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Udglatte. Tirtsdag og  Fredag  
i Allinge-Sandvig. 

16lndlijern. Osterlars. Rasle 
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Ansvarshavende bidgiver: 
Otto Gornitzka. Telefon 74. 
Trykt 1 Allinge Bogtrykkeri 
Oplag ca. 5500 Eksemplzu-er 
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erd til fierlanke. 

– Lad ikke Stemninger træffe Af-
gørelse over din Skæbne. 

– Er din Anseelse dig kær, saa be-
hold dine personlige Forhold for dig 
selv. 

– Drøft ikke vigtige Ting kort før 
du lægger dig til at sove. 

– Strid ikke med Fanatikere. 
– Den allerskønneste „i Morgen" 

bringer ikke „i Gaar" igen. 
– Det er med Mennesket, som det 

er med Frimærket: vil det frem, maa 
det klæbe sig til. 

– Det er bedre at vende om end at 
gaa forkert. 

– Lykken smiler til faa, men ler 
mange ud. 

– At gøre galt værre, skal der hver-
ken Talent eller Dygtighed til. 

– Sluk aldrig din Tørst i Mørke. 
– Vær høflig – ogsaa overfor Børn. 

Vær ikke fornærmet, naar du skal 
betale Regninger. 

– Man gør ikke en ret Kæp af et 
kroget Træ. 

– Den, der saar Høflighed, høster 
Venskab. 

Jugendheim. 
—0— 

Paa et Omraade er Tyskerne langt 
foran Danskerne, nemlig med Hensyn 
til Jugendheim eller Ungdomsherberger. 
Dette er Aarsagen til, at den tyske 
Ungdom i langt større Udstrækning 
end den danske Ungdom foretager lange 
Vandreture og derigennem henter Sund-
hed og Kærlighed til Fædrelandet. 

Ved Jugendheim forstaar man et lIer-
berge, som er indrettet specielt til Mod-
tagelse af vandrende unge. For at faa 
Ophold paa et saadant Herberge maa 
man være Medlem af _Foreningen „Wan-
dervogel". Aarskontingentet er ca. 4 Kr. 
Er man Medlem koster Natlogi paa et 
Jugendheim omkring 40 Pf. (under 18 
Aar 20 Pf.), altsaa uhyre billigt. 

Selv om disse Herberger er store 
(Lybeck m. fi. kan rumme 2-300), er 
de nu i Ferietiden fuldt optaget, og 
har man ikke sikret sig Plads i For-
vejen, kan man risikere. at alt er op-
taget, naar man kommer. 

I Gosslar, hvor vi var Natten mel-
lem 7. og 8. Juli, kom ca. 30 forgæves, 
deriblandt 4 danske Studenter. 

Jeg vil i det følgende prøve paa at 
give et lille Indtryk af, hvorledes Li-
vet leves paa et saadant Jugendheim. 

Jeg har paa Fodtur i Sachsen for 
kort Tid siden boet paa 7 forskellige, 
og vel var de ikke lige hyggelige, men 
alle Vegne blev man godt modtaget. 

I Lybeck, Bennikenstein og Gossiar 
f. Eks. er der opført store Bygninger 
med 2 eller 3 Etager specielt til Her-
berger, i andre Byer f. Eks. Celle og 
Lyneburg er det gamle Slotte, der er 
lavet om. Men fælles for dem alle er 
det, at de ligger roligt, lidt tilbagetruk-
ket fra Byens Larm paa Steder, hvor 
man kan hvile. 

Naar man har præsenteret sig for 
Herbergsvater og faaet alt det formelle 
i Orden, bliver Sovesalen anvist. Denne 
er en stor lys Sal med op mod 50 
Senge, et enkelt Sted med 150 Senge. 

Allerede ved 6 Tiden, da vi kom, 
var de fleste Senge optaget. men snart 
findes en Plads. Sengene er simple, 
men rene. Der er gerne to Etager, de 
øverste bliver først optagne. 

Et jernstel med Madras udstoppet 
med Halm udgør hele Bekvemmelig-
heden. Sovepose skal medbtinges. 

Naar man har fundet sig en Plads, 
lægger man en lille Seddel for at til- 
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kendegive, at der er optaget, og saa 
skal der spises. – Maden laver man 
selv. Dette kan man gøre i Kogerum-
met, hvor 4-6 Gasblus staar til Raa-
dighed for Gæsterne, man kan ogsaa 
faa Mad hos Herbergsvater for 75 Pf., 
men det gør Danske kun een Gang. 
De tyske WanderviSgeln fandt tilsyne-
ladende stor Behag i Maden. Imedens 
Maden koges, kan man gaa ind i Ba-
deværelset (der er Brusebad med varmt 
og koldt Vand i mange H.) og faa al 
Sveden skyllet al Kroppen. 

Spisningen foregaar i en stor Fæl-
lessal, og herinde er der Liv, saalænge 
Maaltidet varer. Efter Maaltidet sam-
les en Del i Rygeværelset for at ryge, 
det er nemlig strengt forbudt at ryge 
andre Steder. 

Gaar man ned i Gaarden, møder 
der en et friskt Ungdomsliv. Et Sted 
sidder en Flok Zigeunere og synger 
om Donau, der er Mandolinledsagelse, 
og baade Sangen og Musikken bliver 
næsten kunstnerisk udført. Ovre i et 
Hjørne af Gaarden leger Børnene fra 
en tysk Skole Sanglege under Lærerens 
Ledelse, og pludselig hører vi Sangen 
„Det er et yndigt Land". Der søger 
man over, og snart er nye Bekendt-
skaber stiftede. Det var Danske, og 
Danske er ikke sjældne hernede paa 
Herbergerne. Et Sted, det var i Wer-
nigerode, var vi ialt ca. 122 Danske af 
ca. 165 Gæster. 

Danskerne er velsete i Sachsen, men 
desværte kniber det for en Del af dem 
at underkaste sig Husorden, hvilket 
ikke gavner Anseelsen. To Steder var 
vi desværre Vidne til, at en Flok gule 
Spejdere fik en Omgang og blev truet 
med Udsmidning. 

Kl. prc. 10 bliver Lyset slukket, og 
saa skal der være fuldstændig Ro. -
Herbergsvater kommer selv rundt og 
forvisser sig om, at alt er i Orden. -
Fra 10 Aften til 6 Morgen maa helst 
ingen forlade Sovesalen (der gives dog 
Undtagelser). Men man mærker over-
alt Preuseraanden, det ,er nødvendigt 
og paaskønnelsesværdigt, for der skal 
hviles om Natten, naar Dagen bliver 
brugt til at trave i Bjergene. Morgen-
kaffe kan man købe for 10 Pf., men 
ogsaa det gør Danskere kun een Gang. 

De fleste Herberger modtager baade 
Mænd og Kvinder, enkelte modtager 
kun den ene Slags. 

Takket være disse Jugendheim kan 
man nu for en overkommelig Pris faa 
et interessant Ophold i det skønne 
Sachsen. 

ANKER POULSEN. 

g(usraad. 

Ris skal, før den koges, overhældes 
med kogende Vand. 

L i n ol e u m maa aldrig skrubbes, men 
skal tørres af med et vaadt Klæde -
lidt Mælk i Vandet giver god Glans. 

Vasketøj  skal, hvis det er hvidt, 
hænges til Tørring i Solen; er det 
broget, skal det hænges i Skyggen og 
med Vrangsiden udad. 

Sod, der f. Eks. er kommet paa et 
Gulvtæppe, maa ikke fjernes straks; 
men skal overhældes med Salt, som 
først fjernes efter et Kvarters Forløb. 

Ban aner, som er opskaaret, og som 
henstaar lidt, faar ofte en brunlig Tone; 
denne undgaas ved at overhælde Ba-
nanskiverne med lidt Citronsaft. 

Grønsager, der vokser under Jor-
den, skal under Kogning dækkes med 
et Laag; vokser de over jorden, skal 
de ikke dækkes med Laag under Kog-
ning. 

Poleret Staal og Jern beskyttes 
mod Rust ved at indsmøres i Paragn. 

Skruer, der er rustede fast, løsnes 
let, naar de først opvarmes med et 
hedt Jern eller ved et Blus. 

Mordet Ved Strandlakken 
Natten mellem d. 9. og 10. Juli 

-1695. 
(Eftertryk forbudt.) 

Remme: Afdøde Arkelimester Niels 
Jørgensen i Sandvig har 1694 efter-
ladt sig bl. a. Sønnerne Henrik og 
Hans Nielsen samt Datteren Lena og 
Anna. Henrik har levet i Kiv og Strid 
med Hans og de andre Brødre samt 
Fætteren Hans Hansen. Hans myrdes 
og sænkesi Havet. Lena er gift med 
Bornholms Provst, Poul Ancher, og 
Anna med Løjtnanten, Lars Gomløs, 
begge af Hasle -- Hans Hansen er 
fængslet paa Hammershus og sigtes 
for Mordet. 

— — 

nerie Zingmøbe bolbtell b. 23. Ro». 
1695, og efter at en tongetig gororb-
ning angaaenbe etengcerber (attbrettelfe 
bar tæft og p. afrettet, tog man fat 
boa Vorbfagen og ben bermeb tøbenbe 
3ntrig*Ig meflem an;.3 Rielfen og 
fabetb attgaaenbe be ærerørige Orb, fem 
bar falbet bem imellem. Sagen fortigtd, 
og llbtaletferne frubtd bebe og mar,- 
te,Uefe og bet paMerebe gat ilte „præ, 
jubieete efter !omme fif abet! ledig ten-
rit Mit« til nogen (tinben og Stabe eller 
gorflejnelie i nogen Raabe." — ,tant; 
Rieffen gjorbe 'afbigt, og efter tcenber4 
Sammentceggelfe for Retten, bar ben 
Sag ube af Merben. 

Jana .altlen ftutbe efter§ bebe [taft 
fin Zom ben Zag, men Cjansi 93cerge 
enffebe Uhfcettelie tit engen@ bibere 
ttAning, og bet ft! ban. 

Zen figtebe forharer far Retten Gu-
naaettbe birebene, at bel i Øanimeret paa 
en Zaute »ar firebet en 93efe meb &ug, 
Da tcenfte ban, at ban og bilte for-
føge; ban tog ba noget Mug, font faa 
i Minbttet, og tom noget baabt berpaa, 
og ba bet Itiftebe& at gribe meb bet, 
falbt hang %arder paa, at banb tuftra 
ffulbe for Retten om Umtbagen, og 
bet funbe bcele gott at bjcelpe paa ben-
bel3 13rinbring. gReb Opforbringen til, 
at Durtruen funbe kube 93effeb • i Tta-
ben, bobbe ban lun tænk paa, at ban 
gerne bilbo børe, bborlebd beret fmaa 
%ørn labbe bet, og brorban bet gid 
tneb Dughotbningen, og bdttben forbi 
Stvflaptajnen, bet fommanberer bet part 

faa firengeligen har forløben, 
at nogen tommer bam i tale. 

1f ter benne noget 'nage gorlurr,State 
gaat .land janten ober tit et heftigt 
angreb paa 93errilb taufen, boem ban 
beftolber for at gaa runbt og paabirte 
2ibnertte og intimere bem om, titab be 
flat fige i Retten, og naar be faa lom-
mer for Retten, tillporger ban bem faa 
heftigt, at be fiffigt fourer font ban 
»il, og bui,8 file, ba lommer ban meb 
ZrtWer, buorbeb be ilte fbarer, bbab 

Iiiibbeb er, og bert,eb bringer rig feto 
og anbre i Bortræb. 

anganenbe 	Wielfen4 t2tøefe, bi. 
fte han fiffe at fimre. 43 an bobbe ilfe 
tabet ben for at breche eller ftabe nogen, 
angutenbe balg egen Møffe mente ban 
ille, bet tom nogen beb e  at ban babbe 
en tabt 3t,431e, i tit 	og fanbt bet 
unøbigt at f bare fjerpen. pjatt  'børger 
biaift forarget efter, bonb Vtarfage ban 

bog ftufbe lutre teorim 93anetnaub. — 
1<albørebet fra tenrif engel tan band  
93rober og tont ilfe barn noget uh. 

angrebet ban 23erritb laufeit bar 
gange Hit af tott,3 	anfen al ben 
(5tunb førftncebnte ben Zag fiffe »at til 
Stebe i Retten, men i tobligt 'Mrinbe 
nar oberrejg tit Stacute. Dang 93rober, 
Vonb Glattfen fornparerehe for Jetten 
i bang Steb og telfpørger .and tan-
fen, om ilte betn. tuffen >Berta er meb-
bibenbe i ben ntorberiffe [Herning. 9.1re-
bene 1»behe jo filanbt anbet Rædt bet. 
paa. — 4,a1b3 Danfen figen, at ban art 
bar foaret berpaa, og bæbber ftabig, at 
be anbre maa bebife, at ban er Qier-
ninømanben. Stftottll Manien tiffpørger 
ba be otte 1-"tuffenicenb, om be ilte bar 
bort 93arta tatW Dang forttare, at hun 
bar i Weerbeben, ba Rorbet ffete. 
Stolfemcenbene befrcefter, at bun bar 
ubtalt fig fladen. Zerturg forebotber 
ban tan4 tanfert, at ten@ Rieffen ef-
ter Sebbeten at børnme er Wftebbiber i 
Lagen, og bduben er Dang ielf enl 

Møffe funbet i tan4 tanfen4 til& 
Marta forflarer, at ban 5DraWaftenen 

mobte fin Mattb beb 9Inber 2aurit 
Wtøtte, ba bun font fra 91rtinge, og ban 
fulgte benbe fan hjem boit-
fet bar efter at Solen bar genet neb. 
— Siben git ban i Mangen, og %arta 
tagte fist Zej bjemme og gif tit tart4 
Wielfent eg talte meb band Stene og 
£ad @iontliw. Siben git bur' bjem, og 
tebt efter, at tjim bar ganet i Seng, 
lom Danben Iljern. — Dun bencegtebe 
at bibe noget om ZrengetW Rømning, 
bun beløbe ilfe gibet bett 2on tit at 
tage RatilSerb3 f 4nc:b . boj bobbe be 
buab be bar part Stroppen, og ben babbe 
ilte gebet ben! illab 	Rejfet:lenge. 
Zen ene Zterffl `Bofe bar glemt i 
Rrubhufet. — 13,aa Sporønmalet om, 
bborfor hun ilte bade Inft efter ben 
bortlomme fnat,  fbarebe bure, at bitn 
bit fte intet beret; Sejl og Raft labbe 
be bedet paa 2oftet, men bun labbe 
intet bart efter fet ti[ bet. Ilifabetb bar 
tommet tit benbe Magen efter Ørebet 
og bobbe fpurgt efter bete. 	Marta 
babbe ilte fbaret et Orb ef Vtartage, at 

Ilifabelb bar borte, inben bun fil fagt 
noget. tun peb ilfe ef nogen gætte 
efter abinb Indlem benbet Vemb og 
ben brcebte og beb iøbrigt intet i Sagen. 

tft betle-  Igjafp bog ilte 93arta, fom 
fatter i fiffer Jonbaring paa Stottet 
figtet for Igebbetagtigbeb i 8Rorbet. 

tan8 banfen tilfpørgd;  om ban hib. 
fte af 'Drabet, før ban slItorgenen efter 
brog tit Mønne og berfra til gebenbabn. 
Matt paaftob, at ban bine intet heraf, 
for ban tom til Stobenbabn, tjim nogle 
Waabgolf paa 1Reben fortalte ham bet. 
— tan rejfte tit Rebenbaoti paa Dang 
Majeffeet4 Slib , fr etgerett", ban labbe 
ilfe noget bibere Zøj meb fig. Zilfpurgt, 
bborfor ban ilte bobbe gibet fig 
bedet, fcerfig efterfont ber fanbte flere 
feglfcerbige Stiln tit Shb:ttbnott, og 
93inben bar -.,ttstrtig, foarebe bon, at ben, 
font beibe tenbe ban4 Mrinbe, ug tont-
f or han bnobe feta flor raft, at ban 
ille fill flt Sfrin ineb, bolt fan fporge 
i fgl. sfflajefteet fflentetamnter, bbor ban 
forrettebe tit Wriabe. tan bobbe itfe 

talt nteb u=rne Soenb efter henna 
Duftru om Rbabfarten; ban labbe latbt 
paa ?reegen tir fcebbantig ¶ib, naar 
gigerne „roe paa 

Dang .3enfett i 213febcet bibner, at 
ret fem Sot git neb, bar urfa toti 
ham og 'bugte efter 29oghbebegruU bo,3 
be !bange gott. 

tang .Inberfen fortætter, at f7an& 
tanfen $ige paa ban,3 Sprrgs3maal, om 
bborban be flarebe fig i Derteø Zib 
ubenyanf tanfen, fbarebe: 	tibor 
flat bet gen af ; bliver gengen borte, 
begaar 5jam3 Dan! en fig not, men faar 
be bam fat, ba @ab tofte tant; tan- 
fett." 2cturifi3 	eitfett (ben bortrømte) 
Etat babe fagt, at tenrit Wieffen Rubbe 
faa en nig Utalte af barn, forbi ban 
labbe genet beim. 

Sem bleli Sagen optaget tit `.dom, 
og be otte Sanbeincenb gab betel „tog" 
faalebd: 

„Za font tan§c Sangen er figtet for 
at bære }ettrit 9tie(f end 93attemanb, og 
font ban felt) for Retten bar behgaaet, 
at ban bar pool lamme Steg og Mej 
femme fif ten og meget filbe, ber fatig 
Denrit Ridtet! blev mnrbet; berpaa font 
2obetta 6. fflou 6. Kapitel (tba fem 
bræber anben gat bebe 2ib for 2i° og 
ben tobebtob bære forbrubt ineb t alb-
beten tit ben btcebtd nceffe arbinger  og 
Dattb?ten tit bane Derffah) i 6. arti-
fel metbd, og Dang tanfen irre Aber 
bebift anbet Steb at bebe baret, og 
fom i Sagen mange 9.3iblie4burb er førte, 
fcerbeld Kaptajn ?ruhed 2rtrfen fiffige-
meb famtlige tilftebeucerenbe Veflinge-
eanboig  Morgergab, fom alle enbrag-
telegen og engentmettbe bibner, at 7an4 

Danfen tredd og bommeære ten. 
ri! 9lielfem; Zøb4 Øatf age,  nfligebe( be 
itte bet ojenfnntig batter fet, bog fan 
be ilte fige bannem fri for 153erningen. 
Veltfaa efter benne l agt Meffaffent)eb 
og Optøning unberftaa bi os# ifte at 
Pibere 4?,) an4 &tjen fri for benne Wier-
ning, efter før citerebe irtitet og age 
tie førte Q3ibndburb mibtertib beftaar 
meb meget, og ()aber bi 8te iIRcenb gjort 
ror »balle glib at opfabe Sanblieb i 
benne teg, og bi iffe tror at bibe ret-
tere, enb tary8 jan( en jo er ben broeb-
teå 

 
V3anentanb faa fanbt font 13ittb 

og bats beflige erb ft al følge," 
Zerefter bømtd .tand anfen tit  at 

mifle fit 2io, fant; tobeb at af bugged 
og n*etLeg paa en etage og hats prop 
at parteret; og faggele paa CStejte ag 
}tu f. 

Zermeb bar tan ,anben forbig 
nteb 	aminedbiW. 93irfetina og førtd 
titbage til „animeret i altanteltaarnet". 

Ogsaa en Maade at skrive sit Navn paa. 



Våra Skouwa 
å våra Faula. 

— O-  

ildå Otto Lund, i Borrijnholmarinj. 

„Hvor Ploven ej kan gas 
og Leen ej kan slaa, 
der bør et Træ at staa." 

11 kom te å tænjka på en anjen 
Tinj, som ægentli ente kommer 
denja Sagen ver. De va for en 
Del År sin, a der skulle plantas 
,Froktatræ longs Lannavænj. Som-
ma regnada ud, (mæst les= Kon 
som gjek te Bys ine Ægj) a der 
skulle kunja sælles Frokt i Lassa-
vis å ble Pænja nok te å velæje-
højla Lannavajana for, så velle vi 
slæppa me denj halla Amstaue-
skattenj. Na, her ble ju au gjort 
et Forsøj enj ynkja Sta, men di 
Forsøjen ble nok ente gjentane for 
de fosta. Di mæste e hal omkolj-
blæsta å hal ugåna, å di Froktarna 
her bier e vest snart plokta. De 
e nu au så nømt å forstå, når 
eåj føje kanj få dom te å ble i enj 
Hava, vor der e plantat andra 
Træ te å løjna for dom, å de få 
denj Gjønninjen å Pasninjen di 
ska ha, så kanj enj inte venta, a 
di ska kunja trives longs Lanna-
vænj. vor der, som otast, e vær-
vilt å ør, bar Jor. Der e au ded 
lorlija vered, a de Træen, som 
bæra di finesta Froktarna, altid 
lættast bier angrevena å Kraft å 
andra Nøjer. Derfor ed vel, a di 
gamle Træen forra bar så got, for 
majep å denj Frokten di då avlde 
va naue Folkafø, ja Svin velle føje 
bejler ha denj. 

Der e enj Tenj ver samma å 
Faulana, som ja har lajt Mærke 
te, å de e, a di søja te Bøenj ves 
der e Maulighed for, a di kanj 
få Føen der. Å der e di slet ikje 
bonge for Folk, men kanj ble helt 
kjelna. Dette gjæjler især om 
Bæjkkjastarrinj (Solsorten.) 

I Kjevenhavn vrømlar der ju 
me Bæjkkjastarra i ajle Parker å 
Hava, å her e di så kjelna, a enj 
mæst kanj ta dom me Heermarria. 

På Lanned e hanj mera vilter, 
å sjylar saj hælst i di tættesta 
Boskana, å kommer sjæjlan i Ha-
vana udan Svøltinj driver hannem 
derhen. 

Ævent lisedan ed me Vanfau-
lana. I Sjørna i Kjevenhaun e der 
så monga, a der føje e Plas te 
dom, men de Vilænnarna, som 
forvila dom op i vora Mossa, e 
så vilta, a di fløjs, snart di se et 
Menjeske. 

Va kanj detta nu komma å? 
Enj skulle då synes, a Faulana 

måtte føle dom bæst tepas på 
Lanned, å her va au dores retta 
Jern. Monne de inte kommer å, a 
Folk på Lanned ente har vad så 
goa mod dom, som di skulla vad. 
Ja e farru te å troed. 

Men e der så nad å stæjla op 
me de, a de e gåd så tebages me 
Småfaulana? Ja, nogged kanj her 
vel gjorres, men de vil ta Tid. De 
går her som altid, a de e ~- 
mare å riva rier, ænj bygja op. 
Di Faulana, som e flytta, å ha sat 
Bo andra Sta, kanj vi ente få te 
å vænna tebages. Ded de gjæjler 
om, e å få dom te å ble, som vi 
ha, å få dorres Onga te å bo her. 
Derfor maa vi se å skafa dom 
Røddaplaser, vor di kanj varra 
Fred, å såmå vi se å ble goa 
Venner me dom, så di torr komma 
i vora Hawa, å au bygja der. 

Horra ha ju altid Lyst te å leda 
ætte Faularødda, å sjæwla dom. 
Her må de læra, bodde jemma å 
i Skolan, a enj Faularødda e et 
Jern, enj Hællidom, som der inte 
må røres ver. 

Så må vi au, å hælst på en pen 
Måda, se å få Småfaulanes varsta 
Fiener, Skadda å Kråger, danjkada 
for noged. Ded e vel de mæ$ta, 
va vi kanj. Der har di siste Arn 
vad snallit nogged om å fredda 
nonna å di nættesta Lyngpartijarna 
å de e vel au sjet enj ynjka Sta, 
bådde her å i Jyllan, å ja troer 
a der skulle gjorres mera æjnnu 
denj Retninjen. Dom, som regna 
alt ud i Penja, mena vel, a vi ha 
ente Rå te å ha senna Partijer 
ligjenes, te injen Nøtt. Ja troer nu 
a vi ha ente Rå te helt å ølægja 
Lyngenj. Hanj e vel ente majed 
vær i Penja, men ded e Bjærfør 
såmænj bejler ente, å ska vi snakka 
om va der e nattast, så troer ja  

livæl, a ajle, som ha igran Iva for 
de nætte, vel gje maj ræt i, a Lyn-
genj e lant dænj nættasta, især 

Feskjed, når hanj blomstrar. 
For di Faulana, som e her hela 

Åred, e Lyngenj hejler inte å for-
ajta, om Vinjterinj når Snenj sjylar 
Agrana, då gier Lyngenj å Enetop-
p.ana både Løjne å Mad te enj 
svøltinj Kro. 

La vos derfor ente hada Lyngenj 
alt for majed, men senna en venli 
Tanjka te di Drabbesena, som va 
Siv' te, a de hela ente ble teplan-
t: .d. 

Nu e der vel dom som saja, a 
de mæst c nad Påhit, ja her kom-
mer me. som ja ente kanj begronja 
å Konsulæntarna fortælla bejler 
ente seddan nad. Naj, vi ha ju 
injen Statistek, som fortælla vos 
vor monga Faula her e nu, å vor 
monga her va forra, men a de e 
gåed enj hellu tebages me dom, e 
der vest injenj som tor benækta, 
å, a di åd enj Massa Larver å 
Madka vedda vi got au. For ded 
a Konsulentarna ente snakka omed 
så kanj der livæl got varra lid 
ied, for de e ju inte sajt, a de 
Gokarana fortælla alt va di vedda. 

En Tinj vedda vi, a i Naturns 
stora Husholdninj går der injed te 
Spila, ikje så majed som en Rajn-
drova, æjle en Granesjæva. 

Å vor Naturn rår saj sæl e der 
ikje enj Plet vor inj kanj sætta 
enj Finger udan der groer nad, 
ja, sæl på denj bara Kløppan vau-
ser der Mos, å enj ska varg saj, 
for å saj sæl om denj alra søm-
plesta Skavninjen, a han injen 
Nafta e te. Ja troer a de henjer 
seddan sammen, a der ska varra 
Læjevækt injan for de hela. 

Ves Menjesken griva alt for arit 
ini, forstorra di denja Læjevækten, 
å så få di Lov te å bøda fored, 
på en ælle anjen Måda. Aueralt 
her i Varden e der en hår Kamp 
for Lived å for Føen. De glæjler 
bådde Menjesker, Dyr å Planter; 
men vi Menjesker kanj livæl ota 
jælpa å støtta di små å svage, som 
udan de velle gå tegronja. 

Vi Menjesker mena ju, a vi e 
så fæseli klåga men ota visered 
saj, a vi e mæst sæiklåga å bag-
klaga. 

Detta gjæjler især om de Lived 
vi se uda på vora Agra å Skaua. 
Lid åd kanj vi forstå, men- der e 
livæl ærmer så monga Gåder, 
som vi ente kanj løss. 

Vem, der mena, a di forstå ded 
mæsta e dommara ænj di ha Law 
te å varra. 

470eelpekassen. 
Herr H. P. Koefoeds oplysende, 

statistiske Indlæg 1 dette Blad maa 
vel anses som et Forsøg paa at 
vise, at Borgerforeningens Repræ-
sentanter har opfyldt et af de 
mange Valgløfter (Sparsommelig-
hed), og vi Skatteydere bemærker 
med Tak den ret betydelige Ned-
gang i den herværende Hjælpe-
kasses Udbetalinger. 

Nedgangen fra Kr. 19,401 til 
Kr. 12,767 er virkelig et Resultat 
i den rigtige Retning, og vi haa-
ber, den maa fortsættes i Aar. -
Da vi ikke er blinde for, at Aa-
ret har været heldigt for Hjælpe-
kassen, nemlig den milde Vinter 
og dermed følgende Nedgang i 
Arbejdsløsheden, saa synes den 
ydede Hjælp Kr. 5,60 pr. Indbyg-
ger dog forfærdende stor specielt 
i Sammenligning med den derefter 
følgende By, Hasle med Kr. 1,47 
pr. Indbygger. Rønne vil vi ikke 
tage med i Betragtning, Skatten 
d& er jo forholdsvis lille (jfr. den 
i herværende Blad fremkomnelAr-
tikel), desuden synes denne Bys 
Administration altid at regne med 
høje Tal. 

Her, hvor mange Skatteydere 
ofte maa savne det Nødvendigste 
og lade pante i Indboet for at 
kunne betale de umenneskelige 
Skatter, har disse Krav paa den 
pinligste Sparsommelighed med 
Hjælpekassens Midler. 

Tallet Kr. 5,60 pr. Indbygger 
maa kunne sættes yderligere ned! 

Flere Skatteydere. 

Yra »ag til »ag. 
-O- 

Dansk- svensk Skyttestævne 
afholdes paa Søndag i Gallekken, 

Det er Amtsskytteforeningen, der har 
indbudt Simrishams Skyttelav til en 
Kapskydning mellem 25 bornh. og 25 
svenske Skytter. 

Disse sidste kommer til Allinge 
Morgen Aften med „Hammershus" 

Den engelske linksnsdamper 
„Ranchi" ankrede i Tirsdags op ved 
Sandvig og landsatte ca. 500 Passagerer, 
der foretog Udflugter i det smukke 
Vejr. 

Kenregsfabriken i Hasle 
er af Kobm. 1-1..j. Hansen, Rønne, solgt 
til fhv. Fuldmægtig Carl Holm. 

85 Ansøgere 
har meldt sig til Sygehusforvalter-Stil-
lingen i Rønne. 

Sidste Dag, 
i Morgen er det sidste Dag, at der 

kan købes Lodder til den forestaaende 
Trækning i Varelotteriet og sikres Ret 
til Deltagelse i 6te Trækning til For-
nyelsespris og i Udlodningen af 5. og 6. 
Træknings 73.800 Gevinster. 

En Fy- og Bi- Film 
med Humør og Fut i forevises i Bi-

ografen Fredag og Søndag. 
(Se Annoncen) 

Crd til eftertanke. 

- Den sværeste Kunst, synes den 
at være ligetil og naturlig. 

- Den, der kan holde en Tyr fast 
ved Hornene, er stærk; men den, der 
kan holde sin Mund, er stærkere, 

- Lykken bestaar ikke i at eje me-
get, men at være tilfreds med det, man 
har. - Den, der kun trænger til lidt, 
har altid nok: 

- Den, der sparer i smaa Ting, kan 
være rundhaandet i store. 

- Tiden gaar hurtigt, selv om Ti-
merne synes lange. 

- Forsigtighed er en Fjer, der er 
plukket af en eller anden Dumhed. 

- En lille Solstraale giver mere 
Græs end ti Haglbyger. 

- Tiden er dyrebar. Det er Tiden, 
der udvikler os, Tiden, der læger Hjer-
tets Saar, Tiden, der faar os til at 
glemme, Tiden, der lærer os at forstas 
Livet. 

- Kærligheden er den Hovednøgle, 
der aabner alle lukkede Døre for Men-
nesket. 

5ra gamle »age. 

1620, da nogle Mænd var ved at 
grave en Kloak i Landsbyen Hoby ved 
Rødby Fjord, stødte de paa en meget 
gammel Grav. Der blev tilkaldt kyndig 
Assistance fra Nationalmuseet, som 
fastslog, at den stammede fra det fOrste 
Aarhundrede efter Kristus. Foruden et 
Menneskeskelet indeholdt den nogle 
meget sjældne romerske Bronce- og 
Sølvsager. Om dette Fund skriver I. 
Brønsted i Bogen om sjældne Fund 
følgende: 

„Rigelig Mad og Drikke, som det 
krævedes til den lange Rejse, var givet 
ham med; et Par solide Skanker af et 
ungt Svin laa ved hans Side, og som 
Drikkestel var stillet ned til ham det 
skønneste Service i Bronce og Sølv af 
ædelt romersk Arbejde; paa en rund 
Broncebakke to dyre, dobbeltvæggede 
Sølvbægere, rigt udsmykkede med Re-
lieffer i drevet Arbejde, dertil en lille 
glat Sølvkop med Broncehank,'et stort 
rundt Fad med fornemt stilicerede 
Hanke og Reliefrnedaillon i Bunden, 
en høj Spand med Svanehalshank, en 
yndig lille Kande med Kløverbladmun-
ding og endelig en stor Kasserolle med 
indvendige Maalemærker af Bronce." 

Sølvbægrene velede ca. 1 kg Stykket. 
At dette Fund vakte stor Opmærk-
somhed, kan man nok forstaa, og der 
spurgtes, hvorledes et helt Drikkestel 
kunde komme samlet fra Rom tiI 
Lolland i hine Tider. Som Svar her-
paa fortæller kyndige Folk, at det sik-
kert har været en Gave til en Høvding 
paa Lolland fra en romersk Komman-
dant ved Navu Cilius, som boede i 
Mainr for at sikre sig hans Venskab. 
Navnet Cilius staar under Bunden af 
Bægrene, og i Aarene 14-21 fandtes 
der netop en Kommandant i Mainr af 
dette Navn. 

Hoby-Fundet opbevares paa Natio-
nalmuseet i København. 

En Luftweekend 
i Berlin. 

Af Poul Westphal]. 
—O— 

Berlins Asfaldt gløder og ligger blød 
som Tyggegummi under Fødderne.Ter-
mometret viser 40 Grader Celcius i Skyg-
gen, og dette Naturens Lysbad har gjort 
Strømper, Veste og Hatte til en Luksus, 
der kun bæres af Turisternes mægtige 
brogede Skare. Mindst 75 pCt. af  Ber-
lins kvindelige Indvaanere har sagt Far-
vel til Silkestrømperne i Sommer. Paa 
Unter den Linden piler en Skov af sol-
brunede Ben af Sted. Deres eneste Be-
skyttelse er et Par lette Sko og smaa 
hvide Sokker, der ligger rullet sammen 
tæt ved Skokanten. Gadens Arbejdere 
er gaaet et Skridt videre og arbejder 
med blottet Overkrop. Deres Muskel-
kraft spiller i de sortbrune Kroppe . . . 
det er ikke saa lidt af en Turistatraktion. 

Alle Berlins Ølkilder rinder stærkt i 
disse Dage, det er jo fælles for det 
menneskelige Legeme og Blomsterne, 
at der kræves megen Væde i stærkt 
Varme. Ikke mindst Turisterne, disse 
Hundredtusinder fremmede Blomster i 
Berlin, nyder de berømte tyske Ølkilders 
kølige Vædsker. Amerikanere saa sprag-
lede som Paafugle, Danskere med Veste 
Hatte og Strømper og pomadicerede 
Franskmænd i glinsende Silkeskjorter, 
valser Kæmpebyen rundt i knalgule Ko-
losser af Turistbiler, og i dette Babel 
boltrer Berlins Rejsefører sig af Hjertens 
Lyst og skyller Hæsheden bort med 
„Urquell" eller „Stangebeer". Sidstnævnte 
er Øl i en Slags Blomstervaser, der 
rummer en Liter. 

Som Gæster hos Deutsche Lufthansa 
kom 6 københavnske Journalister Lør-
dag Middag til Berlins Lufthavn. Fra 
en sludfuld Regnmorgen i København 
landede vi efter 2 Timers Flyvning paa 
Tempelhofer Feld. Vi kom 35 Minutter 
for tidligt, hvilket lavede Vildrede i det 
officielle Program. Tempelhofer Feld er 
vel nok Verdens største Lufthavn. Den 
kan ikke maale sig med Schiphol ved 
Amsterdam eller Fuglsbuttel ved Ham-
burg i teknisk Henseende, men den 
imponerer ved sit Omfang og sin kolo-
sale Trafik. Det er en Fornøjelse at se 
Lufttrafiken under disse Former. Her 
staar man ikke Kraftspring af Glæde, 
hver Gang der kommer en ny Maskine. 
Her er det Betjenten paa Flyverpladsen, 
der med sit Stoppeskilt dirigerer Start 
og Landing. Berlins Lufthavn er nemlig 
kommunal, og der betales Afgift for 
hver Start og Landing og hvert Ophold 
i de mægtige Hangarer til Kommunen. 
I Hangarerne staar bl. a. den berømte 
tyske Kunstflyverske Frk. Thes Rasches 
røde Sportsmaskine, Krigsflyveren Udets 
Reklamemaskine og den czekiske Sko-
tøjskonge Bata's private Jumeraeroplan 
og saa desuden talrige Rutemaskiner, 
deriblandt de gigantiske Luftspisevogne 
paa Ruten : Berlin - Wien med et 
lille elektrisk Køkken ombord. Under 
Tempelhofer Felds Cementplateau ligger 
200,000 Liter Benzin. De pumpes op i 
Maskinernes hungrige Tanke gennem 
et elektrisk Trykluftsystem, og hele 
Paafyldningen dirigeres fra en Kælder i 
den største Hangar. 

Selvfølgelig har den store Lufthavn 
ogsaa sit eget meteorologiske Institut og 
en Radiostation, hvorfra man Natten 
igennem pejler Rutemaskiner og Post-
maskiner. Saa typisk er den negative 
Overtro for Flyvningen, at man her paa 
Kontinentets største Lufthavn i Tekni-
kens Tidsalder ikke nøjes med at sige 
»Hals und Beinbruch," hver Gang en 
Flyver gaar i Lufthavnen, men i Radio-
stationen lader man Vejret bestemme 
efter det gamle overtroiske Middel: to 
smaa grønne Frøer, der naar de kravler 
op ad smaa Stiger i deres Akvarium, er 
et utvivlsomt Tegn paa godt Vejr . . . 

Ved et Samarbejde mellem det danske 
Luftfartselskab og Deutsche Lufthansa, 
gennemførtes der som bekendt ved Luft-
fartsæsonen i Aar en direkte Forbindelse 
København - Berlin og omvendt med 
skiftevis danske og tyske Maskiner, og 
dette har muliggjort Arrangementet af 
en Luftweekend i Spreestaden. Man kan 

for at nævne et Eksempel - rejse 
fra København Kl. 9 Morgen og være i 
Berlin ved 11,30-Tiden. Saa har man hele 
Lørdagen og Søndagen og den første 
Del af Mandagen indtil Kl. 3,30, saa 
afgaar Maskinen, der er i Kastrup Luft-
havn Mandag Kl. 6. Billigt er det ikke, 
men til Gengæld en Oplevelse. Prisen 
er 160 Kroner Tur-Retur, og dertil kom-
mer saa Opholdet. 

Denne Luftweekend kan tilbringes 
paa mange Maader, men et Besøg i Ber-
lins gigantiske zoologiske Have, hvor 
Sommerens Atraktion er 1000 Alligatorer 
og en ualmindelig menneskelig Abe, er 
selvfølgeligt. En Tur til Postdam til Sans 
Soussy og Neues Palæ, de skønne, kej-

' serlige Rokkokoslotte, er en herlig Op- 

levelse, ikke mindst fordi man med Tu-
risthaaden fra Berlin over Wansee bliver 
Øjenvidne til et forunderlig Badelivsbil-
ledc, der næppe findes noget Sted i 
Verden. Her langs den sort-brune Flods 
Bredder lejrer Hundredtusinder af Ber-
linere sig i Teltbyer eller i deres Baade. 
Tusinder af Sejlere, Kanoer, Kajakker 
eller Familje-Cyklebaade piler rundt paa 
Floden og solbruset.Ungdom boltrer 
sig i det plumrede Vand. Det er Berlins 
Fristed, og paa Stranden langs Grtine-
wald til det berømte Feriebad ved Wan-
see sover, spiser, drikker og hviler Stor-
byens Tusinder fra Lørdag til Mandag. 

Der er adskillige, der tjener Penge i 
Berlin for Tiden, f Eks. Manden ved 
de springende Ølkilder, Ismanden . . 
Sæbehandlerne med den lindende Cold-
creme. Berlins Forbrug af Coldcreme 
er kolossalt efter en Sommersøndag ved 
Wansce . . . de skoldede Kroppe, hvor 
Huden kan hænge i Laser, er forøvrigt 
det eneste bitre Minde fra en Søndag 
ved Berlins skønne Badestrand, hvor 
man glemmer det plumrende Ferskvand 
ved Synet af de herlige Omgivelser og 
det hjertelige, sunde Folkeliv paa Floden 
og ved Breddens sagte hviskende Siv. 

Forøvrigt er Berlin for Tiden over-
svømmet af danske Rejsende. Man mø-
der dem i Undergrundsbanen, i Zoo, ved 
Postdam og paa Turistbaadene, ja selv 
de store Turistbiler, hvorfra man ser 
Berlin som Teaterkulisse, er bemandet 
med nybagte danske Studenter, der sid-
der generte og forlegne mellem brovtende 
og skrydende amerikanske Dollarmag-
nater, der „gør" Europakortet paa et 
Par Maaneder med Lommerne spækket 
med amerikansk Guld. 

Prøv en Eftermiddag mellem 2 og 3 
at leje en Stol for 5 Pfenning paa Hjør-
net af Unter den Linden og Friedrich-
strasse . . . saa skuer man et af Verdens 
Gadehjørner . . en Coctail af Sprog, af 
Mennesker af Sjæle og Tanker . . saa 
ser man Berlins Charme, man glemmer 
Stenkolossernes Udseende og tænker 
paa Eventyr-Terrasserne ved de skønne 
Stotte i Postdam 	. og saa.  skylder 
man hele dette kolossale Indtryk ned 
med „Stangenbeer" . og naar Maskinen 
lander i Kastrup, sidder Mindet fast i 
Bevistheden, selv i Konkurencen med 
Indtrykkene fra den skønne, danske 
Sommer. . . 

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 I 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 I 

- 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 I 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 Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dem af med 
et skraat Snit, c 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 lid, 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, 



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. 

Overretsmagforer 

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

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

Aktieselskabet 

Hasle Bank 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Grønbechs Hotel Tlf. Allinge 36. 

Chr. Sørensen. 

Yersonfiersel 
udføres med ny lukket Chevrolet 

Poul Nielsen 
Tlf. 145 	ved Lindeplads, Allinge 

Last- og Personkersel 
udføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

i■■/1,■■•••••■■•• 	 

Weget «Hig, sælges 

ffrvide Drengefia6itler af prima Kadetsatin. 

211clne 9olfjaliker, hvide og kulørte. 

Sommerfrakker, Sommerkjoler, 

Leverandør til Landbrugs- 	Varelotteriet. 

SadekcIa6er. 

Magesin du Nords Udsalg 
ued Viclor Manch, Allinge, 

»rivremme. 
Vi anbefaler vort store Lager af 

Gummiremme og Balataremme. 
Vi har alle Dimensioner paa Lager 

Kvaliteten er den bedste, Prisen dere 

Remsamlere, Rem fedt, Olie og Konsistentledt anbefales. 

5'rodufiten. 

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

Billige, suære Brædder 111 Slaldhrug og 
rigtig gode, fuldkanlede Udskudsbrædder 

sælges til de nye, billige Priser 

Nordlandets Handeishus. 

er flyttet til Pickerings (overfor 
Apoteket. 

P. M. Christiansen, Allinge. 

1•11k .^ ti AM" ^. ," 69 t 
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Mejeriet 
fr K ajbjerggaard" 

• • • • •Gl• 6• • • • •••• ••• 0••••• 

Flødeis! 
ANNANAS, NOUGAT, VANILLE 
• • ••• •••• • • •••••• •••••••• 

Isen bringes indpakket 
for I Kr. 80 Øre pr. 1. 

Ærede Kunder gøres opmærk-
som paa, at alle Former, ogsaa 
de smaa 1/2 1 Daaser, er Mejeriets 
Ejendom og bedes derfor retur-
neret. 

6 Læs Hø 
billigt til Salg ved Henvendelse til 

Dr. Piippelmann, Sandkaas, 
eller Tlf. Allings 56. 

Yngre Medhjælper 
som kan malke og deltage i alt 
forefaldende Arbejde, kan faa Plads 
straks. 

Avlsbr. Grønbech, Sandvig. 

En ung Orne 
staar til Afbenyttelse hos J. Dam, 
Møllevang. 

Bedegade Orneforening. 

Pige, 
19 Aar, søger Plads I. Sept. 
Vil gerne hjælpe med Malkning. 

Irmgard Jensen, 
Tlf. Sandvig 34. 

5716ud 
paa Levering af Kommunens For-
brug af Kul og Brænde 
i Tiden til 1. Maj 1931 ønskes 

indsendt til Borgmesterkontoret 
inden 10. August. 

Allinge-Sandvig Borgmesterkontor 

28. — 7. — 1930. 

M. Bloch. 

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

Blemens CemenIslaberi 
Tlf. Kl. n. 77. 

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

Villy Jensen. Tein. 

ireefb 

Siografen, 
Fredag og Søndag Aften Kl. 8. 

Kys, Klap og Kommers 
1..n af Lau Lauritsens bedste 

Latterfilm i 8 Akter 
med Fyrtaarnet og Bivognen. 

NB. Benyt Fredagsforestillingen 
da der kun bliver en Forestilling 
Søndag. 

41111.901116111.1109000 

Allinge!reglværk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Det bedste Høstbindegarn 
tit den billigste Pris faas i 

Produkten. 

18 pCt. Superfosfat, 40 pels kali 
til Levering i Efteraaret bedes bestilt i 

ProduKten. 

HATTE 

111 111  
11-; 

Stort 
Udvalg 

Billige 

Priser. 

~111111~1111111111111~1111~ 

Lysttur 
til efiristianso 

med sis HAMMERSHUS 
Onsdagra Fredag. 

Fra Allinge 930, fra Gudhjem 10" 
Retur fra Christiansø 1430. 

Pris 4 Kr. 
Lystturen Christiansø har Togforbin-

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

SIMRISHAMN. 
Afgang fra Allinge Kl. 9 

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag. 
Retur fra Simrishamn 1645. 

Afg. Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19. 

Retur fra Simrishamn 11 og 22". 
Billetter faas i Dampskibsselskabet 

Østersøens Kontor, Tlf. Allinge 75, eller 
Turisthrireauet Sandvig, TIf. 100. 

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

11•111~1~~1111•01~1~1 

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

ordner Kreditlaan m, m. 

illi gst 

Sigeriels Udsalg, Qlii~gc. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Serenften, Tlf. 38. 

En Jomfru 
kan faa Plads til 1. August paa 

Pilegaard pr. Hasle. 

»en fikse Sko 
med den gode Pasform faas i 

G.Larsens Skotejsforretning,A11, 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

Allinge Skru' 
OptzendnIngsbraende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistela pr. Ordning af Begravelser. 

Mit Skomagerværksted 	
Telefoner 77 og 79 

Til Syltetiden 
anbefaler vi vort store Udvalg af 

Syltekrukker, 
Henkogningsglas, 

Henkogningskedler, 
Pergament, 

Syltesprit, 
Rom, 

Cognac, 
Sukker, 

Eddike, 
Syltepulver 

og løvrigt alt til Syltebrug. 

• • 

r:) cl I 

Tlf. Gudhjem 40. 
• 

•• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salttoer, 
_Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylilieri. 

Til Salg. 
1 Klædeskab, 1 Chaiselongue, 1 

Barnevogn. Stilberhus, Sandkaas. 

• 
• 
• 
• 
• anbefaler alle Slags MØBLER fra Lager og efter Bestilling. 

. 

• 
• Jeg har altid LIGKISTER paa Lager i sorte, hvide og Egetræs- 

• malede samt Ligtøj. Kisterne leveres fragtfrit til østerlars og Rø, • 
• 

Produkten. 
~~1.1111111~11=1 
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	 Gudhjem Møbelsnedker! • • 

• 
ALFRED LUND. 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

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

Tlf. 147. 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
lnterieur-, 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 Forstorrelsesanstalt. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

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 

Forsorgelsesafdelingen 3,6 - 
hvortil Præn- ie, hidtil 2,4 	- 

Prima Kvaliteter 
alle Modefarver 

AI Imihrsel dues 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

En 12-14 Pers. Bil udlejes. 

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

Ny lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 

Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

Ny 4-5 Personers 

Chevrolet-Bil 
udlejes til moderate Priser. 

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118 

LICIDIMXICIDDDCID=C1131:117DLICID 
in 	 a 
in 
a 	4 5 Personers ny Bil 	a 

a 
in 	 ci 
a 	 .:-9- 4 12:1J; 	- -* 	o 
c] 	 n 
n Asti,,---.. ".- 	 a 
a .11.,...,L L., 	- 	,J I--,,  _ 	a 

a 	 D 
a udlejes. 

Mohs. Pedersen. Tlf. Rø 35. g 
CICIDOCIDDLIDDIMDCIDCMCCCICICIDDC1 

' t stort Udvalg af 
prima Kvalitet 
STIR!St4 PER 

Vid 
Mike 

og 
Øomu id 
'Bedst og 



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 Raad: 

1. 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- 

i 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 Advarsler 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 
slaget Revne.) Søg straks Land, 

I hvis Baaden tager Vand ind. 
10. Endelig bør alle, ældre som 

1 yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt" 
(SchJfer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræt", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 

j de fleste af os - før eller senere 
i vort Liv - komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

rinbrinclai4e. 

Ylfbolb,',,forettingen: tn. garetmager 
$eberlen. 

911beri3renteub».: fim. StRurer 

f8tna SlorS : 3tit. 93turer 
V3orgmerterfontoret 2-4 ftitt. 
93ranbinfpeltor: 	Ittebent. Carl !Peter- 

fen 
ortifjoini 	ratibforiifrinqfelftab 

cGognelomm. ?Ilfreb .Parten. 
),:rsooftibqpebitioneti, aabeit 1.)eb efi. 

bene 4Infontft og ?Ifgaug 
hall og firebag f term., U.Ttanbag 
og Zor.bag f sortn. 

1)1.1ebogfamlitigen (orgerffoten 1. dat 
£cefeflueit 	r3rIttebeige fra 5 -9 f ftlit. 
lIblnnu 932aubag og firebag  7 - 8, 
faml Zirbag 3-4. 

golferen4iret: Slontatunefontoret, 
@oob Zempfar erb.: fim. Larl £ittb-

gren.i 
,Z)jceloefajen. f orm. 1.1.q3etra Roller. 

Sietferer gru VIlfr. 43eterfett. 
aernbaneft. V3arebitlet aabeut for fflob 

8,30-12 og 2,30-6. 
gretunetloutoret 10-12 og 2-3. 

lerbag tillige 6-8. 
Slirfeorergen 3-4. 
2,aane- & Tinnitobatifeu 2 - 4 giftm. 
3oftlontoret.2111inge claitebane 9-12 

og 2-6. Scluboig 9 	12 og 3-6 
13otiti. 	£arfett, VIllinge, P. s,13. 

Mouritjee, t anbuig. toittorl tratib. 
»ejet!. 

etorftetifeier 	Skeli en. 
Zlf. ,t,Wc 43. 

7,45 12,45 16,10 
8,00 13,00 16,23 
8,10 13,10 16,31 
8,24 13,24 16,43 
8,36 13,36 16,53 
8,44 13,44 17,00 
3,50 13,50 17,05 

	

19,00 	Rønne H. Ank. 4, 10,45 15,10 18,35 21.40 
19,15 Nyker 
19,25 Klemensker 
19,39 Rø 

	

19,51 	Tein 

	

19,59 	Allinge 

	

20,05 	Sandvig 	Afg. A 9,40 14,05 17,40 20,35 

TI 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 

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

- - 22,05 - 
- Sandvig 7,35 -- 

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

Afgang Sandvig 23,05 

Ankomst Sandvig 10,55 
- - 22,55 
- Rønne 8,35 

- 	13,30 

- Ankomst Rønne 24,00 

Gudhjem 
Østerlars 
Østermarie 
Almindingen 
Aakirkeby 
Rønne-Nexø 

7,45 10,20 13,05 
7,55 10,29 13,14 
8,05 10,38 13,23 
8,22 10,55 13,41 
8,32 11,04 13,50 
9,20 11,50 14,40 

17,30 19,50 22,05 
17,39 20,00 22,14 
17,48 20,10 22,23 
18,05 20,30 22,40 
18,15 20,41 22,50 
19,00 21,25 23,30 

Rønne-Nexø 
Aakirkeby 
Almindingen 
Østermarie 
Østerlars 
Gudhjem 

7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10 
8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54 
8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04 
9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21 
9,15 11,44 14,35 18,56 21,25 23,30 
9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40 

`Mejeriet  Xalbjerggaard. 

Skal De reparere 
Deres Hus eller bygge el nyl Hus • 

i 

de ‘‘l e 	e  
C.\\‘'‘Ge  
Ve 

Lste 
e 1," 
\t-‘5` 

I 5te og 6te Trækning falder der 

3,800GEVINSTER 
Grib Chancen og køb endnu i Dag hos en af neden' 
staaende aut. Kollektører et Lod, der kun skal be' 
tales med Fornyelsespris Kr. 4.60 

Lodsalget slutter paa Tirsdag  
Aakirkeby: Boghandler Hent'. Andersen. TIE. 5 

Købmand, Frø 	Simonsen, Tlf. 10.  

Allinge: 	Ihv. Kobmand V:ld. Jørgensen Tlf. 92.  

Hasle: 	Boghandler Karl Munk. '1If. 42. 
Nexø: 	Agent C. F. Sørensen, 

Nordre Strandvej. Tlf. 77 
Rønne: 	Kollektrice, Fruken 	Carstcnsen, 

1-lavnegade 1. 
Fin  

Noircgade ilg TIL299. 
fru \1 Macgaard, 

taster eldgade 23.-41r. 577. 
Kollektør E. Nielsen, Løkkeg. 48. TIE. 436 

Svaneke e 	Detailhandler 	V. Fb.6.ch. Tlf. 47. 

Spil og vind! 

'Koncert-113118Ni 
Strandslot 

Tirsdag, Torsdag Lørdag. 
H. Reiner. 
• 

Blanchs Hotel 
Søndag, Onsdag, Fredag. 

M. Koch. 

Sylteglas og Syltekrukker 
i alle Størrelser. Henkogningsglas af bedste Facon og Kva-

litet. Gummiringe, Henkogningskedler, ':.3rugtpressere, Syltesprit, Sylte-

pulver, Celophon og Pergamentpapir., Syltesnkker og Krydderier 
anbefales til billigste Priser. 

P. C. HOLM, ALLINGE. 
-.N Strandhotellet 

har aahnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum. 
Iste Klasses Varer. 	 Moderate Priser. 

Ærb. Fr. BURitruip. 
..NNEW111111111~11011111111= 

KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

Søn- og Helligdage. 
7,45 13,0016,10 19,15 22,05 10 Rønne H. 	10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker 	9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 
S,08 13,2316,33 19,3822,26 Klemensker 	9,46 15,01 18,1621,19 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 13,4716,57 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 Allinge 	9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 
8,45 14,C0 17,10 20,15 23,00 r Sandvig 	A 9,10 14,25 17,40 20,40 23,15 

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 

Aakirkeby-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 11,3314,06 17,4221,16 Aakirkeby 	8,3211,27 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 Østerlars 	7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 	117,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 

Fløde-Is af de forskellige Slags anbefales. 
ANNANAS - NOUGAT - VANILLE 

Udlevering: Søgnedage til Kl. 9. Helligdage bedes Bestillinger indgivet 
inden Kl. 6. - Formerne bedes tilbagesendt hurtigst muligt. 

• 

▪  

•• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • •••• • • • • • III)• • • ••• • • • • • •• 

• 
• Palmehavens nye Parketsal. 	

• • • 
• • 

• • 
 Eftermiddags- og 	 • 

• 
Daglig  Efter 	 Aftsnhoncert • • samt Dansant. 	 • • •■•••••••••••••••••••••••••••••••,b•••••••• øøøøøø ••• 

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

Alle vore Brædder er uellagrede og tørre. 
Friskbrændt Portland Cement 

Mursten, Tagpap og Tagplader sælges til allerbilligste Priser. 

ODDDDOCIDDOODOCCIOCIDCIDDCIDODDDCIDDDIZIDDOCIDLIDDMODDIDODDOOD a 	 a a 	 ø 	 a 

1  SliglerleIS Udsalg ci 	
paa Linds lads. 

Tlf. 45. 	o o a 	 ri a 	 a a 	Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	a a  
DODOODCIDODOCIDDIDDIDCIODOCIDOODOODODDEMMOnneirionanrunnonnn 

De 
Urg 

	Urglas, som ikke kan slags i Styk- 
ker, har as. 	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. 

ixtreta.jen 9-12 og 2-4.  
i 5-pareWfen 9-12 og 2-4 

'3raubbiretteren bo. 
etattuirtatten for .2io?›forfifring ueb 

tattenttf. Rofoeb. Routortib : 9-12 

SlgefpWregen 8-9 og 2-3. 
Ce'ogebulet. S lefogfiib 11-12 og 4-5. 

ygelt«,feti. 	rtt. sager $. totne 
S1a4ferer fjerm. 59tortet*u. 

Zetegraff,tationen 9-12 og 2-6. 
Zolblamret 8 -12 ortn. 2-5 (fif term. 
Zoriftforeningen Cfterjobabet „V3orli. 

bolm". 3m. S ce rtin er 9.1tortenfen. 

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

Lastkørsel udføres. 
E. Hansen, Tein. 	Tit. Ro 57 x. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Beger. 	 Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtoj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 
Agnes Sonne. 	H.Th. Mortensen. 

Maskinsnedkeri, Allinge. 
flf. 47. 

G, Jørgensens Slagterforretning 
Tlf. 66. - ALLINGE - Tlf. 66. 

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser. 
Prima Oksefars. 	 Oksekød 
Rørt Kalvefars, færdig til Brug. 	 Kalvekød 
Flæskefars. 	 Lammekød 

Bestillinger modtages. - Varerne bringes overalt. 

...1■1=MINT,1••••11*.m. 


