al Slags Fjerkræ. 
Hentes paa Stedet. Kontant Beta-
ing. Altid til Dagens højeste Priser. 

I. C. Olesen, Klemensker. 
Tlf. ndr. 33. 

(t) 
Grav 

meminitriter 

tWa 

i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Set ruin Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Huggede og  polerede 

Gravinonumenter 
same? 
grovere 

.50n1 

finere 
;,Bedst 

billig 
N, og 

NORDLANDETS 
HANDELS ti US 

ALLINGE 

U ld 
;Silke 

og 
;Bomuld 
'Bedst og 

illigs) 
ii 

Aktieselskabet 

Haste Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog  og  Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, m. 

Gle1111111 

Lysttur 
til efiristianse 

tik mis HAMMERSHUS 
Onsdag ca. Fredag. 

Fra 9"°, fra Gudhjem Iff'1) 
Retur fra Christiansø 143°. 

Pris 4 Kr. 
Lystturen Christiansø har Togforbin-

delse med alle bornholmske Jernbane-
stationer, hvor gennemgaaende Billetter 
faas for Skib og Bane Tur-Retur 5 Kr. 

SIMRISHAMN. 
Afgang  fra Allinge Kl. 9 

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lerdag. 
Retur fra Simrishamn 1616. 

Afg. Søndag fra Allinge Kl. 8 og  19. 
Retur fra Simrishamn 1I og  22". 

Billetter faas i Dampskibsselskabet 
Østersøens Kontor, Tlf, Allinge 75, eller 
Tul isibureauet Sandvig, Tlf. 100. 

Pris Tur-Retur: 1 Dag  5 Kr., 
2 Dage 6 Kr., 30 Dage 8 Kr. 

esmeenerms~~~~ 

klornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6  - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

»en fikse Sko 
med den gode Pasform fans 

elarsensSkotojsforretning,A11. 

7 Pers. Turistuogn 
udlejes billigt. 

Tlf. Allinge 53 kan benyttes. 
Johs. Marcher. 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
litterieur-, Sports-, Illustrations-, heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
lag for Befordring. 

Kaare Rasmnssen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstorrelsesanstalt. 

Malk Kofoed, Vesterg. All, 
anbefaler sig  med alt Snedker-
arbejde. Saavel nyt som Repa-
ration udføres solidt og billigt. 

11•11111111111•11~111111~% 

Senge og 
Madrasser. 

Feltseng m. 18 Fjerdre 10,00 
do. 	36 -- 	15,75 

Hessiansmadrasser 
pr. Sæt 7,50 og 9,25 

	

Stribede Stout do. 	13,50 
Barnesenge i stort Udvalg 

9,50 

Vattæpper, Uldtæpper 
til billige Priser. 

Magasin duNord 
ved Victor Planck, Allinge. 

Leverandør til Vare- og  
Landbrugslotteriet. 

Den rigtige Tagtteere, 
som gør fuld Nytte er P. Rønning  & Ojerløffs 

Linoleumstjære, 
som sælges i store og  smaa Tønder samt i Spande. — Alle Slags 
finsk Tagtieere, Linoleum, Træfarver til udvendig  
Brug samt Oliemaling  sælges til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 
BRØDRENE ANKER, HASLE 

JERN%T4)8ERI & MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning  til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLM". 

Nye selvafleeggende 

Staal-Hesteriver 
8 Fod med 30 x2 Tænder af meget solid Kvalitet sælges 
fra Lager paa særdeles gode Vilkaar. Stor Rabat pr. Kontant. 
De almindelige Reservedele til 

Deerings Høstmashiner 
er paa Lager — eller skaffes meget hurtigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Meget fine, tørre Gulvbrædder 
Fyr eller Gran"efter Ønske. Alle Længder dansk Maal sælges 
paa særdeles billige Vilkaar. 

Billige, svære Brædder fil Staldbrug og 
rigtig gode, luldkantede Udskudsbrædder 

sælges til de nye, billige Priser 

Nordiandets Handelshus. 

Hasle 
fotografiske Atelier 

— BERGHAGEN — 
Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag! 

Hurtig  Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf. Hasle 6.6). 

[(Med & Mortensen 
Hyggeforretning 

e4-X  

Tlf. All. 77 i Tli, All, 79 

Ny lukket Bil 
, udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 
Tlf, All. 59 kan foreløbig  benyttes. 

JU !Alkenel dims 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

En 12-14 Pers. Bil udlejes. 
TIL All. 1t7 y. 	A. Engell, Tein. 

hl ikke our hen eller hild 
Køb Deres Forbrug  af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNNOIJM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og  Hy-
giejne.  

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Fikse og smukke 
Nyheder i 

TRIKOTAGE 

11.Himill 
Optieutin iagN, bra-ade altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert linnteeis. 

Allingefieglucerk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Stort Udvalg af 
prima Kvalitet 
STRØM PER 

NORDLANDETS 
HANDELSHUS 

ALLINGE 

Ny 4-5 Personers 

Chevrolet—Bil 
udlejes til moderate Priser. 

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118 
	.ffili.1■100f 7■1•1•11 

Overretssagfører 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

lodpaluimpapir 
Poser og økonousruller 

leveres til 
Fabrikspris. 

Firma paatrykkes billigst. 

Hurtigste laeverIng 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74. 	 Telefon 74 

Forlang Tilbud. 

Slagtet Sjerkrce 
leveres efter Bestilling. 

Frits Hansen. — Tlf. Allinge 148. 

Fine Pelskaniner 
sælges billigt. 

A. Lefholm, Klemensker. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes. 

Villy Jensen. Tein. 

Nye Abonnenter 
paa „Nordbornholm" kan — saa 

længe Oplaget rækker, faa Bladet 
tilsendt fra 1. Juli. 

A vPrtAr i „Nordbornholm"I 

Slagteriels Utlsslg, Allinge. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 
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Sidoleri els lidsolo 	a 

paa Lindeplads, 
1:1 o  Tit'. 45.  

a • 
a Karbonade. Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag 
0 a 
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rjonurterkjole=åkffer 
i største 2idualg. 

Smukke Monstse i Crepe 	 fra pr. m 70 	Øre 

Bomuldsmouseline, prima Kvalitet 	 88 

Tobralco, lys- og vaskeægte i mange Mønstre 	195 
Elegante Mønstre i Kunstsilke 	 185 
Bedste franske Uldmouseliner 	 185 
Et Parti lys- og vaskeægte Kjole-Bomuldstøj 
i smukke, lyse, tærnede og stribede Mønstre 

fra pr. in 95 og 100 Ore 

Magasin du Nords Udsalg 
L ved Victor Plan ck, Allinge. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Ruter Ira København til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. - Familier med tilstrækkelig Kapital 
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde ; 

Canada umiddelbart efter Ankomsten. Alk -  Oplysninger Ira Passage( 
Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos. 

231)qtr. Sheffer, %lønne, 9loatr. lfflornit3fa, Tfp, Qbb. 13eferjen, C-tatiefe, 
9'lnatr. C fflorilirAfa, ?iffiage, Rotograi Rer(;ficiary, 

--N ,1  
I 	har aabriet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum. 

Iste Klasses Varer. 	 Moderate Priser. 
Ært). Fr. RitNtrup. 

IL ...-.............• 	 ...........-..-. 	 

Nu trænger Tagene til Tjære! 
Vi har Lager af al Slags Tjære i 1/1, V, og 1/4  Td. til billigste Priser 

rfrodukten. 

›ibonnernent 
paa 

„9"lord6ornflolm" 
kan i Hasle tegnes i 

Marekmanns Kiosk, 
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a 

5 øre. 

Anton Sonnes Byggeforretning 
udfører Nybygninger og Reparationer samt alt til Faget henhørende. 

Tlf. Allinge 69. 	 P. Petersen. 

Vin fra 20-50 Øre pr. hel FI. 
Lav Vin af dansk Frugt. Vi har Forhandling af den danske 

, B. B. Vingær. Vi har alle Sorter paa Lager, ligesom vi er vel-

sorteret i Kurveflasker, Glastragte, Gærrør og iøvrigt alt, hvad der 

skal bruges til Fremstilling af Vin. 

4,ys~arffl....~råfflmr.~I••■•••■■■~IMNENI■.~IINI~O~MOI•.. 

Strandhotellet 

KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
HVelda,ze. 

7,45 12,45 16,10 19,00 W Rønne 	I 1. Ank. 4 10,45 15,10 18,35 
8,00 13,00 16,23 19,15 Nyker Il 10,29 14,54 18,22 
8,10 13,10 16,31 19,25 Klemensker »  10.19 14,44 18,14 
8,24 13,24 16,43 19,39 Rø 10,05 14,30 18,02 
8,36 13,36 16,53 19,51 Tein . 9,53 14,18 17,52 
8,44 13,44 17,00 19,59 Allinge ,, 9,45 14,10 17,45 
8,50 1,3,50 17,03 20,05 Sandvig Atg. 9,40 14,05 17,40 

Endvidere løber Tog fra 1, Juli til 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 -- Ankomst Sandvig 10,55 

- - 22,05 -- 	 - 	22,55 
- Sandvig 7,35 - 	 Rønne 8,35 

Fra 1. Juli til 17. Aug. - 	- 	12,35 - 	 -- 	13,30 
Kun Lørdage fra 1. Juli til 15. September: 

Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00 

Søn- og Helligdage. 

7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker 
7,45 13,00 16, 10 19,15 22,05 W Rønne H. 	A10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 

9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 
8,08 13,23 i 6 33 19,38 22,26 Klem( asker 

	
9,46 15,01 18,16 21,19 23,47 

8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 
	

9,33 14,48 18,03 21,05 23 36 
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 

	
9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge 	

A 9,10 14,25 l 7,40 20,40 23,15 8,45 	0 17,10 20,15 23,00 Sandvig 

Endvidere løber Tog fra 1 Juli ti! 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 - Ankomst Sandvig 10,55 

- - 	0,15 
	

1,10 
- Sandvig 11,50 
	 - 	12,45 

Aakirkeby-Gudhjem. 
Hve dage. 

7,55 10,50 I 3,20 17,0020,30 Rønne- -Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21.55 
8,41 11,33 14,06 17,42 21,16 Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 11,42 14,15 17,52 21,26 Almindingen 	8,2211,17 13,47 17,25 20,59 
9,10 12,00 14,32 18,10 21,45 Østerruarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østerla rs 	7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gud hj( m 	7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 	7,45 10,', 0 13,05 17,30 19,50 22,05 
Østerlers 	7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
Østermarie 	8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
Almindingen 	8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
Aakirkeby 	8,32 11,1  4 13,50 18,15 20,41 22,50 
Rønne--Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 

Røn n e-Nexø 7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10 
Aakirkeby 
	

8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54 
Almindingen 
	

8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04 
Østermarie 
	

9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21 
Østerlars 
	

9,15 11,-14 14,35 18,56 21,25 23,30 
Gudhjem 
	

9,25 11,f 3 14,45 19.05 21,35 23,40 

2)iejeriet Y‘albjerggaard. 
Fløde-Is af de forshellige Slags anbefales. 

ANNANAS NOUGAT - VANILLE 
Udlevering: Søgnedage til Kl. 9. I-1,Migdage bedes Bestillinger indgivet 

inden Kl. 6. - Formerne bedes tilbagesendt hurtigst muligt. 

os
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Palmehavens nye Parketsal. 	• • • • . • • • Daglig Eftermiddags- og AftsnKoncert •  • 	 samt Dansant. 	 •  
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Skal De reparere 9 
Deres Hus eller bygge el nyt Hus • 

- da har vi et stort, velsorteret Lager af Tømmer, Gulvbrædder 
Forskallingsbrædder i alle Bredder, Tykkelser og Længder. 

Alle vore Brædder er vellagrede og terre. 
Friskbrændt Portiand Cement 

Mursten, Tagpap og Tagplader sælges til allerbilligste Priser. 

firodukten. 

Badningens 10 Bud. 
O 

Formanden for Dansk Svømme-
og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa - følgende 
gode Raad : 

I. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken-
der Vanddybden, tag da om Livet 
et Reb, som en anden - staaen-
de paa Land - holder i. 

4. Bader du fra Baad paa dybt 
Vand, tag da ligeledes om Livet 
et Reb, som holdes af en i Baaden 
værende Person. Spring ud og 
gaa op fra Baadens For- og Ag-
terende ikke fra Siden. Skulde det 
ske, at Baaden. du er i, kæntrer, 
bliv da ved den, medmindre du 
er nær ved Land og er vis paa 
at du kan svømme ind. 

5. Gaa ikke i Vandet lige efter 
et Maaltid, ej heller efter stærk 
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte 
virker normalt igen) Mennesker 
med Tilbøjelighed til stærk Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
i Vandet end højst til det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
ne. 

8. Tillad ikke Børn - ukendt 
- med Sejlads - at tage ud 

paa egen Haand. Giv dem Advar-
sler mod Kaadheder, dersom de 
i Robaad faar Lov at ro ud uden 
voksne. 

9. Ciaa ikke flere i en Baad, end 
at 1 er sikre paa, at den kan hæ-
re jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt" 
(Sehåfer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræt", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 
de fleste af os - før eller senere 
i vort Liv - komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paahegyndelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 
se-min Monument-Udstilling, 

Havnegade, Allinge. 

Borrelyngells Granitværk. 
V. Sørensen. 

Al Last- og Krealurkgrsol 
samt Svinekørsel hver Torsdag 
Formiddag. Bestillinger modtages. 
En 14 og en 4 5 Pers. Bil udlejes 

Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

Produkten. 

Nar De De illtilige eller kolde 
Køb da Insuliteplader, som er ganske fortrinlige til 

alt, haade Beboelseshuse og Udhuse. Vi har Forhandling og Lager 

af Insuliteplader, og Priserne er meget billige. 

ProduKten. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Kontolatter, 
Dags-llato, ‘"ekseiblanketter, 

Visitkort Og Takkekort, 
Love og Regnskaber. 

Sange og Salmer, 
nedleffiwkort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. Diderillsen. Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Bøger. 	Protokollabrik. - Papirvarer. 
1. Kl. Arbejde. --- Rimelige Priser. - Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uf( irand ret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 
Agnes Sanne. 	H.Th. Mortensen. 

Maskinsnedkeri, Allinge. 
Flf. 47.  

De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk- 
4, 	ker, har jeg paa Lager i alle gangbare 
	 Størrelser og sættes i paa faa Minutter. 

Conrad Hansen, Allinge 
I, 1-  f. 140 Guld-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 

Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge llogrykkeri 

21.40 
21,24 
21,14 
21,00 
20,48 
20,40 
20,35 

Urgla 


