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Verdes slorsis hiberti 
— 0 

Et Spejl, der med 400,000 menne-
skelige øjnes Sekraft kan opfan-
ge Lyset fra hidtil usete Himmel-
legemer. 

—o— 
Verdens største astronomiske 

Spejl blev forleden støbt i Nev 
York. Dets Diameter er over 5 
Meter, dets Vægt vil, naar det 
engang er helt færdig, være ben-
ved 20 Tons. I elleve Timer var 
de sveddryppende Arbejdere be-
skæftiget med at øse den fly-
dende Glasmasse op af en hvid-
glødende Ovn og hælde den over 
i den vældige Støbeform. Det var 
et nerveanspasndende Arbejde. 
Tilsyneladende gik det godt, men 
først om 10 Maaneder vil man 
faa at vide • om det virkelig er 
lykkedes. Saa lang Tid vil nem-
lig den kæmpemæssige Glaspan-
dekage være om at afkøles. Ikke 
før engang næste Aar vil man 
kunne aabne den nu forseglede 
Støbeform. Indtil det øjeblik er 
Kvempespejlet kun et Haab --
og en Risiko paa seks Millioner 
Dollars. 

I)et er Carnegie-Institutet og 
Rockefeller-Fondet, der i Fore-
ning har overtaget Bekostningen. 
Spejlet skal anbringes i et Tele-
skop, som vil blive monteret i 
et Observatorium paa et af Ka-
liforniens Bjerge. Hvor, ved man 
endnu ikke helt bestemt. Der 
vil blive god Tid til at træffe 
et omhyggeligt Valg af Stedet. 
Naar Spejlet i Begyndelsen af 
1935 er blevet haardt, er der 
der endnu flere Aars Arbejde 
tilbage. Først i 1910 vil det kun-
de bruges til Observationer. I 
Forhold til tiet mægtige Optiker-
Arbejde, som endnu forestaar, er 
det jo kun en Bagatel at faa byg-
get det Kæmpeobservatoritini,der 
skal danne Indfatningen omkring 
Astronomiens Vidunder.  

I Aarevis har man maattet eks-
perimentere sig frem, før man 
kunde gaa over til Arbejdet med 
at støbe dette mægtige Glasøje. 
Det gialdt om at finde det Ma-
teriale, der mindst var udsat for 
Udvidelse og Sammentrækning 
ved Temperatursvingninger. En 
Tid forsøgte man sig med smel-
tet Kvarts. Det viste sig at være 
for dyrt, dets Smeltepunkt var 
ogsaa for højt. 

Det blev Dr. L. Day fra Car-
negie-Institutet i Washington, der 
løste Problemet. Hans Speciali-
tet er Studiet af de glødende 
Masser i Jordens Indre. lian har 
eksperimenteret med Glas-Sorter 
og Keramik af alle mulige Slags. 
Takket være hans Indsigt lyk-
kedes det at frembringe den Ty-
pe af Glas, som var egnet til 
Formaalet. Men først efter, at 
man var kommet heldigt fra at 
støbe en trekke mindre Spejle, 
et paa 152 cm, et paa 191 cm,  

og et paa 305 cm's Diameter 
vovede.  man at gaa i Gang med 
det store Spejl paa 508 cm. Tu-
sinde Farer truer det. Ingen ved 
om det nogen Sinde kommer ud 
af den store Form i hel Tilstand. 
Den mindste Støberen vil kunne 
faa det til at springe som et 
Lampeglas, der bliver stænket 
koldt Vand paa. 

Gennem mange Aar vil den 
store Glasklump vedblive med 
at være lige saa ømfindtlig og 
lige saa udsat for at lide Skade 
som et nyfødt Barn. Mindst hund-
rede fremragende Videnskabs-
mænd og Teknikere maa stadig 
vaage over dens Velfærd. Blot • 
den Smule Varme, der opstaar 
ved en halv Times Slibning, er 
i Stand til at fremkalde en saa 
stærk Udvidelse af Glasset, at 
man maa holde inde med Ar-
bejdet et helt Døgn, før man 
kan tage fat igen. Med største 
Forsigtighed, Skridt for Skridt, 
maa man prøve sig frem mod 
det store Maal: at gøre Glaspan-
dekagen til et svagt konkavt 
Spejl uden den allermindste 
Ujævnhed paa den blanke Over-
flade. 

Det næste Skridt mod Fuld-
kommenheden bliver at over-
trække Glasset med en Hinde af 
en Aluminium. Linsen skal jo 
ikke bruges til at se igennem, 
den er et Hulspejl, der skal sam-
le og tilbagekaste de Lysstraaler, 
der udgaar fra Himmellegemerne. 
Derfor gælder det om at opnaa 

den størst mulige Blankhed. Paa 
andre lignende Spejle har man 
oftest anvendt Sølv. Men det mi-
ster let sin Glans og opfanger 
heller ikke alle de ultraviolette 
Straaler. Derfor har man valgt 
Alluminium, der ikke lider un-
der disse Ulemper. 

Spejlet renses — ikke med 
Sæbe eller Syre, men med 
eu Straale af Elektroner. 

Men forinden denne (linde ad 

elektrisk Vej trækkes over Glas-
set, er det af allerstørste Vigtig-
hed, at dette befris for alle, selv 
de mest mikroskopiske Urenhe-
der. Til denne Renselsproces tor 
man ikke anvende Syrer eller 
alkaliske Stoffer. De kunde vol-
de Skade, æde noget af Glasset 
bort. I Stedet vil man søge at 
blæse det usynlige Støv bort ved 
Hjælp af Elektroner og Ioner. 

Først naar den mest absolute 
Renhed paa denne Maade er op-
naaet, kan man gaa over til det 
vanskelige Arbejde  at anbringe 
den fine Alluminiumshinde paa 
Glassets Spentlade. Det sker ved 
en meget interessant Proces. I 
elektriske Glødelamper kan man 
undertiden iagttage en fin Film, 
der har lagt sig paa den indven-
dige Side af Pærens Væg. I)et er 
Partikler af Glødetraaden, der 
Form af Damp har cirkuleret 
det lufttomme Rum, og som har 
fortættet sig ved Berøringen med  

den kolde Glasvæg. Efter et lig-
nende Princip vil man beklæde 
Kæmpespejlet med Aluminium. 
Det vil blive anbragt i en stor 
Staalkasse, hvorigennem der lø-
ber en Kabel, der er overtruk-
ket med Alu minium. Kassen pum-
pes lufttom. Derefter sendes der 
en Strøm gennem Kablet, saale-
des . at dette begynder at gløde. 
Det tomme Ruin vil da • fyldes 
med Aluminiumsatomer, der ef-
terhaanden vil dale ned paa Glas-
set og der sætte sig fast som en 
straalende Hinde. 	- 

Naar Staalkassen paa ny aab-
nes, vil den atmosfæriske Lufts 
Ilt indgas en kemisk Forbindel-
se med det yderste af Alumini-
umshinden. Der dannes et Alu-
miniumsoksyd. Alle, der er inde 
i Kemien, ved, at baade Safirer 
og Rubiner er forskellige Former 
for Aluminiumsoksyd, der er 
saa haarde, at de kan bruges til 
at slibe Staal med. Det, der sker 
med den aluminiumsstraalende 
Spejllinse, er i Virkeligheden, at 
den overtrækkes med en yder-
ligere Hinde af kunstigt frem-
bragt Ædelsten, der beskytter 
haade Glas og Aluminium mod 
næsten enhver kemisk Paavirk-
ning. Nu kan man godt vaske 
hele Historien i Sæbelud, hvis 
man finder for godt. 

Tilbage staar nu blot Arbejdet 
at montere det kæmpemæssige 
Glasøje. I to vældige Tapper vil 
det blive anbragt i et stort Staal-
stativ, der skal hvile paa en Fun-
dament, der er lige saa højt som 
et Toetages-Il us. Mindre kan Ind-
fatningen ikke være uden om 
Verdens største Juvel. 

500 Tons vil hele denne Kon-
struktion komme til at veje. 
Men saa vil ogsaa det store Spejl 
kunde svinges op og ned, frem 
og tilbage lige saa let som en 
Lup, man holder i Ilaanden. Ved 
Hjælp af smaa Knapper og 
Ilaandtag vil det kunne dirige-
res fra Horisonten til Zenit, og 
et Urværk vil kunne faa det til 
at holde Trit med et hvilket som 
helst Ilinimellegeme paa Vand-
ring hen over Firmamentet. 

Naar Stjernerne blinker, 
ærgrer Astronomerne sig. 

Hvad skat det mægtige astro-
nomiske Spejl • bruges til? De 
fleste gaar vel ud fra, at det skal 
kunne forstørre Synsbilledet af 
Stjernerne i en hidtil ukendt 
Grad. Et engelsk Blad fortæller, 
at Maanen, der er 400,000 km 
borte, ved Spejlels Hjælp vil 
kunne trækkes indtil mindre 
end 100 km fra Jorden, d. v. s. 
saa nær som fra London til Brig-
ton, og der tales om, at man 
maaske vil kunne faa Svar paa 
Problemet om Mars-Kanalerne 
og om der findes levende Væ-
sener paa Mars. 

At Spejllinsen vil kunne for-
større i en vældig Grad. er na- 

turligvis iigtigt. Men dette er 
dog ikke dens fornemste Opga-
ve. »Vent ikke«, skriver en ame-
rikansk Videnskabsmand, »at De 
i 1940, naar Observatoriet er fær-
digt, i Deres Morgenavis vil kun-
ne se sensationelle Overskrifter 
som f. Eks.: Mærkelig Genstand 
kravler paa Maanen eller kali-
forniske Astronorner kan se Mars-
boerne i Arbejde. 

Naar det drejer sig om at for-
større, er Astronomerne tilfreds 
med mindre Instrumenter. Til 
dette Arbejde vil det store 5 Me-
ters Spejl kun sjælden blive brugt, 
og da oven i Købet blændet ned 
ligesom en Fotografilinse. For-
størrelsen ledsages næsten altid 
af utaalelige Forstyrrelser. Stjer-
nernes Blinken, der er s.aa ka-
rakteristisk for, hvad Lægmand 
kalder en stjerneklar Aften, er 
for Astronomen en Pest. Det er 
'l'emperaturvekslingerne i Luf-
ten, der fremkalder denne Uro, 
der forøges i samme Grad som 
Synsbilledet forstørres. Langt 
bedre end et stort uklart flim-
rende Billede er et lille, roligt, 
skarpt og klart Billede. 

Hæmpeojet, som kan se 
med 400,000 menneskelige 
Øjnes Sekraft. 

Hovedformaalet med det nye 
Kæmpeøje er ikke at forstørre, 
men at samle Lysets Straaler i 
en hidtil ukendt Grad. Dets Ar-
bejde forstaas bedst ved Sam-
menligning med det levende, 
menneskelige Øje. Naar Pupillen 
er udvidet til det yderste, har 
den en Diameter paa omkring 
0,7 cm. Man kan da opfange 
Lyset af 6000 Stjerner. Galilei 
kunde med sine Linser paa 6,5 
cm se 80 Gange saa godt. Mount 
Wilson-Observatoriet kan med 
sin 2,5 Meters Linse forstærke 
det menneskelige øjes Syn 
100,000 Gange. Men det nye 
Kæmpeøje vil kunne indsuge 
I I immelrummets Lys med 400.000 
menneskelige øjnes Kraft. 

øverst paa det store Stativ sid-
der Astronomen i et lille Hus 
og dirigerer det store Spejl og 
iagttager de Spejlbilleder, det 
tilbagekaster. Han har en Ræk-
ke hjælpespejle til sin Raadig-
hed. Er der en Stjerne, som han 
vil fotografere i stærk Forstør-
relse, bringer han en konveks 
Linse i Virksomhed, der opfan-
ger de koncentrerede Straaler 
fra det store Aluminiumsspejl. 
For anden Gang kastes nu de 
samme Straaler ned mod Linsen. 
Teoretisk dannes Billedet neden-
under, bag ved det store Spejl, 
som altsaa derfor skulde synes 
at være i Vejen. Men dette Pro-
blem løses paa samme Maade, 
som man i sin Tid løste Proble-
met med de Hulspejle, som Læ-
ger anvender ved Hals- og øren-
undersøgelse. Midt i den store 
Linse er der simpelthen et Hul,  

bag hvilket den fotografiske Pla-
de er anbragt. 

For moderne Astronomer er 
det ikke af saa stor Vigtighed at 
betragte Stjernerne. De gaar ikke 
længer paa Opdagelsesrejse med 
deres Kikkert hen over Firma-
mentet i Haab om, at noget skal 
vise sig. I vore Dage gælder det 
om at fotografere Stjerner, at ana-
lysere deres Lys ved Hjælp af 
Spektre, at maale deres Varme 
og deres Størrelse. Stjernetaa-
gernes Afstand og Struktur, Stjer-
nernes kemiske og fysiske Be-
skaffenhed, Solens Overflade, Pla-
neternes Atmosfære, det er de 
Problemer, der optager Tyge 
Brahes moderne Fagfæller. 

Den Landvinding, der vil væ-
re opnaaet for Astronomien, 
naar den nye Linse engang kom-
mer i Brug, er enorm. Verdens 
hidtil største Teleskop findes paa 
Mount Wilson - Observatoriet i 
Kalifornien. Det har en Linse 
med en Diameter paa godt 2 1/2  
Meter, og ved dets Hjælp er man 
i Stand til at se og fotografere 
1500 Millioner Stjerner. Den nye 
5 Meters Linse vil formaa at af-
sløre Millioner og atter Millio-
ner af hidtil usynlige Stjerner. 
Stjerner af 21. Størrelsesklasse 
s: Stjerner, der er saa svage, 
at 1 Milliard af dem tilsammen 
ikke udsender mere Lys end en 
enkelt Stjerne som Sirius, vil 
kunne fotograferes. 
Er Universet en Sæbebob-
le, der stadig udvider sig. 

For de moderne Teorier om 
Universets Beskaffenhed vil den 
nye Linse kunne blive af største 
Betydning. Suppleret med for-
skellige Hjælpeinstrumenter vil 
kunne bidrage til at maale den 
Fart, hvormed de yderste syn-
lige Stjernetaager bevæger sig, 
og man vil paa denne Maade 
kunne faa nye, mere paalidelige 
Vidnesbyrd til Støtte for den Te-
ori, der gaar ud paa, at Univer-
set stadig udvider sig som en 
Sæbeboble, der pustes mere og 
niere Luft ind i. 

Egne, der ligger Milliarder af 
1.ysaar borte fra vor Klode, vil 
kunne udforskes. I det kæmpe-
mæssige Vidunderspejl vil det 
menneskelige øje kunne se dy-
bere ind i Verdensrummets Gaa-
de, end mart nogen Sinde før 
har drømt om. 

Efter Politiken. 

Skærsommer. 
—0— 

Fra Lindens duftende Kroner 
gaar sødmefyldt Aandedrag; 
det skælver i Luftens Bølger, 
som kun paa en junidag. 

(K. Brandt ) 

Nu er det Sommer, og i Sko-
ven kukker Gøgen fra Gry til 
Kvæld, Solen lyser, og Himlen 
btaaner, og det er en Fryd at hø-
re Fuglenes Kvidren i Mark og 
Skov. 



Paa de varme Dage kryber Hug-
ormene frem i Solen, og naar man 
strejfer om i Naturen over Stok 
og Sten ad vildsomme Stier, saa 
skat man tage sig i Agt for dette 
Kryb. 

Sommerfuglene flagrer rundt 
overalt. 
Rød luer Valmuehlontster i Kornets 

grønne Hav. 
Agerkaalen lyser Pletvis som et gyldent 

Glimt af Rav. 
Saligt i Middagens Tryghed hviler de 

gumlende Køer; 
medens Myggenes Stimer hænger i 

Luften som lette Slør. 
(Thorkild Barfod.) 

I alle Haver staar Blomsterne 
i deres skønneste Flor og straaler 
i alle Regnbuens Farver. Pæoner, 
Iris og Roser er særlig fremher-
skende og en daglig Kilde til Glæde. 

I hver eneste Landsby over drt 
ganske Land staar Hyldebusken 
med Tusinder af smaa, hvide, sødt 
duftende Blomster. 

Nu er Tiden kommen, da Folk 
i Byerne længes efter at komme 
ud paa Landet, helst langt, langt 
bort til et roligt, idyllisk Sted, 
hvor man en Tid helt kan glem-
me Hverdagen og Tidens mange 
Tildragelser. Digteren Kaalund har 
skrevet et yndefuldt Digt, hvori 
det bl. a. hedder: 
Mig fryder det at se paa Bondens Gris, 
og mellem disse Duer, Høns og Ænder, 
som midt i Billedbiblens Paradis 
jeg føler mig som mellem gamle Venner. 

Ak ja, i Ferien er det de smaa 
Ting, der ofte volder de største 
Glæder. 

Paa denne Tid af Aaret er der 
mange Hjem, som med Glæde 
modtager saa mange Feriegæster, 
de har Plads til. Slægt og gode 
Venner er velkomne. For Husmo-
deren er det en let Sag at byde 
Familien til et veldækket Bord, 
baade til Frokost, Middag og Af-
ten. Det er let at variere Trakte-
mentet. Man kan faa alt, hvad der 
smager godt, Hummer, Rejer, rø-
get Sild, Makrel, Radiser, Salat, 
Kyllinger, Jordbær osv. 

For mange Bønder paa Landet 
begynder der nu en streng Tid 
med at faa Høhøsten bjerget godt 
i Hus. 

Det dufter af Hø om Danmarks Land, 
over Slette og Høj, over Vej og langs 

Strand, 
over Hegnet med Roserne røde, 
hvor Hyld er i Blomst og Mjødurten gror, 
og Stillidsen inde i Hvidtjørnen bor, 
nu dufter vort Land af Gi øde. 

(Ukendt Forfatter). 

For Hundrede Aar siden blev 
der i den travle Tid stillet store 
Krav til Tjenestefolkenes Arbejds-
evne og Udholdenhed. Da var det 
meget almindeligt paa Landet, at 
Bønderne stod op ved Daggry og 
allerede Klokken fire— fem om 
Morgenen rykkede Karle og Piger 
ud i Mark og Eng og tog fat paa 
Dagens Gerning. Det gik med Liv 
og Lyst. Naar Husbonden med et 
lunt Smil sagde til en ung Karl, 
at han var „en grov Slider", blev 
det betragtet som en stor Ros. 

Det var Skik i forrige Aarhund-
rede, at i Juni Maaned blev der i 
flere større Byer i Jylland afholdt 
et saakaldt Folkemarked. Hertil 
rejste mange Karle og Piger for 
at faa Arbejde om Sommeren paa 
en større Gaard, hvor der var 
Brug for mange Folk i Høhøstens 
Tid og senere, naar Kornet skul-
de høstes. 

Dette Folkemarked blev holdt 
ude under aaben Himmel paa Tor-
vet. Her stillede Karle og Piger 
sig op og ventede paa, at en Gaa rd • 
mand eller Forvalter skulde kom-
me hen til dem og gøre et Tilbud 
om Arbejde for Sommeren. 

I en gammel Almanak findes 
følgende Vers: 
Nu hugges Hø og Blomster af 
med Leens skarpe Sving, 
for Sundhed Midler haves skal, 
naar Hundedagene gaar ind. 

Før i Tiden var det en udbredt 
Skik, at Folk i Juni Maaned pluk-
kede forskellige Lægeurter og Hyl-
deblomster, som blev gemt og se-
nere anvendt som Husraad i Syg-
domstilfælde. 

Paa denne Tid af Aaret spiller 
Vejr og Vind en stor Rolle for 
Bønderne og i Folkemunde hed-
der det sig : 
Juni Maaned gør gran hver Torn, 
dog ros før St. Hansdag ej dit Korn 

Folk lagde nøje Mærke til, hvor-
ledes Vejret var den 8. Juni paa 
den saakaldte Medorsdag. Hvis 
det var Regnvejr, hed det sig, at 
saa kunde man være aldeles over-
bevist om, at det vilde regne uaf-
brudt i de følgende 40 Dage, og 
det var jo meget slemt. 

Det betragtedes som et sikkert 
Tegn paa, at det snart bh. v Regn-
vejr, hvis pøns og Kyllinger gik 
og pillede sig i Fjerene, og naar 
de slæbte Vingerne hen ad Jorden. 

Nu hæver sig stor 
en truende Regnsky fra Nord, 
dybere Mørket sig sænker, 
Vinddraaben stænker, 
jeg stiller mig under et Træ 
for Regnens Strømme, 
det yder mig Læ -
lad Himlen Sluserne tømme. 

Snart stiger paa ny 
den straalende Sol af sin Sky. 

(H. V. Kaalund). 

Louise Rasmussen. 

Stemmen i vort Indre. 
—0— 

En lille, maaske gammel, men 
god Fortælling lyder saadan: 

„En fattig Snedker havde laant 
en Sum Penge af en rig Mand, 
uden at nogen vidste det. Da den 
rige Mand døde, kom Snedkeren 
til hans Søn og betalte Pengene 
tilbage. Sønnen sagde da, at de 
Penge kunde han jo godt have 
beholdt, da ingen vidste, at han 
skyldte dem. Men Snedkeren sva-
rede, at der var to, som vidste 
det. Den ene var Gud i Himme-
len, og den anden var hans egen 
Samvittighed." 

Ved at handle, som han gjorde, 
tør vi tro, at denne Mand opnaa-
ede — ihvertfald med Hensyn til 
omtalte Gæld — det for et Men-
neskes Lykke meget betydnings-
fulde, det at faa Fred med sig selv. 

Og det er meget betydnings-
fuldt for et Menneske dette at faa 
Fred, ikke alene med sig selv, men 
ogsaa med sin Gud og sin Næste, 
med alle og alt og faa den 1 ilfreds-
hed i Eje, som er med til at gøre 
Livet skønt og Mennesker lykke-
lige. 

Digteren Charles Gandrup syn-
ger: 
„Lykkeligst den, som har Fred med 

sig selv. 
Fred med sin Gud og Fred med sin 

Næste! 
gaar det i Verden saa op eller ned, 
han har af Lykken dog vundet ilet 

bedste." 

Men hvordan opnaar vi denne 
Fred, som vi ikke kan tiltuske os 
for haandgribelige Værdier, som 
maa erhverves paa anden Vis? 

Mon vi ikke opnaar den ved at 
lytte til Stemmen i vort Indre -
vor Samvittighed — og handle, 
som den byder? Den taler altid 
til vort bedste, selvom vi i Øje-
blikket ikke kan fatte det. 

Den er vor Ven — Stemmen 
i vort Indre. 

A. P. 

Fra Uge til Uge. 
_0_ 

Sviaenævnet 
meddeler at der uddeles Kort 

for Juli-August samt alle Halv-
aars-Kort, som maa afhentes, da 
Gyldighedsfristen hurtig udløber, 
og Kortene senere ikke kan om-
byttes. 

Gudhjem kan. 

Turistforeningen i Gudhjem ar-
rangerer Søndagene 8 og 15. Juli 
Strandfest for Byens Turister og 
Landliggere, ligesom alle udenbys-
boende selvfølgelig er velkomne. 
Programmet er allerede fastlagt, 
meddeler Formanden, Toldkon-
trollør Bille, og byder paa forskel-
lige Opvisninger i Havnebassinet, 
seasom Dystløb, Baljeroning. Kap-
svømning etc. Derefter rnarscheres 
til Festpladsen ved Jernkaas, der 
indrettes som et lille Tivoli med 
Skydebane, muntert Køkken, Kar-
rusel, Danseestrade, Restauration 
etc. Om Aftenen opføres en Fri-
luftskomedie' Kærlighed og Lak-
sevrag og Dagen slutter med Fak-
keltog. Der bortloddes en Række 
Gevinster lydende paa gratis Rej-
se fra København til Gudhjem med 
5 Dages Ophold paa forskellige 
Hoteller og Pensionater, ssmt Ma-
lerier, Stentøj, Keramik etc 

Overskudet gaar til Badeanstal-
tens Udvidelse, Anlæg al Tennis-
baner og andre turistmæssige For- 
m aal. 

Sct. Hans Festen 
fejredes som sædvanlig med Af-

brænding af Baal langs Kysten, 
og vore to Forlystelsessteder, Pal-
mehaven og Strandhotellet var 
tæt besatte med glade Feriegæster 
og Bornholmere, som svang sig i 
Dansen og livligt applauderede de 
udmærkede Kunstnere, som op-
traadte i Pauserne og hvis Præ-
stationer fuldt ud stod paa Højde 
med det bedste der bydes Hoved-
stadens forvænte Publikum. 

Af Palmehavens flotte Program 
nævner vi det kontinentale Dan-
separ Walthers og de 2 Oleanders 
fra National Scala, der ydede rent 
forbløffende Præstationer. I Strand-
hotellet optraadte de to komiske 
Jonglører Rith og Hard og Les-
Lwowi medens Publikum stemte 
Sangen til Sandvigs Pris. 

Ogsaa Sct. Hans Dag var der 
mange Mennesker paa Nordlandet, 
cirka 2000 overværede Folkefesten 
paa Hammershus, hvor Amtman-
den bød velkommen, Hjort-Ipsens 
Orkester spillede og Folkedansere 
og bornholmske Aktører spillede 
en lystig Farce: Hermen Boss, rig 
paa muntre Repliker og udmærket 
opbygget i dramatisk Form. Om 
Aftenen gik Dansen paa Hotel 
Hammershus og Blanchs, ligesom 
Hotellerne i Sandvig var saa tæt 
besat, at der næppe var en Sid-
deplads at opdrive. 

Turisterne synes i Aar at være 
kommet tidligere til Bornholm, de 
fylder allerede godt op paa Hotel-
ler og Pensionater, og _Hammers-
hus" har fuldt optaget paa Sass-
nitzturene. Her ses allerede et 
langt større Antal tyske Turister, 
og Skibene bringer for hver Dag 
nye Skarer. Det synes ikke alene 
at blive et godt Turistaar, men 
ogsaa et Rekordaar i Aar. 

Bornholms Zoologiske Have 
har stadig godt Besøg. I Søn-

dags gik cirka 1000 gennem Tæl-
leapparatet. 

Palmehaven. 

Fra L-11. Juli møder Palme-
haven med fuldstændig nyt Pro-
gram, idet det er lykkedes Direk. 
tøren at sikre sig Verdens bedste 
Junglører, kendt fra National Scala 
og Lorry, samt Cirkus Schumanns 
udmærkede Klovne, Merry & Peter, 
inden de rejser videre paa deres 
Tourne gennem Europas Storstæ-
der. 

Strandhotellet 
fornyer ogsaa fra 1. Juli sit 

Program. Søndag sidste Optræden 
af Rich and Hard, samt Premiere 
af Betty Helsengreen og Elvin Jen-
sen samt Konferencier Bengt Niel-
sen. Hver Aften har Deltagerne 
Lejlighed til at vinde en Flaske 
Champagne ved Rouletdansen. 

(Læs Annoncen.) 

Kineseren. 
—o— 

At der kan være noget godt i 
Kineserne, syntes følgende Histo-
rie, der har staaet i et amerikansk 
Blad, at vise. Bladet hævder, at 
Beretningen er sand. 

I San-Francisko bor en rig, ugift 
Advokat paa 60 Aar. Han har -
eller rettere han havde — en ki-
nesisk Tjener, der havde været 
hos ham i 15 Aar. 

Kineseren kendte Advokatens 
Vaner ud og ind, som var de 
hans egne Alle Befalinger var over-
flødige, Sam vidste Besked og ord-
nede selv alt. Han var baade Kok, 
Kammertjener, Portner og sin Her-
res Fortrolige. Han var altid i hans 
Nærhed, naar det behøvedes, og 
ikke til Stede, naar han var over-
flødig: han vidste alt og vidste 
intet, kort sagt, han var Idealet af 
en Tjener. 

Der kunde gaa Uger, uden at 
de to Mand vekslede et Ord. 

Naturligvis var Advokaten glad 
ved Sam og viste det ved at give 
ham en overmaade stor Løn. 

Men saa en Dag, da Sam brag-
te Morgenkaffen ind, sagde han 
ganske rolig og uden at en Mu-
skel i hans Ansigt antydede Sinds-
bevægelse: 

— Jeg rejser i næste Uge. 
Advokaten lo. 
— Jeg rejser i næste Uge, gen-

tog Sam ; men jeg skal skaffe en 
anden og langt flinkere Tjener. 

Nu forstod Advokaten, at det 
var Alvor. 

— Du rejser. Ja saa. Det er 
vel Lønnen du ikke er tilfreds 
med? Godt. Jeg lægger 10 Dollars 
paa om Maaneden, og saa snak-
ker vi ikke mere om det. 

— Jeg rejser i næste Uge, ved-
blev Sam aldeles uberørt. Jeg rej-
ser tilbage til Kina. 

- Naa, Du vil tage dig en Hu-
stru? Saa kommer du vil tilbage 
om to Maaneder? 

— Jeg kommer ikke tilbage og 
vil heller ikke tage mig en Hustru. 

— Jamen, hvad vil du da? 
Hvorfor rejser du? udbrød hans 
Herre utaal modig. 

— Det siger jeg Dem ikke, thi 
De vilde da le mig ud. 

— Nej, det lover jeg dig, jeg 
ikke skal. 

— Nuvel, jeg rejser til Kina for 
at dø. 

— Snak, jeg har je lovet, at 
hvis Du dør først, skal jeg sende 
dit Lig til Kina. 

— Jeg skal dø om 4 Uger og 
2 Dage. Min Broder sidder i Fæng-
sel Han er dømt til Døden. Jeg 
er halvtreds Aar, han er kun 26. 
Han er gift og har Børn. I Kina 
tillader Loven, at en af den døds-
dømtes Famille træder i hans Sted. 
Jeg rejser til Kina, giver min Bro-
der Pengene. Han lever, jeg dør. 

Allerede Dagen efter viste en 
kinesisk Tjener sig i Advokatens 
Hus. Sam satte ham ind i det 
hele, og saa rejste han for at dø 
for sin Broder. 

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-
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" 
(Schåfer-Metoden) 

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

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

HøvIning samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Alt udført af bornh. Arbejdere. 

Telefon 127. 

Elegante VISITKORT 
L'o Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

bOrflh011fiS 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i 

Kontortid 9-12 og 2- 4. 

Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 — - 

Boxer udlejes. 



Stort Udvalg i 
Fiske- og Grønt- Konserves 
til billigste Priser 

Axel Mogensen, Tejn. 

Vi mødes i Palmeha ven! 

Hørlærreds-Kjoler 
er Sommerens  sidste Nyhed  

Vi modtager et smukt Udvalg fra 

af Horlærredskjoler, som fra Lørdag d. 30. ds. 
i nogle Dage vil være udstillet i vore Vinduer. 
Kjolerne er i smukke blomstrede Monstre og 
fremstillede i fikse Faconer, dels uden Ærme, 
dels med lille Ærme, og i ryglose Kjoler med 
Jakke. 

Priser fra 11,75 til 19,75. 

Magasin du . Nords Uds. 
ved Victor Planck, Allinge. 

Stikkelsbær 
Store, saftfulde Glasbær 

15 Øre pr. 1  kg. 
Nye samt gamle endnu gode og 
velsmagende Kartofler sælges til 
billige Priser. 

Dalegaard, Telf. Allinge 99 x. 

Sliolekørsel. •  
hanner. 
Nu er Tiden til at anskaffe 
Dem en af vore kendteKva-
liteter i Vattæpper, som vi 
fører fra Kr. 8,75. Ekstra 
store Størrelser fra 11,50. 

Prima Tæpper betrukket 
med lysægte Satin i flere 
Farver. 

Nordlandets Handelshus, 
Forrelningskonvoluller 
sælges med Firma fra kun 8 1<r 

pr. Mille. 

Alliinge BogtryKKeri. 

Hurtig og grundig Ud-. 
dannelse. Garanti for be-
staaet Prove. 

J. Arnoldus. 
Tlf. østerlars 66. 

I 	STRANDHOTELLET 
øens livligste Etablissement = 0 IRÈ-DANSANT 

	 4istoptraeden 
Søndag 
	kuli Premiere :eirr enRidieer 001111 NEVE m  ENID Jensen!  sidste Aften: RICH and HARD 

KONFERENCIER: Skuespiller ‘BENGT NIELSEN 
Ær 

Champagne - Rouletdans hver Aften 	 Yr.
bodigst 

Ridstrup. 

Høsalt, Høtyve, 
River, Leer, Lebomme 

købes fordelagtigst hos 

Telefon 10 
	

E. M. BECH 
Endnu haves Restoplag af 

Xatrunershus 2irfis Xistorie 
som sælges til en Pris af 2 Kroner. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Grundet paa Sygdom kan en 

proper Stuepige 
der kan ligge hjemme, straks faa 
Plads. Jernbanehotellet, Sandvig. 

En Bydreng 

Is= og Mælkeudsalget, Lindeplads 
Brug mine 1. Kl. isafkølede Mejeriprodukter. 

Ren tuberkulosefri Mælk, Smør, Kaffe- og Piskefløde samt alt 
i Spise-Is og Blok-ls, smaa og store Portioner. — Bestillinger mod-
tages ved Vognen eller Telefon 62. — Varerne bringes omg. i Byen. 

Ærbødigst 	Charles Pedersen. 

Olsker 
Svinekort uddeles i Forsamlings-
huset Lørdag den 3 0. ds 
Kl. 6 --8 Aften. 

Svinenævnet. 

kan straks faa Plads .  
Slagtermester Kaj Jensen. 

Olskr 
Udflugt pr. Bil foretages til Hus-
mændenes S mrnerstævne ved 
Dueodde Fredag d. 6. Juli. 

Fra Forsamlingshuset KI 121/2. 
2 Kr. for Voksne, Børn I Kr. 
Kaffe eller kogt Vand kan faas 

Tegning hos Bestyrelsen senest 
Søndag d 1. Juli. 

Bestyrelsen. 

NaYOYM11101Å1L-Sikommulle 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 565. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Kyllingefoder sælges billigt— 
Knækket blandet Foder i Poser og løs Vægt. Valset Hvede, Havre 
samt Knækmajs, Gode valsede Havregryn i løs Vægt. Alle Slags born-
holmske Korn ah Hvede, Byg, Havre, Blandsæd og rigtig grove Hvedeklid. 

Nordlandets handelshus. 

2 solide Cement=Vandtruge 
med indlagt jærn — 3 Alens, til Gaardbrug 	sælges billigt 

1{811 	hviageoe og lil 311 Trmrtit, 
Linoleumstjære, Tagpixtjære, Rigtig Blanktjære, 

Carbolinenm sælges i store og firnaa Partier til smaa Priser. 

Nordlandets handelshus. 

Prima spansk Høsalt tilKløverogGræs. 
Naar Sildene skal lægges saa maa der bruges 

bedste Gloria Køkkensalt 
saa bliver Spegesildene lækre og holdbare. 

Nordlandets Handeishus. 

Fra Søndag den I. Juli 

MARY BLANK Verdens bedste Yongløse, kendt 
fra National-Scala, Larry og Va-
lencia samt Europas største Eta-
blissementer. 

Cirkus Schumanns bedste Klovner 

MERRY 1 PETER Benyt Lejligheden til at 
prøve, hvilke Anstrengelser Deres Lattermuskler virkelig kan taale. -
Disse Komikere har vakt umaadelig Begejstring i København. 

6 Dumping Jachs Schow Band. 
Hør Palmehavens nye Højtaleranlæg. 

Festligt, Folkeligt, Fornøjeligt. 

Se her! 
Gør Deres Indkøb nu — Vi har det største Udvalg i 

Moderne ensfarvede Slips 
Ensfarvede Sommerskjorter 
Herrehatte - moderne -
Slipover og Crossover 
Herre - Sokker i alle Monstre 

fra Kr. 2.75 
- - 5.75 

6.50 
4.25 
0.85 

HUSK! 
altid bedst og billigst i 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

Mange gode tørre BRÆDDER sælges! 
Heriblandt store Partier tørre, solide Brædder, som sælges til samme 

Pris, som Udskudsbrædder koster. 

Særdeles smukke, russiske FINERPLADER iS,4 og 5 rum Tykkelse, 

samt MAS 0 NIT E PL ADER, blod, halvhaard og haard Kvaiitet, til at 

dække fugtige Vægfe med o. s. v., sælges til den rigtig e Pris i 

Nordlandets handelshus. 

Alle Tryksager 
saasom 

Itt-gninger, 3Ioddelelser, konvointter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

‘'isitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 

Paa Grund af den langvarige Tørke 
er Havevanding uden Udvalgets 
Tilladelse forbudt, saa vel som 
Spild af Vand iøvrigt. Overtræ-
delse af Forbudet straffes med 
Bøder fra 10 til 400 Kr. i H. t. 
Regulativet, og Sager herom be-
handles som offentlige Politisager. 

P. U. V. I ■ffiii■ 

E. Andersen. 



DAMPSKIBSSELSSKABET „ØSTERSØEM' 
ALLINGE S.S. ,,Hammershus" ALLINGE. 
FARTPLAN gældende fra 16. Juni til JO. August 1934 inclusive. 

Søndage 
	

LEeSeS som Pilene angiver 

5.25 	. I WAf Kbhvn. llovedb. Færge AnJ  
7.171  15.50  An Malmø F . . . 	- 	A 

17.00 Af KI,h n.,Havneg. Dampsk. An 
18.30  An Malmø 	 -- 	Af 

8.24 20.30 Af Malmø C., Lokalst. . . An 
*10.45  22.53  An Simrishamn 	 Af 
11.00 23.05 Af Simrishamn 	 An 
13.30 1.30 An Bornh. AllingetHammrh. A 

Mandag, 
Tirsdag, 
Torsdag 

og Lørdag 

18.23 
16.35  
16.15 
14.45  
14 04 
11.50  

*11.30 
9.00 

Mandag. 
Tirsdag. 
Torsdag 

o g Lørdag 

9.42 
11.30 

14.10 
.16.28 

11.05 
12.35 

19.15 
16.45 

5 endage 

16.15 
14.45 
14.04 
11.50  

*10.30 
8.00 

18.23 
16.35 

1.25 
1-23.55 

23.32 
21.21 

*21.00 
18.30 

5} I Simrishamn ankommer Togel til og afgaar fra Bornholms damperens Anlægsplads.  
-D 17. Juni ingen Forbindelse Malmø-København. 

Billetpriser København-Allinge Hammerhavn. 
Enkeltbillet (Alle Priser excl. Kurs) ... 	... II Kl. 11.45... III Kl. 9.60 
Dobbeltbillet (Gyldighed 30 Dage) . 	.. ... II Kl. 19.50... III Kl. 17.55 

Søndagsbillet Allinge-Malmø 10,50 Tur og Retur. 
do. 	Allinge-Simrisham 5,00 Tur og Retur. 

i.y%ttur til Christiansø Onsdag og Fredag: 
Afg. fra Allinge Kl. 10.30 og fra Gudhjem Kl. 11,30. 
Retur fra Christiansø Kl. 3,30. 
Damper-Billet 4 Kr. og med Jernbanebillet 5 Kr. 

TH Sassnilz: Afgang fra Allinge Tirsdag og Torsdag Kl. 19,45. 
Fra Sassnitz Onsdag og Fredag Kl. 2,45 (Ank. til Allinge Kl. 9,30). 
Pris : Enkeltbillet le Kr., Dobbeltbillet 17. Kr. 

Billetter og Oplysillnaer: 
Turistbureauet i Sandvig, Telt. 100. 
AIS Dampskibsselskabet „Østersøen"s Expedit. (ved Havnen). Allinge. Telf. 75- 

Vi mødes i 9almehaven! 
Hver Aften 

1. Kl. Orkester og Artister 

Koncert 
Dansant 
Artistoptræden 

 

Kofoed & Mortensens Bygeforretning 
Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

Tlf. 77 og 79 
I 	I 	I 	f 	I 	I 	I 	I 

:De f(1)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

• 
:£andsblveri 

3 Mands Jazzband 
Hotel ALLINGE 	 THE BLUE BOYS 

Ji Dansant hver Aften  

Bornholms mer~mo oologiske Have 
ved STAIVIMERSHALDE (kun et Kvarters Gang fra Humledal St.) 

Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. 
Bjørne - Ulve - Ræve - Grævlinge - Aber - Hjorte m. m. Rov- og Hønsefugle 
I den kunstige Sø findes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk. Ænder. 

Nyt! Nyt! Den store Berberleve og den brune Landbjørn. 

En ideel Sendagsudflugt! 1. Kl. Restauration - Madkurve kan medbringes 
Musik hele Dagen fra moderne Højttaleranlæg 

Entre: Voksne 50 Øre - Børn 25 Øre. Partoutkort for 1/2  Aar 3 Kr. og 1.50 Kr. 
Foreninger og større Selskaber Rabat. Besøget bedes dog anmeldt forud, 

Telefon Allinge 121. 	 Direktionen. 

ft»Ite, har 93igepligt for 
begge 	iber. (§ 1 1). 

?aar et bolbenbe Sibretai foretager 
liofoing oeb 'tgatigicetiting,gitie4 Zenit 
font neb Mnbring af anbfefillretnillg  

Ror ille inh i et ligtog, Zroppecif-
klinget eller 13tece§fioner. 

33.ngtetreitbing§tiben er en vatt' Zinte 
efter ag en barn Zinie fat tolen ep-
gang, og inbenfor benne rthfint afie 

eftetøretejer bietC fetfUlTet meb en 
!kat lejeabe 2egte paa lp'er Sibe mcb 
beibt 214 og en faglugte meb tabt 2nL 	iffe orlegterne eifer faaban 
rodt 2t) bagub. Cgfaa Zrcetoogne leer 
bebe lugte, tinor ber iffe er Qiabebe-
tr»ning„ 

for at unbGaa ennunenflab meltene 
førenbe, ber frerbe8 faalebe.8, at bere4 
deje ftærtA:t, bar ben, tout bar ben an-
ben paa hejre traanb, R3igfpligt. Zen. 
ne Q3efteninietje fritager bog ilte ben 
anben fur oiligtigbeb. Watinlig Rat 
bet tie gorfigtigbeb oeb arerbfet fra 
en minbre heftrebet Sej tit en niere 
bet erbet tfej eller 3abe. Men, her fo-
rer tib fra en t jetibont eller (Mttib: 

Vær god mod Naturen. 
-o- 

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 ikkel 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 kur din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

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

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

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Poraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenehe omhyg-
gelig af med en Kniv! Skærdegn 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 bør du efterlade 
pen til andre. 

bønne og Kamla 
- o-- 

En Skolemand har til en Inter-
viewer udtalt: 

y- For Ungdommen i Almin-
delighed gælder det, at den kun 
har ringe Forstand paa f. Eks. 
Kunst. Det skal man være opdra-
get til, og jeg bor, at Kunsten 
for Tidens Ungdom mere og mere 
bliver et Luksusbegreb. Kunsten 
har i vor Tid været nødt til at 
komme Folket imøde, og derved 
er den ofte blevet forfladiget. For-
staaelse af Kunsten kræver et ind-
gaaende Studium, og det har Ung-
dommen i vore Dage ikke Tid til, 
og den lever vel ogsaa foruden det". 

Det er forstaaeligt, om denne 
Udtalelse er overensstemmende 
med de politiske Forhold i en Tid 
som vor, hvor praktisk Dygtighed 
spiller en overordentlig stor Rol-
le med Hensyn til at faa Beskæf-
tigelse, og hvor Kampen for at 
skaffe det nødvendige er haard 
for mange. 

Der kræves af de unge, at de 
skal blive dygtige Mennesker, men 
der er ingen, der har noget imod, 
at de ogsaa bliver glade Mennesker. 

Hvad der beriger os Mennesker 
er med til at gøre os glade, og 
blandt det, som beriger og glæder 
os Mennesker, er netop Kunsten 

Det er sikkert rigtig, at det for 
Ungdommon i Almindelighed gæl-
der, at den kun har ringe Forstand 
paa Kunst, men saa ligger her en 
god Opgave, værd at tage op, for 
Ungdommens Vejledere, nemlig den 
at fremhjælpe Kunstforstaaelsen 
hos Ungdommen, og det tør vist 
antages, at et saadant Arbejde er 
i Gang. 

Paa de fleste Ungdomsskoler  

kan man vel gaa ud fra, at der 
fremhæves den gode Litteratur, 
den mest almene og lettest tilgæn-
gelige Kunstart. Enkelte Steder er 
man maaske saa heldig at have 
Lærerkræfter, der magter at give 
de unge et Indblik i og dermed 
Forstaaelse af Skønheden i Billed-
kunstens og Billedhuggerkunstens 
Verden, medens man maaske alle 
andre Steder kan hjælpe dem til 
en Forstaaelse af Rigdommene i 

.Tonernes underfulde ogstemnings-
fulde Land, alt eftersom de for-
skellige Skoler har Lærerkræfter, 
der magter at vejlede de unge paa 
de forskellige Omraader. 

Muligvis kan de unge ogsaa paa 
Ungdomsskoler faa I ijælp lil For-
staaelse afgod Scenekunst, men 
om alt her nævnt gælder det, som 

overalt, hvor 	er Tale om at 
lære -- ogsaa naar Talen er om 
dette: at lære at forstaa - at de 
unge ikke forholder sig passive, 
de maa selv være aktive ogsaa 
og gøre et intensivt Arbejde med 
Hensyn til at modtage og søge at 
forstaa. 

Forfatteren Richard Gandrup, 
der er en ypperlig Kunstkender, 
har sagt: „Hvad er Kunst? Et 
udefinerligt Begreb, skønt mange 
har forsøgt at sige det med en 
kort Sætning, Kunst er i hvert 
Fald en individuel Proces, følel-
sesbetonet og kan ikke kontrolle-
res med Forstanden." 

Kunst er altsaa et udefinerligt 
Begreb, men hvormange har vi 
ikke af saadanne, naar vi strejfer 
ind paa Følelseslivets Omraader? 
Kunsters Berettigelse er dens Ev-
ne til at berige, og den har den-
ne Evne, som altsaa er parat til 
Udnyttelse for os 

Selvfølgelig stilles der Krav til 
Kunstens Udøvere. Ricardt Gan-
drup, som før blev citeret, har 
formet det i Ordene: „Kunstneren 
maa have set Virkeligheden stør-
re og oplevet den dybere, end vi 
andre er i Stand til; kan han ik-
ke give os mere, end vi selv be,  
sidder, har vi ingen Brug for ham". 

Men kan Kunstneren give os 
mere, end vi selv besidder, saa 
har vi - ogsaa Ungdommen -
Brug for hans Kunst. Lad saa kun 
Kunsten være Luksus - det er 
de for mange Mennesker daglige 
Fornødenheder, Kaffe og Tobak, 
ogsaa - den er dog med til at 
forskønne Livet for os og dermed 
berige vor Tilværelse. 

A. P. 

Skal jeg vaagne Herren i 
Morgen tidlig? 

- Næh, Tak, Jeg vækker af mig 
selv! 

Færdselsreglement. 
aftex ~ cerbfelaloven af 1. Zrili 1932. 

-0-  
Rker altib opmcerffom, naar 13e fcer-

bee pen !tårebane. 
aobvengere maa iffe fcerbe§ lang§ 

ab Sturebanen, naar bet finbe§ bruge-
ligt - ortong, og bet et $labt3 paa 
Bette; er hefte file Zilfcelbet, bar be 
fflet tit at fcerbe§ tan 	Siorebanert, 
men flat være agtpaagioen overfor ben 

; ørige acer*I. (§ 5). 
Storenbe !ral uh* jcerlig i orfig-

tigbeb reb Stiklet ha en @abe efter 
Sf.3ej inb i etler aber en anben, peb 
Stanbaning efter aoranining  af cerb• 
feløretning, neb Starlet ener 3ernbane- 

Maar Qnfleftien ligger i hejre Sibe 
af @aben, flat .(5nfliftett henntle bett, 
meb minbre vatt ar 312frer paa Urt',  
len, bec et brcbcre enb Stnret. 

Vlacir bobbeIt f.1,)fierti, font er bereg.. 
net for tylling i begge 9letninget, lig-
ger i oeuffre l ibe af (Siaben, er qu-
!liften berettiget, men iffe forpligtet til 
at benette ben. 

Collifter frat til enbuer hib bolve 
fan langt til beire !um muligt, og bet 
er forbebt at cnfle paa eller over or-
toug eller uh af 13orte etc. (eNflifter 
maa iffe bage fig bagi anbre Steretej-
er, og paa en at)tte man ilte bef orb-
te§ flere 43erfoner, etb ben er inbret- 

	

tet til, 	nbtier Litle Ral bære forlig. 
tiet nieb Staiteuje ag i 2ngtetreithinØ. 
tiben meb flart Enfenbe 2ngte (bet og-
fan gal fifle til CSiberne). 

ffi4tliftet ffat altib beme 

	

ciattb 	Sturet og begge Gubber 
pna 43ebaternc. 

4.4act S.!anbeDeien er i Røtfie § 8,1 

g, erhfeWooen faa hitt muligt bett 
bberfte %ter af .?.3efbanen forbebolht 
Gurli feen ((initier iffe ben balre  tube.
bei4brebbt); ubober benne nberfte 
ter Etal (.& !liften altib vige for Mø-
torførenbe, og bur her er t)lleftier, 
er 14Ilifterne benvift til bitge, 

ffliver en $olitibetient Zetn et Zegn, 
faa ret Dem i fifle %ilfcelbe ubbetin-
wt herefter. 

?et tan tofte inblif 1C00 1{r. at 
outttrethe bifif e Regler foruben muligt 
prfiatuiug4anfnar. 

J 

Maa jeg kratulere! Jeg harer, 
at De lutr faaet anklen Præmie for 
Deres Billede paa Udstillingen! 

- Ja, og hvis det ikke havde 
hængt paa Hovedet, havde jeg stk-
. •, i t faaet furste Prærite! 

,9en rigtige Sko 
til den rigtige Pris 

faas hos 
C. Larsen, Vestergade, 

effi.m.••••■•••■1•11•1•1■1. 	 

2)i sender Dem 
„97ord6ornfiolm" 

fluer 21ge. 
7enk ogsaa paa os, 
naar ,9e fiar et eller 
andet at avertere. 

Største Lager 
af færdigsyede Beklædningsgenst. 
i alle Størrelser samt Hatte, Huer 
og jernstærkt Arbejdstøj. 

Lager af Kjoletøj, Bomuldstøj, 
Lærreder, Gardintøj, Dynetej, Fjer, 
Tæpper, Trikotage og Garner. 

Billigste Priser og prima Varer. 

Jens Hansen. 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

broer, @abe- diet Weffrub4 og 	ob- 
gcengerfelter, forbi l tbeorie,gennem 

te 13or 	etc. 9,3enbinger ftal fTe tit ben- 
[tre ; &ding og 1/3aglernstorfel num 
tun fte, nar ben iffe generet ben ab,  
rige gærble!. (§ 

orbipa4feren bagfra i QiabettutA er 
forbubt. 

hø jte fentgea i fort V3ne, til 
ventere i meget !tor 

Beb 'oing tit højre: flue! i gob 
hib forinben bamtben langt ub tit 
blafre. Web C-Ding tit oenftte: flue! i 
gob hib forinhen baanbeit langt ub 

Penftre. (Zegn meb $iRen er iffe 
not. 

ritet Støretoi man hntbe fritte, hvor 
bet generer &eerbfelen. 

91ant torenhe ntøber biticnibeu, Ral 
be begge bolte faa langt til højre, at 
ber er rigelig $lab§ imeIiem beat. 

orbilletjel bagfra flat ile til yenflre, 
og maa tun fte, naar bet tan ie§, at 
Wejbanen er fri. Men, ber fører fur-
reft, frat ftraN bone titbafie og give 
rigelig 13lab§ tit aorbitvlkten, naar 

ban batffoea berom. 	1b). 

'ur° Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 


