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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 
senest 2 Dage tør Bladet udgaar. 	k 1930 

Zen 26. fflonember 1695 tilflob 
`,.»rgetifen, Satibbig, ‘Sonflabet paa 

tammergbug Slot, gift nteb tang gti-
effeng Saftet. 91nna Katrine, nt gen 
familien uteb beng batifen og k) ting 
effen Sanbbig bar meb tit at ubtage 
43attg f lattfen af bang 3,ængfet pact tam-
mergling, bbilfet dang gtielfen og 4an&1 

ufirn babbe begæret cif bam. 
Ze bobbe amtet 'ammen bog tmf3 

Wielfen i et „ill &Duner, lom feta 
tatbig«. Mer bikube Dang 9fieffen og 
bang Rotte, tang Soenblen fra gfutffer 
Øf; .feltg tatifen fra Ciffer tottet glielg 
;3orgetifen til $en og ffletaling et ettitre 

orb i eanbuig Talbet „Santborring-
tøm« (ftabeg nubre Stcber $albborring-
torn o. a.), faafrenit [jan giftte ftaffe 
anegen ub. 

tang Sbenbfen babbe nittet bam en 
tang, fom ban bog, ilfe brugte. Cm 
9.1i4thetgen, fant tirig bolbteg, baohe 
han og Zend tant en brbbt 2emmett føg 
tillinemeb R3rcebberne paa „Raftfainine-
rit•. Sømmet for lemmen tog 9lielg 
.;korgenfen fra, men ban bar ilte itibe 
bog 'angert. 	f.te.r at b: »ar tommet 
inbettfor 58olben, blev tang glielfen 
fianenbe i Stattaptajneng Radbabe tif 
be atibre tom tilbage meb gangen, font 
f5,in8 glielfett herefter tog meb fig paa 
fin ,heft til Saubbig, tangen blev fig-
nen& i ben unberfle Rielber, ba be gi! 
neb fra 'irre Pien. 

Saanibt forlfarebe Wref3 torgenfen. 
rn;3 bagen, Ciffer fortalte, at 1lb-

brnbeffen »ar anftiftet af %ile Marie. 
t tut rar tand ianitucit meb 9.1rtelintefter 
$er Miebelfen tit Beift $1:berfen i el-
ffer, ter font benne4 1f,iitthe og fagbe, 
at 4:5r 	?Iiirber bor ber 'Åben for 
og bilby tale mb brint, og f aa gtt $er 
.hl icbtlfen ub tit ham Siben tom tang 
9fielfen inb i Stuen og fpurgte efter 
der Wiicbelfett. t. rier at balg fibbet „et 
tage' bog fiefft 43eberfit reb deug tan: 
fen bort og traf ba .f.,1 ring Rielfen og 
$eber Miebelfen i Z.G?..tobeit norben for 
(Maarbett, og be begcerebe ba af barn, at 
ban gulbe bære meb til enten at tage 
Daltd, janfen ub af 4Irreftett eller og-
fait inch 'Dagt at tage 'ham fra $agten, 
foto flutbe fure bom til ba4te $ing. 

Ma 2en3 ,,,janfett tom paa Slottet 
merle ting, ba ftob $er Micbelfen og 

Tielg Nrgenfen i .2øttgattgenn og trate 
nem bom og bob barn naa meb. fan 
bilby be bife bom ben bebfle 2eitigbeb 
og sang til at ubbrabe tang tanfen 
af flt 	cetigfel. Sari gig .Rens tIntti'en 
meb bem, 	3argenfen oplufte 
fin Rammerbor til bet Rammer, fom 
ban banhe Wogle til, ba ban boebe part 

ceffningett. Me forebifte bam ba baabe 
Femmen faabel fim 93reebberne til Nuft-
tammeret og fpurgte barn, om ban ilte 
bilby nure meb, hvortil ban fbarebe 
Wef. Cm `fif feren, ba tinget bar feer-
bigt, «affile)) tang Snenbfen bom og 
$er Thebelfen hjem til fig og trafterebe 
bem tit tie Web brugtte. ban gab Item 
b« en tang og en fflolt og aftalte, at 
be ben Qat flulbe ffaffe ;fangen ub, 
men be bar for brutne til bet, fact be 
maatte ligge 'EM band Sbenbfen ben 
fnat. 

Siben bab tang eoenbfen ham om 
at bringe en „Rfofoeb“ og en Kabelline 
tit Slottet; tie nithe ba !!jule Sagerne 
neb ungeng Mer, naar be fulgte ham 
op efter t inginebet. 3e1143 tanfen 
rebe 9tei hertil biben reb tang Wiel-
fen mange Sange til seng anfen for 
at fart bom meb femmer! meb 93er TRi-
cbelfen, og fagbe ban, at 9tie1 
aenfen 'labbe tabet al bjcelle • 	ett4 

anfen breb bam ilfe foil, forenb ban 
maatte forne ham tir 91alefiftebammen, 
boor $er Ttiebetfen ffulbe mobe, men 
bar ber ilte. Cm Sonbagen, font bciti 
tanfen bien ubbrubt om Monbag Rat, 
mobteg ;fert3 tnnfen, Øer .13liebelfen og 

9fielfen anen for Stoffet og bobbe 
ba en „kiøe $3efuel" og en Rlofob ineb 
beat, og fagbe be, at be etibelig ben Wat 
maatte bane tang tanfen fri, fortnebelg 
be 8 Sanbentcenb om anben Magen — 
Manbagen — ffulbe gøre beteg tb, og 
mor bet bar flet, fagbe tang Witlfett, 
at ban bar bange for, at be nifbe Lægge 
Jern Isa« ungen. lettg tanfen mente 
bog, bet bar for (t)p ben Stat tg be 
ffifteg Manbag Ittorgen. 

SO?ebeng ffletten bothteg pna benne 
Mag bar 9fielg 30Netifen aben pon fif 
Rammer og git op part Muren til 9'14- 
tammeret og brøb et $reebt løft, bbab 

banien ftob og fan paft, Sømmet 
bar bo alt taget fra. — Om ?Iftenen 
f urgteå be tit Sanbbig, bbor be blet 
luftet inbe i et Rammer efter at hot 
tene bar ganet i Seng, og tang Witt• 
frit laafebe Moren til. ?lune Marie to-
bebe !eng tonfen 50 57ater, font .tt ang 
Sbenblen [Nibe betale. San gab be fig 
til kseft og reb tit Stoffet. t eftene fatte 
De lønben nebe under slottet, og fag 
futgteg be alle tre op ab 2onffien og 
gift inh ober ben terbebolb neb flom-
metaarnet, og ba Mels bau4 91 elfett 
ftanenbe inbenfor $ofbett i en Uoalbabe, 
IttebeW 	1;irgenfen og ,eitg tan= 
fen begge Ringe op igennem ben Rcelber 
og gent og fiben aner Nuftfammeret tit 
fangebøren, bbor ang anfen fab ens 
benfor, og fait opbrøst be begge ben 
?Mame, font 2anfen er henlagt ubi, ub 
toge tang tanfen og tit lamme 8L j 
tilbage. SDa be font til Raalbaben tog 
bani3 glielfen 'mob bam og fulgteg fag 
familien aber $olben og reb fan famt-
lige til Sanboig. VInne Marie gab ba 

ettg ,nul en 3 Maler. Siben fulnteg 
ban meb Øa11g Sbenbfen, fom førte 
.t ting banfen meb fig put lin ,h.ft tit 
fin f&arb i Ciffer. — 9?cefte Stat tom 
Wer Miebelfen og bentebe bang .tanfett, 
og fiben reb ban itfe, buer ban er !sle-
bet af. 

.9inebeng ben RttIntenbe bar bog geng 
anfen, fnurnte benne bam paa bbab 

Made be fil 2ittet nf tenrit Wieffen, 
efterbi benne bar en „rafter Rart., 7» 
fortiarebe ban, at ban tillige !reb 
fin Zrena, 2auritg ,c"tenfed og ban 
Vtielfen bar gattet i Kyperne mellem 
£1111inne og Satibbig og bentet paa ben- 

Ma bet git noget ub pig datten 
ban,» ban jagt: „Remmer, laber og gut 
tit 9111inqe eg fe, om 5entif er nonet 
til Sengg, og fom De tom peb bet øer-
fte Straubleffebjørne, mobte be bam. 
Sta flag bati+3 bonfen bettrif paa to-
»chef meb en Øffe, fan ban falbt i Rnce 
neb til ;forben, og font ban bilby rejfe 
fig, gig 2cturitg Genfen om bag bom og 
flog bam meb en 93ogfe i flagten, fag 
han flartebe one og rørte fig ilte mere. 
San gabte be ban: neb fil etrattben, 
banbt et Rabeltob om bang 2in og en 
ffor Sten berbeb, ruche fan uh og "ren. 
tebe 2iget i klemt. 

Antik Skønhedspleje. 
Maaske burde man ikke nævne Ordet 

„antik" i samme Aandedræt, tom man 
taler om Skønhedspleje, der jo dog til 
syvende og sidst har som eneste For-
maal : at bevare Ungdommen — dens 
Charme og dens Ynde. 

Men man er ofte tilbøjelig til at glem-
me, at gamle Mennesker engang var unge 
— eller at gamle Tider ogsaa havde de-
res Ungdom. Hvor underligt vilde det 
dog ikke ogsaa være at tænke sig en 
Kultur uden Skønhedstrang — og deraf 
følgende Skønhedspleje! . og har ikke 
gennem alle Tider netop den personlige, 
den legemliggjorte Skønhed været Men-
neskehedens Symbol paa alt, hvad der 
var smukt — baade i Naturen og My-
stiken, i Kærligheden som i Kunsten. 

Denne Personifikation af Skønhedsi-
dealet har derfor tidligt vækket en Trang 
i Mennesket til selv at komme dette 
Ideal saa nær som muligt — en god 
Del Forfængelighed maaske! men endnu 
mere Skønhedslængsel , og den er 
saa sandelig ikke af det onde. 

Og derfor har hver eneste Civilisation 
haft sit „Skønhedssystem" lige saa fast 
tilrettelagt som Love, Knnst og Religion. 
Den stadige Trang til at efterligne Ide-
alet er blevet forfulgt saavel ved kombi-
nerede hygiejniske Metoder; Renselse, 
Atletik, Træning af Legemet — som ved 
kosmetisk Kunst: Farvning af Haar og 
Hud, Polering af Negle, Opsætning af 
Haaret osv. 

Naturligvis hae Skønhedens Standard 
givet sig afvekslende Udtryk — der er 
Variationer i Næse-Stil, Læbe-Stilling og 
Øjen-Udtryk, fuldt saavel som der er 
Variationer i Klædedragten. Men der er 
visse grundfæstede Skønhedsanskuelser, 
der har været absolutte for alle civilise-
rede Folkeslag. 

Ægyptere, Babylonerne og Grækerne, 
Romerne — alle værdsatte de saaledes 
den sunde, rigelige Haarvækst — de ind-
saa, at en god Teint var et absolut Skøn-
hedskrav — og de havde deres Mening 
om, hvorledes Læber, Øjenbryn og Øjen-
vipper burde se ud. De havde ogsaa et  

aabent Blik for Legemets harmoniske 
Skønhed — saa det er ikke underligt, at 
deres og vor Skønhedsopfattelse paa 
mange Omraader tangerer hinanden. — 
Gaa saaledes tilbage til den ægyptiske 
Storhedstid — det er muligt for os Time 
for Time at rekonstruere, hvorledes Da- 
gen gik for Pharao's skønne Hustru ... 
hun havde nemlig andet at gøre end at 
spadsere langs Nilen og finde smaa Re- 
ligionsstiftere udsat mellem de grønne 
Blade — lad os tænke os, at vi befin- 
der os i Theben, hvor Dronning Nersi- 
titis Husbond, den mægtige Pharao, Ak-
henaten, netop havde opført sit nye præg- 
tige Residenspalads . . . Dronning Ner- 
sititis hadede Theben — der var saa 
hedt og tørt, at kun den mest omhyg- 
gelige Brug af Olier og Salver kunde 
holde hendes Hud hvid og blød. Dron-
ningen er netop staaet op . . . støttet til 
to Slavinder træder hun ind i Baderum- 
met, hvor to andre Slavinder overgyder 
hende med Vand, hentet ned fra de fri- 
ske kolde Bjergkildet. Saa tørrer de 
hende med Linnedstykker og indgnider 
det unge Legeme i Olivenolie, parfume-
ret med duftende Urter. Efter Badet kal-
der Dronningen paa to af sine Kammer-_ 
jomfruer, som bringer et Broncespejl i 
en gylden Kurv og et Cedertræsskrin, 
indlagt med Elfenben, Guld og Kerne- 
lier. I Skrinet findes Alabastkrukker med 
sort og grøn „Øjenskygge", Pudder af 
brændte Mandler, duftende Salve, røde 
og hvide „Sminker« af pufviseret Ler—
fine Børster og Kamme af Elfenben. 

Alt dette bliver anbragt paa en lille 
Skammel foran Dronningen tilligemed 
en Olie-Skaal i Nefrit, formet som en 
svømmende Pige med en Skaal i sine 
fremstrakte Hænder. I denne Skaal fin- 
des parfumeret Olie til Ansigt og Hæn- 
der . . . og saaledes forsynet er Hendes 
Majestæt rede til at fuldende sit Toilette 
— fuldt saa bevidst, fuldt saa raffineret 
som vor „moderne" Tids mest forfinede 
Verdensdame. 

San var Babylons Skønhedskultur langt 
mere primitiv og hedensk. Her betragtede 
man Skønhedsbegrebet som en Del af 
det religiøse Kultus, enhver ung Kvinde 
maatte gennemgas i Dercetos' Grotte - 
inden hun kunde træde ud i Livet som 
moden • Kvinde. Grækerne adopterede 
Dercetos — og kaldte hende. Venus - 
og hos Romerne blev hun til den skønne 
Aphrodite — gennem alle tre Kulturer 
Kærlighedens og Skønhedens Gudinde. 

Flaubert har i „Salamnbo" beskrevet, 
hvorledes Babylons Dercetos i Cartage- 
niensernes Gudsdyrkelse blev til den 
erotisk-sanselige Aftarte . . . og at Car-
tago ogsaa havde Øjefor den raffinerede 
„Skønhedspleje" finder vi følgende Linier 
om Heltinden: »Hun pudrede sit krusede 
Haar med Guldstøv, hendes Ørenringe 
bestod af to skønne Safirer, som hver 
understøttede en lille udhulet Perle, fyldt 
med duftende Parfume, som gennem en 
haarfin Kanal Draabe for Draabe faldt 
ned paa hendes skønne nøgne Skuldre. 

Grækerne saa Skønhedsdyrkelsen i et 
sundere Lys; Renlighed var deres Fetish 
— og de vidste at hærde og træne deres 
Legemer; de havde ogsaa Blik for det 
gyldne Haars egenartede Skønhed — det 
var ikke ualmindeligt, at Grækerne paa 
hin Tid kunne sidde Timevis Dag efter 
Dag i den brændende Sol, blot for at 
Lyset kunde afblege Haaret. 

De romerske Kvinder fulgte de græ-
ske Skønhedsprinciper temmelig nøje — 
— de benyttede endvidere „Mudderba-
det", idet de lod udrørt „Grød" af Mel 
og Ler tørre om Ansigter for saaledes 
at rense og afblege Huden. 

Krøllet Haar blev allerede den Gang 
anset for smukkere end glat Haar — og 
paa romerske Relieffer-og Portrætter ser 
man ofte hele „Coiffurer" af smaa Krøl-
ler i parellelle Rækker . . . saa opsatte, 

at de maa være blevet holdt paa Plads 
af Pomader og Klæbemidler. 

— — — 
Saaledes er da den gamle Sandhed 

bekræftet: at der er intet nyt under So-
len — Skønhedsbegrebet er saadan set, 
det samme nu som for Aartusinder siden 
Skenhecisplejen ærlig talt ligesaa 	. . 
muligt at det eneste „Fremskridt" vi i 
saa Henseende skal opleve, er Gentagel-
sen af nogle yderligere raffinerede, i 
svundne Tider kendte og benyttede 
„Skønhedsmidler" . . , 

— men hvad saa! 
— hvad gør det, at vi konstaterer, at 

Skønheden er antik . den er dog evig 
ung, evig moderne! og dens Love ældes 
ikke. 

Sidens Xrau 
Herunder optages Artikler om Emner, 

der egner sig til Diskussion. 
_0_ 

Dansk Folkeværn er en Sammenslut-
ning af fædrelandssindede Mænd og 
Kvinder, der som Maal har sat sig at 
hæve vort Land op af dets nuværende 
nationale, moralske, kulturelle, økono-
miske og politiske Forfald. 

I Kampen herfor gør Dansk Folkeværn 
først og fremmest skarp Front imod 
Forsøget paa en Statssocialisering, Marx-
ismens Kongstanke. Denne Samfunds-
fare maa der nu gøres endeligt op med. 
Proletariatets Diktatur betyder kulturelle 
og moralske Værdiers Ødelæggelse, og 
Forsøget paa ad Klassekampens Vej at 
naa dette Maal ødelægger det naturlige 
Forhold mellem Borgene. saa Statens 
Grundvold undergraves. 

Faren for en Statssocialisering er over-
hængende, og dog underkendes den al-
mindeligvis. Det hænger sammen med, 
at Statssocialisering efter den gængse 
Opfattelse er et revolutionært Kup ud-
ført af Kommunister. 

Denne Opfattelse er falsk. Statssociali-
sering kan ogsaa gennemføres uden Kup, 
blot Masserne. er  stærke nok hertil. Og 
netop her i Danmark er Socialdemokra-
tiet saa vel organiseret, at det kan gen-
nemføre sin Ide paa Listesko ad parla-
mentarisk Vej — uden kommunistisk 
Hjælp. Derfor kan Kommunismen van-
skelig trives her. Den angriber ikke Stats-
legemet revolutionært som en voldsom 
Sygdom, der kræver øjeblikkelig Opera-
tion, men nedbryder dets Modstandskraft 
gradvis som en snigende Sygdom, der 
ikke agtes, før det er for sent. 

Ligesaa falsk er den almindelige Op-
fattelse af de socialistiske Førere. Til 
daglig ynder de jo at optræde i et bor-
gerligt Tilsnit, saa de ikke synes værre, 
end at man maa kunne tale sig til Rette 
med dem. Men det er Valgtribunens 
Brandtaler, de skal bedømmes efter. Thi 
det er disse, der bestemmer Retningen 
i et Parti, hvor Disciplinen haandhæv-
des saa fast, at selv Førerne ikke tør 
unddrage sig den. 

Den sidste Rigsdagssamling viser det 
tydeligt nok. Denne Samling stod i den 
røde terrors Tegn. Lovforslag som Ex-
propriation, Konfiskation, Erhvervssoci-
alisering (Statsmonopoler, Trustlov) og 
lignende Trusler holdtes frækt op lige 
foran Borgerskabets Øjne. Endnu er de 
ganske vist kun Forslag, Men den Dag, 
hvor Borgerskabets sidste Skanse : Lands-
tinget falder, vil de være Love. Og hvem 
tror vel paa, at denne Skanse i Længden 
kan holdes? 

Den Mulighed, man regner med, at 
Førerne alligevel ikke vil gøre Alvor af 
Truslerne, er udelukket. Førerne er 
tvungne til at gaa den Vej, de har vist 

Mordet ved Strandlokken 
Natten mellem d. 9. og fO,Juli 

1695. 
(Eftertryk forbudt.) 

Resume: 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. Henrik myr-
des og sænkes i Havet. Lena er gift 
med Bornholms Provst, Poul Ancher, 
Anna med Løjtnanten, Lars GomIøs, 
begge af Hasle — Hans Hansen døm-
mes fra Livet. Sammensvorne Venner 
befrier ham fra Fængslet, og han flygter 
i en Baad til Skaane. Hans Nielsen 
fængsles og sigtes for Meddelaglighed, 



Nat paa Hammershus. 

Sølvblankt Hav under Maaneskin 
skærer sig sært i Klippen ind, 
Lys fra Sejler og Fiskerbaad 
sitrer i Sø som Silkctraad. 

Vind i Trætop sagte suser, 
dybt i Grotte Bølge bruser. 
Flagermus og Natravns Flugt, 
Ugleskrig dybt fra Dalens Slugt. 

Grøntblegt Lys over falden Mur 
forhen Kongsal og Jomfrubur -

Nordhimmels mat rødgyldne Skær 
kalder til Live Fortids Færd. 

Drøm bygger Tag paa Taarn og Tind 
spinder sig sit Eventyrsind, 
væver om Tanken sære Spind, 
tager den i sit Rige ind. 

Vaabenklir og Skjoldebragen, 
Sten fra Blide — Støn og Klagen, 
Armbrøstbolt imod Harniskstaal, 
Fjendeskarer med Fejdebaal. 

Skygger sig blandt Mure sniger, 
Munkes sagte Litanier, 
Silkeraslen og Bægerklang, 
fornemmes mellem Kordrengs Sang 

Dag fra Øst bag Bjerg opstiger, 
Skygger sig bag Mur bortsniger, 
Tag og Tind for Lyset svinder, 
bare Mure staa som Minder. 

Svundne Seklers Strid fortoner, 
Kamp forstummer — Tid forsoner, 
Kongsmand, Bispknægt blidt nu sover 
i den Fred, som Døden lover. 

Den havde mest som haardest greb, 
før Rettens Sværd man sleb og sleb 
End Kamp om Ret gaar hid og did, 
Fortids Strid værner Fremtids Id. 

Nu er der Fred, hvor før man stred, 
Stedet vidner, hvad før man led, 
maner hver og en saa vide: 
Vil man Fred, maa først man stride. 

K. 

Partiet. Skulde Masserne virkelig den 
jag, hvor de kommer til Magten, høj-
;:iodig give Afkald paa den? Hvilken 
naiv Tanke! Nej, Partiet skal nok faa 
t'isrerne til at lystre Parole, og vil de 
ikke. da er Kommunisterne parate til 
at overtage Førerskabet. 

Rundt omkring i Europa gøres der nu 
o:3 med Statssosialiserings Eksperimen-
er ne. Det er paa Tide at tage Lære heraf 

og ophøre med at være uvirksomme Til-
skuere til det sejrshylende Socialdemo-
::ratis Stormløb mod den frie Samfunds 
'‘.lure. Thi en Fare afværges ikke, ved 
At overse den. 

Dette Opgør burde have været de 
I.orgelige Partiers naturlige Opgave, om 
ikke de forlængst havde svigtet Folkets 
Tillid, saa ingen mere tror paa dem. 
Hvem venter sig noget virkeligt af dem 
Der stemmes jo nu kun paa dem for om 
muligt at forhindre Socialdemokratiet i 
at komme til Magten, idet man af to 
Onder naturligvis vælger det mindste. 
Ogsaa deres Rygte er bleven ormædt af 
Levebrødspolitikens fordærvelige Moral. 
For ussel Vindings Skyld begik Førerne 
Faneflugt fra Idealerne og gik paa Ak-
kord med Uretten. Derfor kan de ikke 
nu løse nogen Opgave. Den hastig vok-
sende „Parlamentslede" i de borgerlige 
Krese viser noksom dette. Den er Bor-
gerskabets Foragt for dem, der ikke havde 
Mod til at være, hvad de burde være. 
Derfor gør Dansk Folkeværn ogsaa Front 
imod de borgerlige Partier og kræver 
dem til Regnskab for deres Pligtforsøm-
melser. 

Uden om Partierne kommer de nye 
Veje til at gaa. Lad alle Partier gaa til 
Grunde om galt skal være, blot Natio-
nen bliver frelst. Væk med alle politi-
ske Lappeskrædere. Væk med deres Ma-
skepier og Rumlerier, Resolutioner og 
Programmer, Fraser og Ordskvalder. Ikke 
Ord, men Handling kræves nu. Svære 
Tider stunder til. Skal Staten komme 

• frelst igennem disse, maa Folket ruskes 
op af Ligegyldighedens Døs. Der maa 
skabes en national Begejstring stærk nok 
til ikke alene at kunne sætte de store 
Maal, men ogsaa til at kunne gennem-
føre dem. En ny politisk Kultur maa bryde 
frem, hvor Saglighed, Dygtighed og Hæ-
derlighed i Ferbindelse med Disciplin 
bliver Kendemærkerne. 

Der erkendes jo overalt, hvor alvorlig 
Tale endnu' føres, at de nuværende po-
litiske Forhold er blomraadne. Hvorfor 
saa ikke hurtigst muligt faa gjort op 
med dem? Hvad tøves der efter? For 
ingen nærer vel det naive Haab, at det 
„retter sig nok af sig selv ?" 

Dansk Folkeværn blæser nu til Kamp 
mod den politiske Raaddenskab, der 
hærger Landet som en dødbringende 
Pest. Med Valgsproget : „Nationens Vel 
er den enkeltes Vel" kæmpes der for at 
bygge en' virkelig Samfundspolitik paa 
Partipolitikens sørgelige Ruiner. 
Hertil moder Dansk Folkeværn ikke op 
med nogen partipolitisk Trosbekendelse. 
Dansk Folkeværn er intet Parti og vil 
intet Parti være. Det gør upartisk Front 
til alle Sider mod den politiske Svindel 
og bliver derved „Bevægelsen i Midten". 
Dets Ide rækker op over Partierne. 

E'lZed 2rajafi 
gennem 8uropa. 

Fra Østersøen 
til Sortehavet. 

Gennem den ensomme Puszta. 

Tidlig Morgen padler vi videre 
ned ad den stille Flod. — Til 
venste bag Skovene ligger den 
store, milevide Puszta; øde skov-
løse Strækninger, nøgne Sandslet-
ter og udstrakte Græsgange; her 
græsser uendelige Hjorde af al 
Slags Kvæg, der gaar ude hele 
Aaret, vogtet af beredne Hyrder. 
Om Sommeren hersker her en 
brændende Hede, men Vinteren 
er bidende kold. — Efterhaanden 
som Civilisationen trænger frem 
opdyrkes og beplantes dog store 
Arealer, og i Nærheden af Vand-
løb, Søer og lignende findes nu 
frugtbare Strækninger. 

Donau vinder sig i store Bug-
ter frem og tilbage i det lave Ter-
rain, dog er de største Slyngninger 
afkortede ved gravede Kanaler. -
Ingen Landsbyer og ingen Huse 
er at se; kun nu og da en enkelt 
Straahytte, hvor Fiskere og Jægere 
tilbringer Sommeren. — Familiens 

Medlemmer lever her et utvun-
gent Liv. 

Flodens utallige Sidegrene dan-
ner et Væv af Vandløb; vi skuer 
ud over vidtstrakte Sivmarker og 
Skove af lave graagrønne Popler 
og Pil. — Her vrimler det med 
al Slags Vildt. Ofte ses Raadyr og 
Hjorte, der kommer ned til Floden 
for at drikke; de er ikke menne-
skesky, vi glider tæt forbi dem, 
uden at de fortrækker. 
	 En Brasen i Sivene, en 

Grynten og Prusten, store Sværme 
af Vildænder og Gæs staar til Vejs 
	det er en hel Flok Vildsvin, 
foran en mægtig Orne med store, 
krumme Hjørnetænder, derefter de 
voksne og de smaa Grise; de ma-
ser sig frem gennem Siv og Krat 
for at naa Floden, misser med de-
res smaa øjne mod Solen og ser 
paa os, medens vi driver forbi 

overrasket over det pludselige 
Møde 	 

Jeg kan ikke lade være at tænke 
paa, hvad der vilde ske, hvis en 
saadan Flok Vildsvin overrasker 
mig, medens jeg slaar Lejr paa 
Flodbredden; selv med Vaaben i 
Haand vilde jeg ikke kunde klare 
mig mod de store Dyr. 

Atter ligger Bredderne rolige 
hen; kun af og til skærer en Vild-
and sin sorte Silhouet gennem 
Sivmarken. 

Min Kammerat nynner Volga-
Sangen, hvis monotone og kla-
gende Toner passer saa godt til 
den ensomme Flod og hjælper til, 
at vi afstemmer os efter og føler 
os som et med Naturen. 

Paa højre Flodbred hæver Høj-
dedragene sig igen. Byer har vi 
ikke set hele Dagen; men nu lig-
ger Duna-Szekcsd foran os om-
givet af Vinmarker; vi faar atter 
Lejlighed til at forsyne os med 
søde Druer. 

Egnen bliver nu mere inter-
essant, og før vi ved af det naas 
MoMcs, Ungarns Grænseby. 

Jeg henvender mig straks i Told-
bygningen; men faar den Besked, 
at mine henlagte Penge for Ka-
jakken endnu ikke er ankomne, 
og de nægter at udbetale mig Be-
løbet mod min Kvittering. Jeg er 
ærgerlig over Smøleriet og søger 
at forklare Tolderne, at jeg hver-
ken har Tid. eller Raad til at vente 
her i det uvisse paa mine Penge, 
som jeg skal deponere for at 
komme videre ind i Jugoslavien. 
Robert hjælper mig med at skælde 
ud, vi trygler og beder i Haab 
om Medlidenhed — alt til ingen 
Nytte. Tilsidst smider de os uden-
for paa Gaden. 

Hvad skal vi gøre? 
Min Kammerat foreslaar at op-

søge et Bogtrykkeri og der spørge 
Kollegerne til Raads. — Det er 
imidlertid langt over Fyraften; 
men vi faar opspurgt en Privat-
adresse. 

Her træffer vi to gemytlige Fyre, 
hvoraf den ene taler flydende tysk. 
Han hører vor Forklaring og raa-
der os at se Tiden an til i Morgen 
og saa maaske faa en Bank til 
at udbetale Pengene. 

De inviterer os med hen, hvor 
de har Pension og trakterer os 
med Aftensmad, derpaa følges vi 
ad til deres Stamkafe. 

En sorthaaret Skønhed sætter 
en Karaffel Vin paa vort Bord, 
skænker i Glassene, og vi tømmer 
et Bæger paa vore Værters Vel-
gaaeude. — En Zigeunertrup spil-
ler ildfulde Melodier og vemods-
fulde Serenader, et Dansepar op-
træder solo midt i Lokalet. 

Tiden gaar. Min Kammerat be-
gynder at røre paa sig; han maa 
opsøge Byens Herberge, før det 
bliver for sent. — Med mig har 
det ingen Hast. 

Saa fester vi videre. Venner til 
de to Kolleger og letsindige Piger  

slaar sig ned ved vort Bord; den 
ene Liter Vin sættes frem efter 
den anden — Stemningen vokser. 

Der synges ungarske National-
sange og Døgnmelodier, og alle 
stemmer med paa Omkvædet. -
Mine Værter beder mig synge 
nogle danske Sange for dem. ---
Det vil jeg gerne; jeg er i det 
rigtige Humør, springer op paa 
et Bord og synger mit Hjemlands 
smukkeste Melodier, der — skønt 
saa forskellige fra de ungarske — 
alligevel faar stort Bifald. 

Alle vil drikke med Dån, jeg 
inviteres fra Bord til Bord. 

Vinen gaar mig til Hovedet -
dog mest til Benene --- jeg gør 
bedst i at blive siddende paa Sto-
len. — Omgivelserne staar som i 
Taage og Musikken lyder fjernt, 
medens jeg skaa ler med Pigen og 
fortæller hende om min eventyr-
lige Rejse. 

Jeg vækkes ved, at der er no-
gen, som rusker i mig — en lidt 
ublid Opvaagning efter at jeg i 
Drømme endnu var midt i det 
lystige Lag, havde en Pige paa 
Skødet og den sprudlende Vin i 
Glasset. — Jeg gnider Øjnene og. 
finder mig liggende i Kajakken 
uden ret at vide, hvordan jeg er 
kommet der; faar saa Øje paa 
min Kammerat og udbryder: „Aa, 
Robert, es war schon gestern!" 
og jeg fortæller ham om den dej-
lige Aften. 

„Tømmermænd" undlader ikke 
at melde sig, og jeg har ikke me-
gen Lyst til straks at slaas med 
Toldere og Bankmænd, hvorfor 
jeg foreslaar, at vi først ser lidt 
paa det brogede Folkeliv. - 	Vi 
drikker en Kop stærk Kaffe og 
traver saa rundt i Byen. 

Bønderne kommer agende med 
deres sort-hvide Stude — Pragt-
eksemplarer, hvis Horn er over 
en Alen lange og staar næsten 
ret ud til Siden. — Bønderpigerne, 
der sidder i Kærren, glor paa os, 
fniser og viser deres hvide Tæn-
der i et bredt Grin — lidet anende, 
at de paa os virker endnu mere 
komiske i deres Kyser, hvide Blu-
ser, struttende Nederdele og halv-
lange Bukser med brede Blonder. 

Paa Gaden gaar Kvinderne og- 
saa i Nationaldragter, bærende 
store Kurve paa Hovedet, ofte 
flere oven paa hinanden. Stolt 
gaar de med Nakken tilbage og 
Hænderne paa Hofterne. Ballance-
kunsten synes ikke at volde dem 
Besvær. Alligevel skæver vi æng-
stelig opefter, vil nødig have en 
Kurv Tomater, Blommer eller Æg 
nedover os. — - 

Først i den tredie Bank, som vi 
opsøger, lykkedes det at træffe 
en Direktør, der forstaar vor pin-
lige Situation og mod Kvittering 
udbetaler de for Kajakken udlagte 
Beløb. 

Saa kan vi atter tænke paa at 
komme videre, og ved Middagstid 
lægger vi ud fra Bredden og pad-
ler vort Fartøj med raske Tag ned 
ad Floden. 

C. A. 

Kæmp for alt ... 
Sommerskitse af V. G. Kiihnel. 

Der, hvor Strandsandet skinner 
fugtigt, der. hvor Havfladen væder 
Grænsen mellem Land og Vand, 
der faar Bredden en ubestemmelig 
gul og graa Farvetone 	 ikke 
gylden, som Rav, ikke graa, som 
de tørre Sandkorn; men en Farve, 
der minder om den fugtigblanke 
Fluefanger, der nu dingler under 
Loftet i mangt et Hjem og tæt be-
sat med de smaa Insekter, paa 
hvem den udøver sin Tiltræknings-
kraft, danner et synligt Tegn paa 
at Sommeren er inde. 

Ogsaa Strandkantens „Fluepa-
pir", der snor sig langs Bugter 
og Vige, har en dragende Magt 
— Tusinder fanges af dets Trol-
dom, og saaledes var det netop 
paa den Dag, hvorom denne Hi-
storie fortæller. 

Som fastklæbet til det Par Kva-
dratmeter, der var nødvendigt for 
at kunne indtage en liggende Stil-
ling, laa de paa Strandbredden, 
utallige som Fluerne paa det isa-
bellafarvede Papir og i samme 
planløse Tilfældighed, — nogle 
paa Ryggen, andre paa Maven -
nogle med Hovedet i Øst og Fød-
derne i Vest, andre lige modsat. 

Jo, Strandbredden var det Flu-
epapir, hvorpaa Evighedens smaa 
Døgnfluer, de talende Skabninger, 
havde slaaet sig ned Deres Sum-
men var forstummet — dvaske og 
døsige laa de og drev under en 
varm et ung Æter. Klodeskyerne 
drev derimod ikke, som hvide Sej-
lere laa de fortøjet i det violetgraa 
Himmelhav. 

Højsommerdagen var saa bræn-
dende hed og vindstille, som kun 
yderst sjælden under vore Bred-
degrader. 

Det var en af de Dage, da As-
falten paa Byernes Fortouge bræn-
der gennem Fodsaalerne og Synet 
af hvidmalede Facader smerter 
Øjnene og giver Hovedpine. 

Men ogsaa paa Strandbredden 
var det tllraadeligt at beskytte 
øjnene og Hovedet mod Solbran-
dens Glød, og det gjorde man ved 
Hjælp af Strandparasoller eller 
under nedtrukne Hatteskygger el-
ler bag sortblaa Brilleglas. 

Derfor saa man ikke den For-
andring, der foregik i Horisonten. 
hvor Luft, Vand og Ild slog sig 
sammen for at udføre en Trio. 

Først da Elementerne satte ind 
med en Ouverture og Tordenbrag, 
Bølgebrus og Lynildknitren, for 
man sammen, og da var det godt 
at Sammenligningen med Fluepa-
piret ikke længere lod sig opret-
holde. 

Med en Hurtighed, det faa Mi-
nuter i Forvejen var vanskeligt 
at tiltro de solstegte Strandliggere, 
kom de alle paa Benene og flyg-
tede rædde fra Naturmagterne, 
flygtede, som Adam flygtede efter 
Syndefaldet og efterlod Frygten i 
evig Arv til Slægterne. Hvorfor 
er Du bange? lød det til Adam. 
— Hvorfor er Du bange lyder det 
til Adams Æt. — Ja, hvorfor? — 

Af samme Grund som Adam! 
I de nærmeste Sommerhuse i 

Skovpavillonen, i de parkerede 
Automobiler og i et Par tjærede 
Baadeskure søgte man Skjul. og 
det var slet ikke saa underligt, 
for Uvejret kom farende lige mod 
Land derude fra det nu saa vrede 
Hav. Verdensteatret havde skiftet 
Scene! 

Virkningen paa Sindene føltes 
dobbelt, fordi disse netop havde 
været dysset ind i Sommerglædens 
Ro og Fred, men det kan netop 
ofte være den Stilhed før Stormen, 
som Sømanden kender og som 
heller ikke er Fysiologerne frem-
med — alt og alle var i pludselig 
Oprør — Elementer og Mennesker ! 

Samtidig havde Himlens Skyer 
sprængt Fortøjningen, de jog gen-

, nem Rummet, de tørnede sammen 
de flængedes ; mens Ilden slog ud 
og i Zigzag styrtede i Havet. Fra 
andre Skybanker fossede Vandet 
som under et Kæmpefald, et Nia-
gara. Det larmede og det buldrede 
fra Himmel og Hav. 

Den før saa stille Havflade løf-
tede sig i Vrede, sydende og ko- 
gendende brødes de skumklædte 
Bølgetoppe mod Strandkanten uop- 
hørlig faldt de tunge Slag, uop- 
hørlig sugedes de boblende Flager 
tilbage for at rejse sig i ny og 
stærkere Vælde. 

Kun en eneste trodsede Elemen-
terne og det var en Kvinde. 

Hvorfor? — fordi Kærligheden 
er den stærkeste af alle Magter, 
— den sejrer over Frygt, den 
knuser Selviskhed, — den søger 

. ikke sit eget. Fra de parkerede 
Biler søgte Kvinden til Skovpavil-
Ionen, fra Skovpavillonen til Som- 
merhusene. 

Overalt spurgte hun om det sam-
me: „Er min Dreng her? Er der 
ingen, der har set min Dreng? -
en tolvaars Dreng, han er i hvidt 
Lærredstøj." 

Bestandig fik hun det samme 
Svar: „Vi har ikke set noget til 
ham -- her er han i alle Tilfælde 
ikke." 

Ud styrtede hun igen — ud i 
Uvejret og Skybrudet fra det ene 
Sommerhus til det andet. — En- 
delig traf hun en ældre Dame, 
der svarede: „En tolvaars Dreng 
i hvidt Lærredstøj? Jo, ham har 
jeg set; det maa jo være ham, der 
stagede rundt paa en Tømmerflaa- 
de. Mener Du ikke ogsaa?" hen- 
vendte hun sig til en Veninde, hun 



NORDBORNHOLM koster kun I Krone. 

Sylteglas og Syltekrukker 
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anbefaler alle Slags MØBLER fra Lager og efter Bestilling. 	• 
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Jeg har altid LIGKISTER paa Lager i sorte, hvide og Egetræs- • 
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Gudhjem møbelsnedkeri 

Alle TryKsager 
saasom 

Hegninger, Hoddielelser, tionvoliatter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst- og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 

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

E. Hansen, Tein. — Tit. Re 57 x. 

Huggede og polerede 

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

Forlang Tilbud. 

Se min Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granityærk, 
V. Sørensen. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
 

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

ordner Kreditlaan m, rn. 
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Lysttur 
fil efiristianse 

med sis HAMMERSHUS 
Onsdag Ca. Fredag. 

Fra Allinge 9", fra Gudhjem 10 
Retur fra Christiansø 14". 

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 Sinnrisliainn 1645. 

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

Billetter faas i Dampskibsselskabet 
Østersøens Kontor, Tlf. Allinge 75, eller 
Turistbureauet Sandvig, 1 If. 100. 

Pris Tur-Retur: 1 Dag 5 Kr., 
2 Dage 6 Kr., :30 Dage 8 Kr. 
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Vær god mod Naturen.- 
—c— 

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 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

— — Gør rent efter dig! 
Pluk altli ig Markens eller Skovens 

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

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv 1 Skær dem af med 
et skraat Snit, og 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 bor du efterlade 
den til andre. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

havde været sammen med ved 
Stranden. 

„Men Gud!" udbrød en tredie, 
„han er da vel kommet i Land, 
inden Uvejret brød ud?" — En 
fjerde var allerede begyndt paa 
at trøste den stakkels Mor; men 
det hørte hun ikke, hun var ude 
af Døren igen og løb mod Stran-
den.. Det første hun saa, var en 
sønderslaaet Tømmerflaade, der 
snart blev hugget mod Grunden 
og snart suget ud i de bristende 
Bølger. Da greb hendes Hænder 
mod Hjertet; men de sagtnede ikke 
dets vilde Hamren; hendes Øjne 
søgte at gennemtrænge det fraa-
dende Hav, som vilde hun se, 
hvor det skjulte hendes Dreng -
og gennem det øsende Regn saa 
hun noget . . . var det muligt?—
Jo — der ude, ikke mere end et 
Bøsseskud borte, der laa han og 
klamrede sig fast paa Toppen af 
en Stenkolos, der ragede op af 
Havet; det var et Stenuhyre, som 
Menneskene endnu havde maattet 
lade ligge, hvor den laa. ,,Sava" 
havde Latinskolens Drenge døbt 
den; det var ikke originalt; men 
under det „Navn" var den nu kendt 
af alle i Land og By der paa 
Egnen. 

Fo rtsættes Fredag. 

• 

0 

Der er Rare i Nakskov 

i Anledning af Retssagen mel-
lem Byens Borgmester og Redak-
tør Haugner. Under Socialdemo-
kraternes Styre er Gælden i de 
sidste 20 Aar vokset fra 1 1 /2 til 
17 Millioner. Byen har kun 1400 
Indb. og 10 pCt. af  Byens Befolk-
ning maa bære 74pCt. af  Skatterne. 

Der er et Underskud paa 
1/2 Mill. Kr. 

25 Millioner Kroner. 
ofres der paa Havneanlæg paa 

Jyllands Vestkyst. 
Hirtshalshavnen har kostet godt 

10 Millioner, Hanstholm bliver en 
Del dyrere 

Havnene bygges et godt Stykke 
ud i Havet og forbindes med lange 
Broer 	 samme Princip som ved 
Snogebæk og Arnager, de vil der-
ved undgaa Tilsanding og bliver 
lettere at anløbe under Storm. 

Begge Havne skal kunne rumme 
en større Fiskerflaade. 

En Kæmpebrand 
hærgede i Fredags Nat Korn-

og Foderstofkompagniets Bygnin-
ger i Aarhus. 

I Norge 

har der raset en mægtig Skov-
brand: 

Lærere 
til Bogføring og Fri-

haandstegning søges til 
Teknisk Skole i Allinge 1. Okto-
ber. Ansøgning bedes snarest til-
sendt Formanden for Haandvær-
ker- og Industriforeningen. 

P. B. V. 
Johs. Pedersen. 

En god, fast Vogn 
ønskes til Købs, event. Bytte nied 
Grise. 

Brogaard pr. Allinge. 

Et Føl, 
4 Mdr. gammel, halv Belgier, er 
til Salg eller Bytte med 6 Ugers 
Grise. 

Munch, Lauegaard, 
Østerlars. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. Sy kan benyttes. 

Villy Jensen. Tein. 

En Pige eller en Dreng 
14-15 Aar kan faa Plads paa 

Højegaard i Rutsker. 

Baad til Salg 
En god Baad, 11 Fod, tjenlig 

som Skibsbaad er billig til Salg 

Fyrp. H. Andersen Hammerodde. 

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

Avlsbr. Grønbech, Sandvig. 

":"~":).":" 
Mejeriet 

►► i aj hj e rggaard " 
•••• øøøøø •••••••••••••••• 

Flødeis! 
ANNANAS, NOUGAT, VANILLE 
•••• øøøøø ••••• øøøøøøø •••• 

Isen bringes indpakket 
for 1 Kr. 80 Øre pr. I. 
Uindpakket ved Afhent- 
ning 1 Kr. 50 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 .  

1"91:1"yiNe
b1:‘1"1 

Overretssagfører 

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

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

Kob danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug cg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

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

hvortil Præmie, hidtil 2,4 

7 Pers.rn 	• iuristbil udlejes 
E. Ipsen, Havebo, Allinge 

Tlf. 147. 

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

hel.* i „Nordbornholm"! 

Yeglmerk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Gronbechs Hotel 'FIL Allinge 36. 
Chr. Sørensen. 

Yersonkersel 
udføres med ny lukket Chevrolet 

Poul Nielsen 
Tlf. 145 	ved Lindeplads, Allinge 

hash og Personkorsel 
udføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

NIIMIRMR••■••••■• 

Al lasikarsel deres 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

En 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

Ny lukket Bil 
udlejes. 

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

Ny 4-5 Personers 

Chevrolet-Bil 
udlejes til moderate Priser. 

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118 

Forrelningskonuolutter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri. 

Slageriels ~~salg. Allinge. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf, 38. 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelmagerforretning, 
hvor De vil finde alt i Seletøj, Kit: 
Bag, Rygsække og Kurvemøbz 
ler. Bilpolstring udføres.  

H. P. KOFOED 
Tlf, 13 	 Hasle 

Allinge Hvori 
Optæridningsbramade altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Færdselsregler 
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 hafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller llaanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

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

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

I Byerne hør 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 uforsigtigt 
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 husli 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. 

false Sko 
med den gode Pasform faas i 

ClarsensSkotojsforretning,A11. 
..111•011.11. 

Abonnement 
paa 

„fflord6ornfiolma 
kan i Hasle tegnes i 

Marckmanns Kiosk, 
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a 

5 øre. 

Yra »ag til Å9ag 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udfares over-

, alt paa Bornholm uden- ekstra Veder-
a g for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
;49 	Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstorrelsesanstalt. 



fil)ertierenele 
anmodes heftigst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkento Nr. 14146, hvilket er den 
,billigste og bekvemmeste blaade. Alle Indbetalingskortets 2 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen,: men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Belebet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset.; 

Mod ociltkob3;adsalg 
(grundet paa Yorretningsafstaaelse) 

fra (Tirsdag d. 12. til ceerdag d. 23. Xugust. 
Damefrakker og Kjoler - lidt ældre Facons -- samt Drengedragter 

til Spotpris! 
Rester i Bomulds- og Uldmousseli rier. Gulv- og Bordtæpper meget billige 
Under Udsalget 10 pCt. paa alle kurante Varer. - Alt pr. Kontant. 

Messens Sne-2Idsalg 
Firma: efir. &isen, Allinge. 

111 	1111   41111 	IS  	 111  1111  111  ø 11' 	 111 
	• 

Meddelelse. 
Det meddeles herved høfligst de ærede Beboere i Allinge og 

Omegn, at jeg har overtaget det af Frk. K. Kunck gennem mange Aar 

førte Sæbehus i Havnegade i Allinge og vil fremtidig drive Forretnin-
gen undrr Navnet „TATOL". 

Samtidig med denne Forandring er Forretningen bleven be-
tydeligt udvidet og omtatter nu, foruden Sæber, Parfumer, Toiletar-
tikler, alt i Konserves, Kaffe, The, Chokolade, Bisquits, Tobak, Ciga-
rer og Cigaretter. - Stort Udvalg i Kokken-Udstyr. 

Som Reklame for vonerves 
udsælger vi en Daase Leverpostej, en Daase Gaffelbittar og en Daase 
Sardiner, samlet Pris kun 89 Øre. Alt i ekstrafine Kvaliteter. 

Varerne bringes overalt. 
Ærbødigst 

TATOLUsalget i Allinge. 
Tlf. 23. - A. Sonne. - Tlf. 23 

■IWI\ 0#1\1~~~%la#\ 8M~, 
o\eur•WOW•%./OW• •■•■•■■•FeWOW•Woliare% 

egnskabsb øg e r 
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition. 

Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter. 

!Bogtrykkeri. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79. 

Det bedste Eløstbindegarn 
til den billigste Pris faas i 

Produkten. 

18 gl. Superfosfat, 40 pCt. Kali 
til Levering i Efteraaret bedes bestilt i 

Pro dukten. 

»rivremme • 
Vi anbefaler vort store Lager af 

Gummiremme og Balataremme. 
Vi har alle Dimensioner paa Lager.  

Kvaliteten er den bedste, Prisen den billigste. 
Remsamlere, Rem fedt, Olie og Konsistentfedt anbefales. 

Yrodufiten. 

6. Jørgensens Slagterforretning 
Tlf. 66. 	ALLINGE - Tlf. 66. 

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser. 
Prima Oksefars. 	 OKselied 
Red Kalvefars, færdig til Brug. 	 Kalvehad 
Flæskefars. 	 LammeRad 

Bestillinger modtages. - Varerne bringes overalt. 

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 ei Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

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

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

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

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

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

8. Tillad ikke Børn - ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem 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 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

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

Det „kunstige Aandedrætm, 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 stag 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 
..../••■■■••■•■ 	  

(rinbringairte. 

fitainae,Zattbuia. 

91ifbollbsloreaitigen: 	garetmager 
21abr. $eberfett. 

911ber4reateaba.: fur. snarer bti. 

91ffinge-anbaig teriarerfedagelage 
ni. tati Rabfen, scene. 

barl Zforgettfett, Ctrartbbejen. 
91rfitige 	tigefa?fers -̀kii)geptejeforfifring 

B:nr. reberif 13eberfen. 
93Iaa Stor : fim. snarer t bb..am. 
fflorgmefterfontoret 2-4 t ftrtr, 
93rnabinfoeftor: CSittebenr. Qarl Ikter-

felt 
93orat)oInta 93raabforfifritiajetrfab 

8oguefoinat. 911freb varlen. 
Zinraoffib,?,epebitionert, nobelt ucb 

benetJ 9Inforaft og 21fgaug 
hag og 3rebag Cifterra., CRntibag 
og Zarbag;form. 

olfebonfarriliagen (43orgerffotert 1. E-n1 
S.!crjeftueu rignebage fra 5-9 
Minna narvbag og firebag 7 - 8, 
faret Zirbag 3-4. 

rt,olferegifiret: Stonutumefoutoret, 
ffloob Zemplor etb.: am. Lavl S?inb 

gren. 
ticelpelagen. hornt. rf.13etra 911oIler. 

Staf ener f3ru 211f r. 43eterfen. 
ertibatteft. Warelatfet anbent for (430M 
8,30-12 og 2,30-6. 

fttrumetteutoret 10 -12 og 2-3. 
2orbng tillige 6 -8. 

nirfeoceraen 3 - 4. 
2natie- 	Zigoatobanfen 2 -4 ftnt. 

ofifonttacet.9111ittge £-ognebage 9-12 
og 2- G. 5cntboig 9-12 og 3-6 

91. Parlen, ?Iffinge, 2. 3. 
nouritfer, ("-,"nabaig. Ston tor CStrenb j  
aej 

cefarftengrjer 	Wielfen. 
taMe 43. 

.',..-:parefaz:gett 9-12 og 2-4. 
Stelopelfil int i pnrefa,”eit 9-12 og 2-4 

9.1renbbirrttoren bo. 
etatniirtaften for 2iogorfifrittg peb 

cGtativa4. Rofoeb. Ytoutortia : 9-12 
sin. 

etmebuVcrgen 8----9 og 2-3. 
t)getallet. s.BefeaMb 11-12 og 4-5. 
agela;,fen. 	nr. Sager 3. total. 
krWerererne `1/ rtnifea. 

Zeregraffultionen 9-12 og 2-6. 
Zolbfataret 8 -12 ortit. 2-5 Qfrerta. 
Zuriftforeniagen ørterfobabet „.13orit. 

Rolur". fim. grea,ner Ttorterifen. 
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a 	 TH' 45. 	ra 
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a 	 a a 	Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	ID 
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KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

7,45 12,45 16,10 19,00 	Rønne H. Ank. 4, 10,45 15,10 18,35 
8,00 13,00 16,23 19,15 	Nyker 	 10,29 14,54 18,22 21.40 21,24 

21.14 8,10 13,10 16,31 19,25 	Klemensker „ 	10.19 14,44 18,14 
21,00 8,24 13,24 16,93 19,3:1 	Rø 	 >, 	10,05 14,30 18,02 
20,48 8,36 13,36 16,53 19,51 	Tein 	 9,63 14,18 17,52 
20,40 8,44 13,44 17,00 19,59 	Allinge 	 9,45 14,10 17,45 

8,50 13,50 17,05 20,05 Y Sandvig 	Afg. 	9,40 14,05 17,40 20,35 

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

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

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

Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00 

Søn- og Helligdage. 
10,10 15,25 18,90 21,45 0,10 
9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 
9,46 15,01 la,16 21,19 23,47 
9,33 14,48 18,03 21,05 23,36 
9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 

8,45 14/ 0 17,10 20,15 23,00 y 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 0,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
8,41 1,3314,(16 17,4221,16 Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 1,42 14.15 17,52 21,26 Almindingen 	8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
1,10 2,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 9,30 2,08 14,40 18,20 21,55 Østerlars 	7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 

2,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 	A7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 	7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
Østerlars 	7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
Østermarie 	8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
Almindingen 	8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
Aakirkeby 	8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,50 
Rønne-Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 

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

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

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

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

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

9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40 

Xvorfor fis6e gryksager 
gndpaRningspapir og [roser  
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 
paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

g 9ornilzRas Roglrykkeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaencle Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNSTØBERI & MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Agnes Sanne, 	H. Th., Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Tlf. 47. 

Gaa ikke over 113011 eller lind 
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. 

7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 V Rønne H. 
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker 
8,08 13,23 16,33 19,38 22,26 Klemensker 

, 8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 
II 8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 

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


