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Det japanesiske Sværd, 
—0 — 

Sir Andrew Geyne støttede sig 
til Rællingen paa Promenadedæk-
ket og smilede vemodigt til den 
tætte Menneskeskare, der trængtes 
nede paa hatoba'en. Min gamle 
Ven var ikke nogen sentimental 
Natur, men jeg saa hans Læber 
fortrække sig, da han vendte sig 
for at tale til mig. 

„Meget smigrende, Jevons, ikke 
sandt?" 

„Slet ikke, lille Fa'rl" udbrød 
hans Datter, som stod ved hans 
højre Side. „Du har • fortjent det 
altsammen. Det er morsomt, sy-
nes, jeg,at alle Studenterne er mødt 
op her. Jeg ved, at mange af dem 
er rejst en lang Vej fi n-  at kunne 
være her og sige Farvel til Dig.,. 

„Banzail Banzai 1" lød Raabene 
nede fra Skaren, der mest bestod 
af Sir Andrews gamle Studenter, 
unge Japanere, han havde under-
vist, ligesom han havde undervist 
deres Fædre før dem i Kundskab 
om Vestens ukendte Verden. I fyr-
retyve Aar havde den gamle Lærde 
viet sit Liv til denne Gerning, som 
han havde taget i Arv efter sin 
Fader. Nu var hans „Drenge" 
som han kaldte dem, sammen 
med flere af den ældre Generati-
on kommen her i Hundredvis for 
at sige ham det sidste Farvel ved 
hans Hjemrejse til England. 

„Hallo — der er Noyal* ud-
brød pludselig Miss Freda Geyne 
og nikkede ned imod det Sted, 
hvor Landgangen hvilede imod 
Kai'en. „Jeg tror, han kommer 
ombord." 

Jeg fulgte Retningen af hendes 
Nik og saa en ung Japaner ivrigt 
bane sig Vej hen imod Landgan-
gen. lian løb op ad den, præsen-
terede sine Papirer for Kontrollen 
og stod i næste øjeblik ved Siden 
at os. Han bukkede dybt for Sir 
Andrew og dennes Datter og rak-
te Faderen et lille Bundt oprulle-
de Silkebaand i allehaande Kulører 

„Jeg havde nær glemt „Hjerte-
baandene"1" sagde han leende. 
,,Det havde været en slem Skuf-
felse for Drengene. Kast, Sir! Nu 
skal jeg vise Dem det l" 

Han tog om Baandenderne med 
den ene Haand og slyngede Rul-
lerne ud over den raabende Mæng-
de, der iv rigt greb efter dem. Saa 
rakte han Sir Andrew Baanden-
Lierne, og Isaburo tog selv sin 
Filthat af og stemte i med Ovati-
onerne. 

„Vi vil ikke give slip paa Dem!" 
syntes Silkebaandene at sige, og 
skønt jeg for mit Vedkommende 
ikke havde noget imod at forlade 
,,den opgaaende Sols Rige", følte 
jeg en Klump i min Hals ved at 
se og høre disse Beviser paa Hen-
givenhed overfor min gamle Ven. 
Skruerne begyndte nu at arbejde 
og Landgangen blev svunget til-
bage. 

„Men De, Isaburo," udbrød Miss 
eeyne, henvendt til Noya, „skulde 
De have været i Land?" 

„Jeg har løst Billet til Moji," 
svarede Noya hurtigt. „Jeg vil føl-
ge min Professor over Indlands-
havet — for sidste Gang." 

„Og hvad saa ?" 
„Saa tager jeg tilbage til Tokyo 

med Toget, Men hvor tomt der 
saa vil være, naar jeg kommer 
tilbage. Lyset vil være slukket i 
vor Tilværelse." 

Sir Andrew saa paa den unge 
Mand med et venligt Blik. „Det 
er meget smukt af Dig at sige 
saada n, Isaburo," sagde han. „Naar 
vi skal være helt ærlige, saa har 

jeg kun udrettet, hvad enhver an-
den Lærer kunde have udrettet." 

„Nej, nej," protesterede den 
unge Mand ivrigt, De har været 
alt for os. Fører, Filosof og Ven. 
De har ikke blot lært os unge 
Japanere Vestens Sprog og Kul-
tur, De har været Fader og Mo-
der for os allesammen." 

Damperen var nu kommet et 
godt Stykke ud fra Kai'en. Silke-
baandene strammedes, bristede og 
flagrede som Vimpler for den fri-
ske Brise. Med endnu et hundred-
stemmigt Farvelraab sendte Mæng-
den derinde en sidste Hilsen efter 
os paa Vej rundt om den halve 
Jord, og Hatte og Lommetørklæder 
viftede og vinkede. 

Foruden Rullerne med Silke-
baand havde Noya haft endnu en 
Pakke med, en lang, buet Genstand 
indsvøbt i Silkepapir og omvun-
det med Silkebaand. Jeg spurgte 
ham nu, hvad det var. 

Han svarede med denne vidun-
derlige Hovedbøjning, der ikke 
kan betegnes som hverken Nik 
eller et Buk, men som udtrykker 
den dybeste Ærbødighed og Høf-
lighed. 

„Vor lærde Professor forlader 
os," sagde han alvorlig. „Forlader 
os for bestandig. Det betyder et 
stort og smerteligt Tab for os. 
Derfor har jeg bragt en ringe Af-
skedsgave med til ham, vor store 

Velgører." 
„Det er altfor højsindet af Dig, 

Isaburo," sagde Sir Andrew. Han 
vidste endnu ikke den Gang, hvor 
højsindet det var. 

Noya gik med os ind i Rygesa-
lonen og begyndte at pakke Ga-
ven ud. Et Øjeblik efter stod jeg 
betaget og stirrede paa det herlige 
Mesterværk, der iaa i Sir Andrews 
Hænder. Japanske Sværd i Skeder 
af Hajskind er som Regel vidun-
derlige Kunstværker, men dette 
overgik alt, hvad jeg har set af 
den Slags. Det gik fra Haand til 
Haand imellem os, for at vi alle 
kunde faa Lejlighed til at beund-
re det. Tilsidst lagde Bamforth 
det fra sig paa Rygesalonens Bord  

med et Suk. 
„Jeg er selv lidt af en Samler, 

Noya," sagde han, „men jeg har 
aldrig set et Stykke Arbejde en 
Tiendedel saa fint som dette. Det 
maa være enestaaende." 

„Aa, det vil jeg ikke sige," sva-
rede Noya roligt. „Mange af vore 
Adelsmænd ejer prægtige Sværd. 
Men dette her er slet ikke ilde. 
Det har tilhørt min Familie i man-
ge Hundrede Aar. Det har heller 
ikke," der kom her en barsk Tone 
i hans Stemme, „været udeluk-
kende til Pynt. Dette Sværd mine 
Herrer Englændere, har udgydt 
Blod i Strømme. Min Bedstefader 
var den sidste, der brugte det." 

Sir Andrew nikkede. „Det maa 
have været før min Tid," sagde han. 
„Men hvad," udbrød han og tog 
paany Vaabnet og stirrede paa 
Klingen, „der maa En have skaa- 
ret sin Finger. Der er Blod paa 
det." 

Ganske rigtigt, omtrent midtvejs 
paa Klingen var der en rød, fug- 
tig Plet som af Blod. 

Vi undersøgte alle omhyggeligt 
vore Hænder. Ingen kunde finde 
den fjerneste Rift eller Saar und-
tagen Ralp Flyte. Der var et lille 
Snitsaar paa Spidsen af venstre 
Pegefinger. Han stirrede paa den 
et øjeblik, og det saa ud, som 
vilde han komme med en Bemærk-
ning, men Ordene døde paa hans 
Læber, og han saa sig omkring i 
Kredsen med en mærkelig tøven-
de Mine. 

„Du maa være forsigtig, naar 
Du omgaas den Slags," lo Sir An-
drew. „Den er forfærdelig skarp. 
Hvis det ikke var for Længdens 
Skyld, kunde man godt barbere 
sig med den." 

Han gik ind med Sværdet i sin 
Kahyt, og lidt efter befandt han 
sig alene med Flyte. 

„Det var mærkværdigt," sagde 
han, „med det Sværd." 

„Hvad er der med det?" 
„Blodpletten paa Klingen." 
„Hvad mærkværdigt er der ved 

den? De maa have ladet Deres 
Finger løbe langs med Eggen og 
skaaret Dem uden at De har lagt 
Mærke til det." 

„Nej, det har jeg ikke," sagde 
Flyte i en afgjort Tone. 

» Men hvordan kunde Blodet el-
lers komme der? Der ingen af de 
andre, der har skaaret sig." 

„Dette Snit," sagde Flyte og 
holdt venstre Haand frem, „gav 
jeg mig selv med Bladet fra min 
Barbermaskine i Morges. Det holdt 
hurtigt op med at bløde." 

„Saaret maa være sprunget op 
igen." 

„Jeg indser ikke, hvad Forskel 
det vilde gøre." 

„Ja, men 	. ." 
„Eftersom," sagde Flyte, „jeg 

siet ikke har haft det Sværd i 
Hænderne. Det var mærkeligt at 
Ingen saa det." 

„Men hvad var det da for en 
Plet paa Klingen?" 

„Himlen maa vide det, Man si-
ger at den Slags stærkt glødet Staal 
undertiden „sveder'. Maaske det 
var det," 

„Men jeg vil aflægge min Ed 
paa, at Pletten, den var rød." 

„Lidt Rust, sandsynligvis," sag-
de Flyte kort. 

— Hele den næste Dag, medens 
vi dampede af Sted over Indlands- 
havet, var vi altfor optagne af det 
der for de fleste af os, vil være 
en sidste Afsked med dette Feland, 
til at vi tænkte nærmere over Noy- 
as Gave. Lidt før Middagen, og 
netop som jeg kom ud paa Dæk- 
ket efter at have klædt mig om, 
mødte jeg Freda Geyna, Sir An-
drews Datter. 

„Skal vi spadsere lidt?" spurgte 
hun. „Der er noget, jeg gerne vil 
tale med Dem om." 

„Jeg er lutter øre." 
Hun bed sig i Læben som ude 

af Stand til at faa begyndt. Saa 
pludselig kom det, med et hastigt 
Udbrud: 

„Har De lagt Mærke til noget 
usædvanligt hos Fa'r i Dag?" 

„Nej, Hvorfor?" 
„For det har jeg. Jeg er sikker 

paa, at han er urolig over et eller 
andet, meget urolig. Da jeg 
kom ind i hans Kahyt til ham i 
Eftermiddag, var han forfærdelig 
bleg." 

„Vi maa have fat paa Doktoren," 
sagde jeg. „Men maaske er det 
kun et lille Ildebefindende. Det 
har jo været en meget bevæget Uge 
for ham, den sidste, med alle Af-
skedsfester. Og tænk hvad det 
maa være for Deres Fader at for-- 
lade Landet her efter fyretyve Aars 
Forløb og sige Farvel til alle de 
Venner, han har sat saa megen 
Pris paa." 

I det samme kom Flyte til, og 
jeg forlod dem. Jeg sørgede altid 
for at gøre mig usynlig, naar Flyte 
og Freda var sammen. De var 
ikke forlovede endnu. Men jeg 
regnede med, at det var sket, før 
vi naaede Shanghai. Flyte sendte 
mig et taknemligt Blik, idet jeg 
gik min Vej, men denne Gang 
havde han misforstaaet mit Motiv 
Jeg ønskede at tale med Sir An-
drew, medens Freda var vel for-
varet i Selskab med Flyte. 

Jeg traf ikke Professoren i Ka-
hytten, men paa Bordet laa det 
japanesiske Sværd. Jeg kunde ik- 
ke modstaa Lysten til endnu en 
Gang at tage det i mine Hænder 
og studere det. Hurtigt gik jeg 
hen og trak Vaabnet ud af dets 
Skede. Klingen havde sin sædvan- 
lige ulmende Glød, men om no-
gen Blodplet var der ikke Tale. 
Staalet var saa blankt, som kom 
det lige fra Vaabensmedens Værk-
sted. 

Jeg fik lige Tid til at støde Svær-
det tilbage i Skeden, da Sir An- 
drew traadte ind. Han fo'r sam-
men ved Synet af mig, men brød 
saa ud i en besynderlig Latter. 

1 



„Hvad for noget, Jevons,” sag-
de han. „Gør De Indbrud i min 
Kahyt?" 

„Undskyld mig, at jeg  har taget 
mig  den Frihed, Sir," svarede jeg  
„men Deres Datter fortalte mig, 
at De ikke befandt Dem helt vel, 
og jeg  vilde spørge Dem, om De 
ikke vilde tale med Lægen." 

„Nej, nej, Jeg  er lidt træt, det 
er det hele. I Aften i hvert Fald, 
kan jeg  ikke lægge mig. Lille Isa-
buro vil blive meget skuffet over 
det." 

„Han forlader os i Aften kan 
jeg  forstaa?" 

„Ja, ved Midnat. Kaptajnen har 
meddelt mig, at vi kaster Anker 
ved Moji Klokken ni for at tage 
Post ombord og  sejler igen Klok-
ken tolv. Noya gaar fra Borde med 
den sidste Havnebaad." 

Fortsættes. 

ii 

`ed XajaR 
gennem &uropa. 

Fra Østersøen 
til Sortehavet. 

••■■••■•■•••■ 

Ungarn. 
Efter en rørende Afsked med 

de kære Ungarninder, padler vi 
videre ned ad Donau, der her 
gennemsnitlig er l km bred. 

Mange øer ligger midt i Strøm-
men, Egnen er flad, kun paa højre 
Flodbred hæver sig grønne Højde-
drag. 

Foran os ligger el stort Byg-
ningskompleks, gamle Volde, Mur-
værker og  Taarne, og  ragende højt 
op — dominerende hele Billedet -
en stor, tempelagtig  Kuppelbyg-
ning. Det er den mægtige Eszter-
gom Domkirke. Byen ligger ven-
ligt nede under Højdedragene. 

Her er mit første ungarske Ud-
betalingssted ;  jeg  trykker de to 
Tyskere paa Næven, takker for 
Følgeskabet og  padler saa ind til 
Bredden. 

Tolderen, der staar og  tager 
imod mig, hjælper mig  Baaden 
paa Land og  lover at se til den, 
medens jeg  besørger mit Ærinde. 

Jeg  turer først lidt rundt i den 
livlige By, der tilsyneladende er 
et søgt Badested ;  spørger saa en 
Politibetjent om Vej. At en Em-
bedsmand hernede som oftest ikke 
forstaar mere end sit eget Mo-
dersmaal, burde jeg  have vidst i 
Forvejen ;  men han er dog  høfli-
gere end sine tjekiske Kolleger og  
prajer straks en af de forbispad-
serende, som standser og  tiltaler 
mig  paa tysk. 

Det er en høj, bredskuldret Herre 
med hvidt Fuldskæg;  han er me-
get elskværdig  og  indladende ag  
gør Indtryk af at være en Mand, 
der har set sig  om i Verden. -
Undervejs til Kassereren faar vi 
os en længere Samtale, og  jeg  
fortæller ham, at jeg  er Dansker, 
har gjort Turen herned med Kajak 
og  nu er paa Vej mod Sortehavet. 

Han bliver mere og  mere in-
teresseret, og  da jeg  har faaet 
min Bog  paategnet hos Kassere-
ren, er der ikke Tale om, at jeg 
maa tage af Sted med det samme. 
Min Velynder vil gerne vise mig  
lidt af sin Fødeby;  men først in-
viterer han mig  hjem til Middag. 

Det er et stort, herskabeligt Hus, 
vi træder ind i. Medens Tjenerne 
serverer Maden, viser min Vært 
mig  ind i sit Studereværelse, hvor 
Gulvet er dækket med kostbare 
Dyreskind, Vægge og  Loft prydet 
med Fuglehamme, Gevirer og  ud-
stoppede Dyr — Jagttrofæer fra 
mange og  lange Rejser. — Han 
fortæller mig  smaa Træk og  Min-
der;  der knytter sig  til disse Mu-
seumsgenstande, og  dvæler snart 
ved Rejseindtryk fra Finlands Søer  

og  Birkeskove, snart fra Sydens 
Urskove. Han synes at have Kend-
skab til mange forskellige Sprog;  
mer, fortæller mig, at med tysk 
og  spansk kan man klare sig  de 
fleste Steder. 

Saa gaar vi til Bords, idet han 
gør en Undskyldning, for at Me-
nue -1 i Dag  -a vegetarisk. Han er 
for Tiden ene hjemme, da hans 
Hustru og  to Sønner opholder sig  
paa Godset oppe i Bjergene. 

Den ene mærkelige Ret bliver 
nu baaret frem efter den anden, 
tilsidst faar vi dejlige, saftfulde 
Vandmeloner. Ja, siger Doktoren, 
nu kommer Melon- og  Druetiden, 
det er gode og  billige Frugter, 
husk blot altid at spise rigeligt 
med Brød til, saa vil det aldrig  
gaa ud over Fordøjelsen. 

Efter. Middagen hviler vi os i 
magelige Lænestole ved et Glas 
Vin og  en god Cigar ;  saa giver 
han Ordre til Chaufføren, og  et 
Øjeblik efter biler vi op mod Dom-
kirken. 

Doktoren fører mig  rundt i den 
overdaadigt udsmykkede Kirke, 
der er opført af Marmor, og  vi-
ser mig  alle Kostbarheder og  Re-
likvier. Jeg  bliver betaget af den 
glimrende Akustik, der er inde 
under Kuplen ;  selv sagte Hviske-
stemmer bliver tydeltg gengivet 
fra Krog  til Krog. 

Rundt om Domkirken staar end-
nu Ruinerne af Fæstningen fra det 
9. Aarhundrede. — Værelset, hvor 
den hellige Stephan, Ungarns før-
ste Konge, er født og  Kapellet, 
hvor han menes at være døbt, er 
restaureret og  holdt vedlige. 

Oppe fra Ringmuren er der fri 
Udsigt til alle Sider -- ned over 
Floden og  Tjekoslovakiet og  bort 
over de skovklædte Bjerge i Ret-
ning  af Budapest. 

Er her ikke vidunderligt, udbry-
der min Ledsager, se Bjergene, 
de er som dækkede af et tykt, 
grønt Tæppe, Pletterne er smaa 
Landsbyer, og  Donau snor sig  
som et blaat Baand bort mod Ho- 
risonten. 	 Det er alle mine Vin- 
haver, De ser her opad de nær-
meste Bjergsider og  der længere 
borte, og  Jagtretten er min over 
Skovene, saa langt øjet rækker. 

Saa vender han sig  om, hans 
Stemme bliver et øjeblik grødet 
af Bevægelse: Landet d& paa den 
modsatte Bred er ikke mere Un-
garn — den forbandede Krig  -
hvad har vi haft af at være med 
— kun Nød og  Elendighed — til 
alle Sider er Landet skaaret fra 
os. De derovre, han taler sig  helt 
varm, er lige saa gode Ungarer 
som vi andre, og  dog  maa de 
underordne sig  en fremmed Na-
tion, lade deres Børn gaa i tje-
kiske Skoler og  uddanne som Sol-
dater, der maaske skal kæmpe 
mod deres egne. — — 

Vi kører igen ned ad den stejle 
Bakke, tager en lang  Tur i den 
smukke Omegn, og  staar saa af 
udfor et stort Badeetablissement. 
Varme Kilder fra Bjerget bliver 
ledet ind i et flisebelagt Bassin. 
Der rører sig  et muntert Badeliv, 
Børn og  voksne boltrer sig  i det 
krystalklare Vand ; vi ser bl. a. 
Kunstsvømning  og  -Udspring. — 
I den omliggende Have serveres 
Forfriskninger, Gæsterne prome- 
nerer i Badedragt. 	 

Det er allerede langt hen paa 
Eftermiddagen ;  jeg  maa tænke 
paa at komme videre. Selv om 
min Velynder inviterer mig  til at 
blive et Par Dage, vil jeg  ikke 
lægge Beslag  paa hans Gæstfrihed. 
Jeg  vil ogsaa gerne til Budapest, 
hvor den store Stephan-Fest be-
gynder i Morgen. 

Saa følger Doktoren mig  ned 
til min Kajak, hjælper mig  den 
paa Vandet og  ønsker mig god 
Rejse. Ved Afskeden rækker han  

mig  sit Visitkort og  beder mig  
skrive ved Lejlighed. 

Paa, Kortet staar: 
Janni es szolnoki 

DR. JARMY ISTVAN 
v. orsz. Kepviselo, egyved. 

Medens jeg  vinker tilbage, gli-
der Kajakken med Strømmen ind 
under den store Bro, der forbin-
der Esztergom med det tjekiske 
På rkkrzy. 

Jeg  er atter ene med den store 
Flod og  tænker paa den elskvær-
dige, gamle Doktor, der behand-
lede mig, fremmede, som en god 
Ven. Træffer jeg  mange af den 
Slags Mennesker paa min Vej, er 
det ikke svært at rejse. 

Et optrækkende Uvejr sætter stor 
Sø, og  jeg  maa kæmpe med Mod-
vind. -- Først ved Mørkets Frem-
brud naar jeg  den lille, ungarske 
Grænseby, Szob, hvor Grænse-
vagten raaber mig  an. Paa Told-
stationen faar jeg  mit Pas stemp-
let og  maa betale 36 Penge som 
Sikkerhed for Baaden, der bliver 
undersøgt og  forsynet med en ny 
Plombering. 

C. A. 

S"ra ag til `:dag. 
---o 

Faldet over Bord og druknet. 
I Tirsdags Nat faldt Fisker Gudmund 

Kofoed, Svaneke over Bord fra en 
Fiskekutter, kort før denne skulde an-
løbe Havnen. 

De samv. borh. Hjælpekasser 
holdt i Tirsdags Aarsmøde paa Høj-

skolen. 
Regnskabet godkendtes. 
Lærer Kofod, Nyker opfordrede Form. 

for de forskellige Hjælpekasser til at 
fremkomme med en Beretning om, 
hvor meget der var udbetalt i Hjælp 
i Aaret 1929-30. Der havde været en 
lille Nedgang fra forrige Aar. 

Jernbanernes nye Motorvogne 
er nu færdige og afsendt fra Odense 
De vil efter Prøvekørslen straks ta-

ges i Anvendelse. 

Den truende Strejke. 
i Stenindustrien søges afværget, og 

der er indkaldt til nyt Fællesmøde 
Lørdag, saa den til Mandag varslede 
Strejke kan undgaas. 

Jylland rundt. 
Købmand Bech, Produkten og Spare-

kassebest. Ridder er rejst til Jylland, 
for med Fruer at foretage en Biltur 

Jylland rundt". 

Hun vilde have Assurancen. 
Det var den 16aarige Tjenestepige, 

der forsøgte at sætte Ild paa Dalby-
gaartl i Rø. 

Kreaturer paa Banelinien. 
I Anledning af de stedfundne Paa-

kørsler af Kreaturer paa Allingebanen, 
henstiller Driftsbestyreren til Kreatur-
ejerne, at disse passer bedre paa deres 
Dyr, da de selv maa bære Tabet og i 
Tilfældet af Skade paa Materiet er 
erstatningspligtig. 

Allinge-Sandvig Haandværker-
og Industriforening 

afholdt Tirsdag  Aften sin ordi-
nære Generalforsamling. 

Tilslutningen var ikke overvæl-
dende, men dog større end sæd-
vanlig. 

Til Dirigent valgtes Lærer H. 
P. Koefoed. 

Formanden. Hr. Malermester 
Johs. Hansen, aflagde Beretning  
om Foreningens Virksomhed. Der 
var, udtalte Formanden, stadig  
nogen Tilbagegang  i Elevantallet 
ved Skolen, hvilket efter Talernes 
Mening, dels Iaa r Tidsaanclen, da 
det samme Forhold gjorde siggæl-
dende ved de tekniske Skoler i 
det øvrige Land, og  dels i den 
stærke sportlige Interesse, der for 
Tiden i maaske lidt for høj Grad 
behersker Ungdommen. 

Beretningen toges til Efterretning  
Regnskabet forelagdes af Gas. 

værksbest. Koefoed. Det udviste 
et Overskud paa Kr. 112,06. 

Da Formanden agter at fraflyt-
te Kommunen i nær Fremtid, valg-
tes Bygmester Johs. Pedersen i 
hans Sted. 

Bestyrelsesmedlemmer blev 
D'hrr. Snedkerm. Th. Jørgensen, 
(Genvalg) og  Malerm. Ludvig  Niel-
sen (Nyvalg) begge af Sandvig.—
Sidste Vinter sendte Sandvig  2 
Elever til Skolen, saa det synes 
vel begrundet, at Sandvig  bliver 
mandstærkt repræsenteret i Be-
styrelsen. 

Tit Revisorer valgtes Stenværks-
best. Chr. Petersen (Genvalg) og  
Maskinsnedker Herm. Mortensen 
(Nyvalg) 

Hr. Stenværksbest Chr. Peter-
sen, der i sin Tid har virket baa-
de som Bestyrelsesmedlem og  For-
mand i Foreningen, valgtes i Aaret 
1890 til Revisor og  har i denne 
lange Aarrække, 40 Aar, troligt og  
nøjagtigt revideret Foreningens 
Regnskab. 

Som en ringe Erkendtlighed for 
vel udført Arbejde i dette lange 
Spand af Aar vedtog  Generalfor-
samlingen at udnævne Stenværks-
bestyreren til Æresmedlem af For-
eningen. 

Under Punkt „eventuelt" benyt-
tede flere af de mødte Lejligheden 
til i hjertelige Ord at takke den 
afgaaede Formand for hans store 
Arbejde i Foreningens Tjeneste. 

Formanden har mindst i en 
Snes Aar virket som Lærer i Fri-
haandstegning  ved Skolen baade 
under gode og  onde Kaar I thi, 
som en af Talerne meget rigtigt 
bemærker: „Det at være Lærer 
paa en Teknisk Skole er et Slid 
og  en Strid, et Slid, for at faa 
tilbragt Eleverne saa mange Kund-
skaber og Færdigheder som mu-
ligt, og  en Strid. for at overvinde 
de ofte trætte Elevers Ulyst til 
Arbejdet og  deres Hang  til at sætte 
sig  udover de diciplinære Bestem-
melser, som nødvendigvis maa 
overholdes, hvis Arbejdet skal bære 
Frugt. 

Ogsaa for Formandens Virk-
somhed som mangeaarigt Besty-
relsesmedlem lød der en Tak. 

Derefter takkede Malermester 
Hansen for godt Samarbejde med 
Lærerne og  tor den Tillid, Med-
lemmerne havde vist ham, ved 
Gang  paa Gang  at vælge ham til 
Formand. 

K P. 

De to Harmonika-Virtuoser 
Alex og Mary, der F. T. gæster Børn-

holin og bl. a. har givet Koncerter i 
Rønne for stuvende fuldt Hus — rosen-
de omtalt i Dagspressen — ',kommer 
Lørdag Aften til Allinge og  giver en 
offentlig Koncert paa Teatersalen. 

(Se Annoncen) 

Badningens 10 Bud. 
-0-  

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 Read: 

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 um 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. Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kan bæ-
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" 
(Schåfer-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 
Paabegynclelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning  for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

iffi..=■1■101.0111114 

ql,rinbrincIsfirte. 

Menee.Satteteg. 
elfholbeforeningen: fim. Raretmager 

%br. $eberfen. 
9.11berftenteubo.: 	.'Ottires W3e. 

93liaa Rare: fim. sIlturer Qete torne 
93orgniefterfontoret 2-4 ftm 
93ranbinfpefter: 	ittsbeni. 

f en. 
93ortd)olnie 93rinibforfifritin fefffab 

Cogttefontni 911freb 2arfen. 
Ziunoffibeepebitionen, enten peb eti, 

benee elnfoitift og  elfgaug  Ziree 
bag  og  a•rebag  ftertu., sinatibag  
og Zorebag  

ollebog jani tingen (Q3orgetifolencit 
2(efefinen 	i3il tieba ge fra  5--9 ftte. 
Minen ginnebag  og  -rebag  7 -. 8, 
folet Zirebeg  3-4. 

otleregiftret: Stommitnetoiltoree 
ffluob Zsrnetat etb.: gan. (sart 

ticelpetasfen. tarm. brt. S3etro Verfer. 
Setteieter fru 911f r. $eterfeu. 

3enibaneft. 93nrelailet aabsitt for (dobl; 
2 og  2,30-6. 

Rienuterfoutoret 10-12 og  2-3. 
førbag  fiffige 6-8. 

Stirfeterrgen 3 —4. 
Jaane- & Ziefontobanten 2 4 f tnt.  
$ofttoutoret.91flinge orjnebage 9-12. 

og  2-6. 	fflitieig  9-12 og  3-6 
With. 	2arien, 91[1.inae, 	3.  

9.)fauritfer, 	St ou tot trettib 
Dejen. 

furftenefejer 	9t. 
,Nele 43. 

8parefaefen 9-12 og  2-4 
Stempelfilial i i.tarefaejen 9-12 ag  2.4 

eiranbbiretteren bo. 
$tatentiftalten for 2ieefinfitring  eeb 

teitionsf. Rofoeb. eiontortib 9-12 
am. 

Seatleteleegen 8-9 og  2-3. 
8ngetiufet. ;Beitigetib 1 I —12 og  4-5. 
Sogefaefen. gut.  93ager 

Secteieter ,fjerm. 	etenien. 
Zelegreffiationett 9-12 og  2-6. 
Zolblantret e —12 Rom. 2-5 Lf terne 
Zuriftforeningen efterjobabet „93orre 

fim, Sicersner 'Iltortenien. 

Køb Deres Forbrug af 
Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
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. 



sexvel 
grovere 

som 
linere 
Bedst 

og 
billigst 

. 	 . Optzendningsbrtende altid paa Fikse  og smukke  Lager, billige Priser. 
i Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

1.  Nyheder i 	1 	  

• 

TRIUTAGE • A 	
anbefales. 

llingeSreglamerfi 
ø,1,  "P:p Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

er paa 
4,5 pCt 

- 
2 	- 
3,6 - 
2,4 - 

Renten at lodskud 
3 Mdrs Op: igelse 

Sparekassevilkaar 
Folio 
i Forsørgelsesafdelingen 

hvortil Præmie, hidtil 

Sylteglas og Syltekrukker 	Al lAsikorsel ildløns 
samt Svin til Slagteriet a 75 øre 

i alle Størrelser. Henkogningsglas af bedste Facon og Kva- 
Iltet. Gummiringe, Henkogningskedler, Frugtpressere, Syltesprit, Sylte- 

pr. Stk. 

En 12-14 Pers. Bil udlejes. 
pulver, Celophon og Pergamentpapir, Syltesukker og Krydderier Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

anbefales til biiligste Priser. 

P. C. HOLM, ALLINGE. 

Xessf6indegarn. 
Har vi endnu ikke modtaget Deres Bestilling paa 

BINDEGARN, da bedes De venligst bestille Deres Forbrug hos os. 
Vi faar Garnet hjem om faa Dage — det er allerfineste Kvalitet og 
Prisen er absolut billig. 

firoduRten. 

18 pCt. Superfosfat og 40 pCt. Kali. 
Bestillinger paa Kunstgødning til Efteraarsbrug bedes venligst 

indgivet. 

ftrodukten. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNNTOBERI å IIASKINFAHRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Anlæz, 

Til Syltetiden 
anbefaler vi vort store Udvalg af 

Syltekrukker, 
Henkogningsglas, 

Henkogningskedler, 
Pergament, 

Syltesprit, 
Rom, 

Produkten. 
11111111~11111=1111~~11111111 

Offentlig Koncert 	bast- og Personkørsel 
udføres. 

af de to Harmonikavirtuoser 
Karl Christensen. Alex og Mary 	 Tlf. Hasle 99. 

paa Christensens Sal 
LØRDAG den 26de Juli Kl. 8. 

Entre 1 Kr. (Ingen Skat). 

Efter Koncerten Bal til Kl. 1 
(samme Orkester), hvortil A. S. G. 

Medlemmer indbydes. 
Allinge - Sandvig Husflidsforening. 

sibonnenzent 
paa 

„ Nord6ornfiolm" 
kan i Hasle tegnes i 

Marolcuanns Kiosk, 
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a 

5 øre. 

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

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. 

Borrelyngens Granitværk, 
V. Sørensen. 

Kjole- off bilmorlsypio 
udføre s. 

Bodil Johnsen, Helligpeder. 

ODDOODDOCIDCICIDOCIDDOCIDODODD 

a 

D 

4 5 Personers ny Bil 
0 
0 
0 
O 
O 
0 

1:2 	 a 

D 

D udlejes. 

Johs. Pedersen. Tlf. Ro  35. a  
DDCIOCIODOCICiDDIDODDDDODODODO 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLINGE 

Nye selvaflæggende 

Staal-Hesteriver 
8 Fod med 30 x 2 Tænder af meget solid Kvalitet sælges 
fra Lager paa særdeles gode Vilkaar. Stor Rabat pr. Kontant. 

De almindelige Reservedele til 
Deerings Høstmaskiner 

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 til Staldbrug og 
rigtig gode, tuldkantede Udskudsbrædder 

sælges til de nye, billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

Den rigtige Tagtieere, 
som gør fuld Nytte er P, Rønning & Gjerløffs 

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. 

Cognac, 
Sukker, 

Eddike, 
Syltepulver 

og løvrigt alt til Syltebrug. 

kollceri-OMill 

Prima Kvaliteter 
alle Modefarver 
1•1AIIT 

il I 	II 
Stort 
Udvalg. 

Bil I ige 

Priser. 

Stort Udvalg af 
prima Kvalitet 
STRØM PER 

o 	 Allinge Skæreri O ONOMMINUMNO, 	1 ir a 

• 4 
4 

mælkekølere, 
armeret Beton, haves paa Lager i 
tre Størrelser og leveres gerne 
overalt. — Vandtrug, som 
kan sættes i Forbindelse hermed, 
haves i to Størrelser. 

Klemens Cementstøber' 
Tlf. Kl. n. 77. 

til Bebyggelse, Pæn Have 	Sommer -   d
o
e
gs
ti
a
l
a passen-

villa, roligt og landligt beliggende 
overfor Anlæget ved Indkørselen 
til Allinge, er til Salg. 
Fhv. Købmand A. Jensen, Allinge. 

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

E. Hansen, Tein. -- Tit. Rø 57 x. 

7 Pers. Turistbil  
udlejes 

E. Ipsen, Havebo, Allinge 
Tlf. 147. 

hoferiels ildsalg, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 

Strandslot 
Tirsdag, Torsdag Lørdag, 

H. Reiner. 

• 
Blanchs Hotel 

Søndag, Onsdag, Fredag. 
M. Koch. 

Ny 4-5 Personers 

Chevrolet—Bil 
udlejes til moderate Priser. 

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118 

Overretssagfører 

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

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

Aktieselskabet 

Hasle Bank 

Ny lukket Bil 
udlejes. 

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

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

ordner Kreditiaan ni. In. 

1•1111•1111•1~1111 1 

Lysttur 
til efiristianso 

!uld sis HAMMERSHUS 
Onsdag <Et, Fredag. 

Fra Allinge 93°, fra Gudhjem 10" 
Retur fra Christiansø 14s°. 

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, Lørdag. 
Retur fra Simrishamn 160. 

Afg, Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19. 
Retur fra Simrishamn Il og 2280. 

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

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

urarioims 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i 

Kontortid 9-12 og 2-4. 

=Il I ffi el MEI izia yder, 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

en fikse Sko 
med den gode Pasform faas i 

ClarsensSkotojsforretning,A11, 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Tlf. Allinge 53 kan benyttes. 
Johs. Marcher. 

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

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

Kolind & Mortensen 
Byggeforretning 

Tlf. All. 77 ■ Tlf, AH, 79 

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

Villy Jensen. Tein. 

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

2 Geder er til Salg samme Sted. 

53roderier 
En Del ældre Modeller og paa-

tegnede Ting udsælges billigt. , 

Emilie Madsen, 
Allinge. 

U ld  
Silke 

og 
omuld 

Bedst og 
illigst 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLINGE 

frersonfiersel 
udføres med ny lukket Chevrolet 

Poul Nielsen 
Tlf. 145 	ved Lindeplads, Allinge 

ssass.........,.s:s•••••s  

Nye Abonnenter 
paa „Nordbornholtn" kan --- saa 
længe Oplaget rækker, taa Bladet 
tilsendt fra 1. Juli. 

A vArtir i „Nordbornbolm" I 

MIO 



KØREPLAN 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

16,10 19,00 y Rønne fi. Ank. 4 
16,23 19,15 	Nyker 
16,31 19,25 
16,43 19,39 
16,53 19,51 
17,00 19,59 
17,05 20,1)5 

7,45 12,45 
8,00 13,00 
8,10 13,10 
8,24 13,24 
8,36 13,36 
8,44 13,44 
8,50 13,50 

Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

11 

 

Afg. 

   

10,45 15,10 18,35 21.40 
10,29 14,54 18,22 21,24 
10.19 14,44 18,14 21,14 
10,05 14,30 18,02 21,00 
9,53 14,18 17,52 20,48 
9,45 14,10 17,45 20,40 
9,40 14,05 17,40 20,35 

åoinnzerkjole=åtoffer 
i største 2idvalg. 

Smukke Monstre i Crepe 	 fra pr. m 70 Ore 
Bomuldsmouseline, prima Kvalitet 	 88 -- 
Tobralco, lys- og vaskeægte i mange Mønstre 	195 - 
Elegante Monstre i Kunstsilke  	185 - 
Bedste franske Uldmouseliner 	 185 - 
Et Parti lys- og  vaskeægte K jole-Bomuldste j  
i smukke, lyse, tærnede og  stribede Mønstre 

fra pr. m 95 og 100 Ore 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

~k~'~ 

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. 

Produkten. 
.~_)~~..3~1 

Har De 111(ilioe eller kolde hgge? 
Køb da Insuliteplader, som er ganske fortrinlige til 

alt, baade Beboelseshuseog Udhuse. Vi har Forhandling og Lager 
af Insuliteplader, og Priserne er meget billige. 

Produliten. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Y1iddele)t4er, lion‘oluttt, r, 
Dagt-Nato, Vi kisel b lanketter, 

Visithort og Tukkeit.ort, 
Love og Regoi,;;Ittber 

Sange og Noimer, 
Illedleinkkott 

leveres bedst og  billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 

Møllers Bogbinderi  

•••■•111~".115m. 

Strandhotellet 
har aabnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum. 

iste Klasses Varer. 	 Moderate Priser. 
Ærb. 

Nu trænger Tagene fil Tjære! 
Vi har Lager af al Slags Tjære i 	'12  og 1/4  Td. til billigste Priser 

firodufiten. 

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

- - 22,05 - 	 22,55 
- Sand N ig 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. 
7,45 13,00 16,10 19,15 22,0511 Rønne H. 
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker 

	A10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 
9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 

8,08 13,23 16.33 19,38 22,26 Klem( nsker 
	

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 
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 

	
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 

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

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

	

0,15 
	

1,10 

	

Sandvig 11,50 
	

12,45 

Aaklrkeby-Gudhjem. 
Hverdage. 

7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
8,41 11,33 14,06 17,4221,16 Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 11,42 14.15 17,52 21,26 Almindingen 	8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
9,10 12,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 12,0814,40 18,20 21,55 Østerhirs 	7,55 10,52 13,20 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gudhj( rn 	A7,45 10,42 13,10 16,59 

16,50 20,30 
20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 
	

7,45 10,20 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 
Aakirkeby 
	

8,32 11,14 13,50 18,15 20,41 22,50 
8,22 10,5513,41 18,05 20,30 22,40 

9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 Rønne-Nexø 

Rønne 	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 
Østerlers 
	

9,15 11,44 14,35 18,56 21,25 23,30 
Gudhjem 
	

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

2iejeriet Xajbjerggaard. 
Fløde-Is af de forshellige Slags anbefales. 

ANNANAS NOUGAT - VANILLE 
Udlevering : Søgnedage til Kl. 9. Helligdage bedes Bestillinger indgivet 

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

e. 	 .1> • • • • •
•

Palmehavens nye Parketsal. 	• 
• • • • • Daglig  Eftermiddags- og Aftsnitoncert • • • • samt Dansant. 	 • **ih •••••••••••••••••••••••••••••,1.• ••••••••••••••• 

Skal De reparere 
Deres Hus eller bygge el nyt Hus • 

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

Alle vore Brædder er vellagrede og tirre. 
Friskbrændt Portland Cement 

Mursten, Tagpap og Tagplader sælges til allerbilligste Priser. 

Yrodufiten. 
DODCIDODDOCIDOCIOCIDIDODDOCICICIOCIODCIDDOCIDDCMCICICIDODDOCIDDCIOCID 

O 
ci 4. 	 D 

all?: Sidoierigis lldsolo paa Lindeplads. 11 
a 

Tl. 45. 	a 
a 	 a a 	 a 
a 	Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	D 
o D 
DODDOCICIOCIDCIDDIOCICICICIDOCIODCICICIDIXIOCIOCIDOODIDDIDDOODOCIOCICIDCID 

Vær god mod Naturen. 
-0- 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

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

Har du fundet en køn 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 paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du gaar din Vej. Lad ik-
ke tomme Flasker, Konservesdaaser. 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- Gør rent efter dig! 
Pluk aldi ig Markens eller Skovers 

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 dit gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed I Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skær dem af med 
et skraat Snit, < g vælg dem paa en 
saadan 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, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa 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 og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. 
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 C hafforerne giver: strækker de Pi-
sken eller I laanden 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 hag om et 
Køretøj, men overbevis dig først oni, 
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. 

og De gavner det 
danske Landbrug cg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

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

Tlf. Allinge 69. 	 P. Petersen. 

1 If. 865. 	Chr. DideriKsers, Rønne. 	Tlf. 865 

. Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. 	Papirvarer. 
I. Kl. Arbe jde. - Rimelige Priser. - Hurtig  Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtø j  og Ligsenge paa Lager.Ordning af Begravelser. 

Agnes Sonne. 	H. Tig. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Ulf. 47. 

Urgla o 

 De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk-

S ker, har jeg paa Lager i alle gangbare 
Størrelser og sættes i paa faa Minutter. 

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

Stort Udvalg. 	Gode Varer, 	Priserne billige. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Enziste direkte Ruter fra 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 i 

Canada umiddc•;;art efter Ankomsten. Alle-Oplysninger fra Passage 
Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos• 

Ritter, fenne, 	Iffloruitsfa, Trgø, Q'bb. 13etcrIel(, E-ør:lude, 

Vloritr. C fflornitÅta, 9.111incie, 	citoqirof 3ergtlageri, ti(We. 

Bestil Deres Trybager i Allinge Bogtrykkeri 

C
m« -••■••■•~1/1~«.. Riff!. 	 

Ken danske Varer 3ngt r . 


