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Otto Gornitzka. Telefon 74. 

Gornitzkn's Bogtrykkeri, Allinge 

Vandfaldet ved Dynddalen 

Perlehalsbaandet, 
Efter det franske. 

—o- 

— Traf du Daryel? Hvor me-
get bød han Dig for det? 

— Tredive Tusind Francs. 
Martine kastede sin Cigaret fra 

sig med en Haanlatter og udbrød : 
Tredive Tusind Francs! Han 

maa jo være fra Forstanden eller 
ogsaa maa han tro, at jeg er det! 
Sagde Dn ikke til ham . . . 

- Alt hvad der kunde siges, 
mumlede Colette . . . hvad det 
havde kostet, og hvad der var 
blevet budt Dig for det for to 
Aar siden . . 

-- Og hvad sagde han til det? 
— Han svarede mig, at det 

forbavsede ham, da der var store 
Fejl ved Halsbaandet Størstedel-
en af Perlerne var ikke hvide, -
sagde han, — og den midterste 
er ikke helt rund og mangler 
Glans. 

Martine tog Halsbaandet, veje-
de i sin hule Haand, lukkede den 
sammen om det og udbrød: 

— Altsaa det for tredive Tusind 
Francs ? Aldrig i Evighed! Jeg 
ved ikke, hvad jeg hellere vilde 
gøre! 

Saa vandrede hendes Blik fra 
hendes aabentstaaende Smykke-
skin, hvori der kun var en gan-
ske lille, smal Ring tilbage, til 
Bordet, henover hvilket en Mæng-
de blaa Sedler Iaa spredt. Hun 
sad et Øjeblik i dybe Tanker, saa 
spurgte hun: 

- Har du det andet? 
Colette rakte hende det. Hun 

tog det med Fingerspidserne og 
betragtede det med foragtelig 
Mine. 

— Hvormeget har du givet for 
det? 

— Tre Hundrede Francs . „ 
I Grunden ser det slet ikke uægte 
ud, det er godt efterlavet . . • 

Men Martine rystede paa Hove-
det og udbrød: 

— Det er hæsligt! 	 Ak! 
mit Halsbaand, som jeg holdt saa 
meget af! Hvor havde jeg længe 
søgt efter den graa Perle, der 
sidder i Laasen! . . 	Naa, men 
tag det saa! Telefoner til den 
Mand, at Du modtager hans Til-
bud, og han kan komme og hen-
te det. Vil du skrive dit Navn paa 
Kviteringen ; jeg vil ikke se det 
Menneske. — Hun tog det uægte 
Perlehalsbaand paa og mumlede: 

— Man opdager det maaske 
ikke lige straks. 

-- Man opdager det slet ikke, 
forsikrede Colette for at trøste 
hende; dersom jeg ikke vidste . 

Du er sød og rar, sagde 
Martine med et mat Smil. 

Da Martine havde betal t sin 
Gæld, havde hun fire Tusind 
Francs tilbage. I nogle Timer var 
hun gerrig over dem som over 
en Formue, man har døjet ondt 
for at erhverve. Men da hun hav- 

de faaet den første Seddel byttet, 
indsaa hun, at Resten snart vil-
de følge efter; hun angrede, at 
hun havde givet saa mange Pen-
ge ud til Kjoler og Hatte og græd 
nn sine modige Taarer over, at 
dette var Grunden til, at hun maat-
te ofre sit Perlehalsbaand. — Da 
hun imidlertid skulde være paa 
Scenen Klokken otte, badede hun 
sine øjne, smurte lidt mere rødt 
paa sine Kinder end ellers og 
begav sig til Teatret. 

Det vilde have været en Be-
hagelighed for hende at være ene, 
men da hun efter Aktens Slutning 
vilde gaa op paa sit Paaklædnings-
værelse, kaldte en af hendes Kam-
merater paa hende og sagde: 

— Gaa med ind og drik et Glas 
Champagne, Martine ? 

Martine blev staaende paa Dør-
tærskelen, og vilde netop bede 
sig fritaget derfor, da Kammera-
ten vedblev : 

— Kom med, saa at jeg kan 
præsentere Hr. Daryel for Dig; 
han vil saa gerne gøre dit Be-
kendtskab. 

— Sagde Du Hr. Daryel? -
spurgte Martine og stirrede for-
bauset paa en kjoleklædt Herre, 
der bukkede for hende. 

Efter et øjebliks Betænkning gik 
hun med ind. 
	 Det er Hr. Daryel . Min 

Veninde Martine 	. Kender Du 
ikke Hr. Daryel ? I hvert Fald af 
Navn . . . . Det er ham med de 
skønneste Perler i Paris! 

— Ja, det ved jeg, sagde Mar-
tine med Eftertryk. 

Hun rakte ham Haanden med 
Dronningemine, der, naar hun 
selv vilde det, gjorde hende til 
en af Paris' mest bedaarende Kvin-
der, hvorefter hun satte sig ned. 

Juveleren stod henne i Vindues-
fordybningen og betragtede hende. 

Netop fordi hun var lidt blege 
re end sædvanlig, var der en be-
tagende Fornemhed over hendes 
Træk. 

Juveleren talte i en indsmigren-
de Tone, fremdrog de forskellige 
Scener, i hvilket han havde ydet 
hende sit Bifald, mindede hende 
om en bestemt Aften, da hun hav-
de spist i en Restauration, som 
han nærmere betegnede. 

Martine nikkede bifaldende og 
lyttede smilende til hans Ord. Hver 
Sætning, han fremkom med, var 
som et Tilløb til er Tilstaaelse. 
Efter næste Akt var de alene sam- 

	

men, 	
 Hvis jeg turde, — sagde 

Hr. Daryel, — vil jeg bede Dem 
om at spise til Aften sammen med 
mig. 

— Det tør De ikke, — svare-
de hun uden forloren Ærbarhed, 
men i fast Tone. 

Han bad om Undskyldning for 
sin Dristighed og forsøgte atter 
at bringe den Samtale i Gang, 
som havde forekommet ham gan-
ske venskabelig. 

— Skal jeg give Afkald paa 
den Glæde at se Dem igen? . . 

Med et gaadefuldt Smil ytrede 
hun: 

— Det kan man aldrig vide ! 
. Men er De saa sikker paa, 

at det vilde være Dem en saa 
stor en Fornøjelse at træffe mig 
igen ? . 	. 

Han paastod, at han ikke hav-
de noget højere ønske. 

Hun havde rejst sig op, bøje-
de sig nu over mod Spejlet og 
rettede paa sit Haar og kom ved 
denne Bevæglse til halvvejs at 
vende Ryggen til ham. For at kom-
me hende nærmere hviskede han: 

— Tillad mig at betragte Deres 
I lalsbaand? . . 

— Ja, vær saa god, — svare-
de hun, men jeg tror ikke, at det 
kan interessere Dem. 

Hun havde udtalt disse Ord med 
en rolig, noget spotsk Stemme. 

Noget forlegen sagde han: 
— Jo, . . . jo, det kan det rig-

tignok . . . det er et nydeligt 
Smykke . . men en Hals som 
Deres hører der et Fyrstindehals-
baand til . . Dersom De holder 
af smukke Ædelstene, saa kom 
en Dag ind og besøg mig i min 
Forretning . . Vil De gøre det? 

— Med Fornøjelse. 
Med disse Ord skiltes de. 
Den næste Dag modtog hun en 

Buket Orkideer fra ham og Dag-
en efter en Buket Roser. 

Da hun ved Femtiden kom gen-
nem rue de la Prix, blev hun staa-
ende udenfor Juvelerens Butik. 
Han fik straks Øje paa hende og 
aabnede galant Døren for hende. 

Hun havde stukket en af hans 
Roser i sit Bælte, og han takke-
de hende derfor med et langt Kys 
paa hendes Handske. 

Der kom Kunder i Butikken, 
som lod sig forevise Smykker; 
han hilste dem med et Buk og 
en adspredt Mine ; thi han var 
udelukkende optaget af Martine, 
og da han igen fulgte hende til 
Døren, spurgte han i en bønlig 
Tone: 

— Vil De komme igen? 
— Ja, jeg skal nok komme 

igen . . . 
Hun kom ogsaa igen; under-

tiden gik hun lige med det sam-
me, men til andre Tider blev hun 
siddende og snakkede op om løst 
og fast, og denne Mand, der ellers 
saa godt forstod at snakke med 
Damer, fordi han var Indehaver 
af alt det straalende, der fristede 
og magttog dem, han følte sig 
kejtet og forlegen i hendes Nær-
værelse. 

Derfor gjorde Bekendtskabet 
mellem dem heller ingen Frem-
skridt. 

Marrtine lignede ikke andre 
Kvinder, al den Hyldest, der vie-
des hende, prellede af som smaa 
Bølger paa Kystens Strand, og 
Høflighedsytringerne anfægtede 
hende næsten ikke. 

Det var som om hun intet ven-
tede, og som om hun ingen Ønsker 
havde. 

En Aften, da hun stod lænet 
til Disken og legede med en Ræk-
ke Perler, spurgte han hende, 
idet han lagde sin Haand paa 
hendes og saa hende ind i øjnene; 

— Synes De om De Perler? 
— Hm . . . sagde hun lige-

gyldigt. 
I febrilsk Spænding og Attraa 

aabnede han den indvendige Glas-
rude, som førte ud til det store 
Udstillingsvindue og sagde : 

— Vælg Dem, hvilket De ønsker 
af disse! 

Martines Blik vandrede først til 
Ringe, Brocher, uindfattede Stene, 
og standsede ved et Fløjlsetui. 

— Det der, synes jeg om. 
Daryel bed sig i Læben. 
— ja, det synes jeg om, 

gentog hun. 
— Ved De, hvad det koster? 

spurgte han, idet lian med en vis 
Ærefrygt tog det op af Vinduet. 
Det koster to Hundrede Tusind 
Francs! 

Hun stirrede :stift :paa Juveler-
en uden at mæle et Ord, uden 
saa meget som at gøre en Be-
vædelse, men der var noget saa 
hovmodigt og overlegent i hendes 
Tavshed, at han blev ganske tør 
i Halsen og med en skælvende 
Haand holdt det op mod hende, 
idet han tilføjede: 

— Jeg tager ikke mit Løfte 
tilbage . . . Jeg er blot skamfuld 
over at have sagt Dem Prisen . . 
Men hvad giver saa De . . . Aa, 
De maa ikke tro, at det skal væ-
re . . at jeg forlanger noget for 
det . . . Men alligevel 	. 

Han lagde Halsbaandet om 
hendes Hals, men da hun stadig 
tav, tøvede han med at lukke Laa- 

sell—LVil De spise til Middag med 
mig om lidt . . saaledes at jeg 
i det mindste bliver den første, 
der faar den Fornøjelse at se Dem 
bære dette Smykke ? 

Han gik tættere hen til hende, 
ydmyg og bedende. 

Med et Skub med Skulderen 
skød hun ham fra sig, tog Perle-
halsbaandet af og sagde: 

— Jeg indser nok, Hr. Daryel, 
at vi to aldrig vil kunde forstaa 
hinanden. Jeg er ikke tilfals for 
et Smykke, men da De, som jeg 
ser, ikke kender Forskel paa Kær-
lighed og Forretning, vil De maa-
ske tillade mig at sige Dem min 
Mening i dette Tilfælde 	. . 
Jeg kan ikke købes for en saadan 
Bagatel, et lille, fattigt Halsbaand, 
der har store Fejl . . . Se blot, 
Perlerne er ikke engang hvide, og 
den midterste Perle er ikke helt 
rund og mangler Glans . . To 
Hundrede Tusind Francs? Jo, pyt ! 
Det er knap . . . tredive Tusind 
værd . . . 
Han raabte højt: 

— Tredive Tusinde ? Nej, ved 
De hvad! Det er et Pragtstykke. 
Det er . . 

— Det er mi t Halsbaand, min 
Herre, og det er den Pris, De har 
betalt mig for det. Jeg maa alt-
saa antage, at det er hvad det 
værd . . . Med mindre De den 
Dag har snydt mig . . eller De 



Gaa Foraaret i Mode 

med et Par nye SKO fra 
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Fotograf Møllet 
anbefaler Bronce -
Rammer i alle St. 
Ovale Rammer og 

Rammelister. Riller:kr indrammes 

forsøger at bedrage mig i Dag:1 
Men hvad enten det ene eller det 
andet er Tilfældet, saa . . 

Han stod med Perlehalsbaan-
det i Haanden, og inden han kun-
de faa sig besindet, var hun ude 
af Døren. 

SPORTEN 
Red. ed A, S. G. 

Alle 3 Hold sejrede. 
Allinge jun. I — R.B. jun. 12--1 
Allinge II -- B.10 III B. 3 -1 
Allinge I — Svaneke II 3--0 

Som vi tillod os at spaa i for-
rige Uge blev Søndagen en Sejrs-
dag med fine Resultater over hele 
Linien. 
Svaneke-Kampen. 

Kl. 15,15 spillede Svaneke II 
Allinge 1 i Svaneke. Straks stillede 
Svaneke kun med 9 Mand, men 
det varede ikke mange Minutter 
før Resten indfandt sig paa Banen. 
I Begyndelsen af første Halvleg 
kunde Allinge ikke rigtig finde sig 
hjemme paa den nyomlavede Bane, 
derfor kom der heller ikke noget 
Resultat ud af det før et Par Minut-
ter før Pausen. Da fører Allinge 
et godt Angreb igennem og faar 
hermed det første Maal. Ikke mere 
end to Minutter efter gentager det 
samme sig og nu staar det altsaa 
2-0 til Allinge, begge disse Maal 
blev scored af c. f. Willi. Jensen. 
— Halvleg — Nu faar Allinge 
Vinden imod sig, men tog allige-
vel til Tider hele Spillet og havde 
mange Chancer foran blankt Maal ; 
kun en Gang gav det dog Resul-
tat. Det var ganske forfærdeligt 
som man soldede med Chancerne 
og en 7-8 Maal havde været 
mere retfærdigt, men forhaabent-
lig er det en Lærestreg, som vil 
bevirke at Forwareskæden passer 
bedre paa en anden Gang. Til 
Undskyldning tjener maaske det 
at Bolden var pumpet saa haardt 
at den var vanskelig at faa Her-
redømme over, og selvfølgelig føl-
ger der altid nogen Nervøsitet 
med naar man staar foran blankt 
Maal. Det eneste Maal som blev 
seored i anden Halvleg blev sat 
ind paa en høj Bold fra højre half. 
Gunnar Andersen og Maalmanden 
gik for tidlig til den, saaledes at 
den snød ham og havnede i Nettet. 

Saa er der noget andet, som vi 
Allingeboer lagde Mærke til, og 
det var Publikum. — Vi fik under 
denne Kamp, selvom Besøget var 
lille, Lejlighed til at se og høre 
Svanekeboernes Syn paa Fodbold. 
Det var galt med Dommeren, 
Linievogteren fra Allinge fik en 
ordentlig Skylle, fordi Publikum 
mente en Bold var ude, og fakta 
er at den ikke var ude, eftersom 
hele Bolden skal være over Lini-
en før den kan betragtes som ude 
af Spil, og selvfølgelig ser Linie-
vogteren dette bedre end Publi-
kum. Under Kampen kommer en 
Mand, der saa vidt vi ved, er en 
af Svanekeklubbens Ledere, hen 
til os og bemærker spydigt: „Er 
det virkelig jeres Førstehold". - 
Her i Allinge kan vi glæde os 
over at have et mere loyalt Publi-
kum og man forstaar nu bedre 
Rønne Bladenes Referater fra 
haarrejsende Kampe i Svaneke. 

Kampene herhjemme. 
Der spilledes to Kampe paa 

Hjemmebanen i Søndags. Først 
spillede Allinge jun. I mod R.B.jun.l 
og vandt 2-1, og derefter Allinge Il 
mod B. 10. III B., som resulterede 
i en Sejr paa 3-1 til Allinge. Denne 
Kamp udviklede sig i sidste Halv-
leg til et forfærdeligt Knokkelspil, 
hvilket meget skyldtes Dommeren, 
som saa at sige tillod alt. Publi-
kum undlod derfor heller ikke at 
give sin Mening tilkende paa en 
ikke altid blid Maade. 

St. Bededag 
spiller Allinge II i Rønne med 

B 10 III A. og i Aakirkeby mødes 
Aa. I. jun. 1 med Allinge jun. 1. 

Paa Søndag 
spilles en interessant Kamp 

herhjemme, nemlig en A.-Række 
Kamp mellem Allinge I og Gud-
hjem I. Der bliver kun denne ene 
Kamp og den spilles Kl. 15 og 
vil sikkert trække et stort Publi-
kum, eftersom Allinge I nu kun 
har to Kampe tilbage i Foraars-
turneringen, nemlig denne og 
Aakirkeby, og disse to Kampe  

bliver afgørende for, hvorledes Al-
linge skal placeres i A Rækken. 
Skade er det kun at vi ikke faar 
Aakirkeby - Kampen herhjemme; 
mange vilde sikkert gerne have 
overværet denne sidste Dyst. 

Træningen. 
Spilleudvalget havde i Torsdags 

arrangeret en Træningskamp mel-
lem Seniores, og det var en Kamp 
som gjorde godt. Lignende Kam-
pe er det Meningen at arrangere 
hver Uge baade for Juniores og 
Seniores. Nærmere Meddelelse om 
dette bliver opslaaet i Skabene. 

Bøger og 3Iaae. 
Ill. Familie-Journal No. 19 

d. 5.-5.-36. 
bringer denne Gang nogle inter-
essante Interviews med svensk og 
dansk Astronomis Vidunderbørn, 
og Bladets Læsere vil derigennem 
erfare, hvad de maaske aldrig har 
anet, at der er Masser af Arbejde 
for de Amatører, der vil hjælpe 
Fagastronomerne med Studiet af 
Stjernehimlen. Skulde det derimod 
være Fodboldsporten, der særlig 
interesserer, skal man studere det 
lille Kursus, som den kendte Fod-
boldinstruktør Sophus Nielsen gi-
ver i, hvorledes man udfører et 
vellykket Hjørnespark. Artiklen er 
illustreret med udmærkede Teg-
ninger, der ad skematisk Vej viser, 
hvorledes man bør skyde et Hjørne. 
Maurice Chevalier fortsætter med 
sin aabenhjertige men yderst kvikt 
skrevne Meddelelser om sig selv 
og sin Karriere. Desuden er der 
hele seks meget forskelligartede 
Noveller at forkorte Tiden med, 
- for Selvbyggere stilles der Teg-
ninger til Disposition til en smart 
Bungalow til baade Sommer- og 
Vinterbeboelse. 

Nordisk Mønster Tidende 
Nr. 9 d 28.-4-36 

Enhver, der skal have nyt For-
aarstøj- eller Sommertøj, kan fin-
de i Nordisk Mønster Tidende, 
som viser den nye Mode i alle 
dens mange Variationer. Her er 
mange Spadseredragter og Kjoler, 
fordringsløse og beskedne, men 
udstyret med de smaaKoketterier, 
som gør en Kjole til en Ener 
blandt mange. Eftermiddags og 
Aftenkjolerne er enkelte i Snittet; 
med Sportspræg, med bløde kvin-
delige Linier, med Pliseer og Vo-
lanter, med vide eller glatte Ær-
mer, med eller uden Rynker, kort 
sagt der er et Utal af Faconer, 
som kun har det fælles, at de 
alle er fikse og alle repræsente-
rer de sidste Nyheder. 

Fra Uge til Uge. 
Tennisklubben  
holdt forleden Generalforsamling, 
og dermed er Sæsonen indledet. 
Banen er igen blevet aabnet efter 
en meget omfattende Reparation 
af de Skader, Vinterstormen an-
rettede paa den, og Træningen er 
i fuld Gang. Klubbens aarlige Tur-
nering afholdes i Tiden fra den 
I. 	15. Juni. 

Ligesom sidste Aar udsættes 
der i Aar 2 Præmier ti? Herre-
Single, 1 til Dame-Single og evt. 
1 til Juniorer, samt en Præmie til 
den Spiller, der har haft de fleste 
Spilletimer. 

Nye Medlemmer faar opgivet 
Spilletider hos Formanden, Herr 
Købmand Planck. 

Varelotteriet. 
Har De Held i Spild — det vil 

i hvert Fald være vanskeligt at 
undgaa, hvis De spiller i Varelot-
teriet, hvor der i Seriens Løb ud-
loddes 114.000 Gevinster, saaledes 
at 3/4  af Spillerne faar Gevinst. 

Fornyelse og Salg til 2. Træk-
ning er begyndt og slutter hen-
holdsvis 11. og 12. Maj. Træknin-
gen finder Sted 13. og 14. Maj. 

Røde Kors. 
Det kan ikke siges kraftigt nok, 

at Røde Kors har Bud til enhver 
af os, til hver eneste Familie i 
hele Landet og til hver eneste af 
Familiens Medlemmer, Store og 
Smaa, Gamle og Unge, og at der-
for mindst eet Medlem af hver 
Familie i Danmark bør være Med-
lem af Dansk Røde Kors. 

Hvad er da dette for et Bud? 
Hvordan kan Røde Kors have 

Bud ti! mig? 
Er Røde Kors ikke noget med 

Krig? Og er vi herhjemme ikke 
enige om, at vi ikke vil have no-
get med Krig at gøre — saa vidt 
det da staar til os? 

Jo, Røde Kors er noget med 
Krig. Det blev indstiftet i 1864 paa 
Initiativ af Schweizeren Henry 
Dunant, hvis Fædrelands Farver— 
ombyttede 	er det internationale 
Røde Kors Bannermærke, det røde 
Kors paa hvid Bund, en Fane, 
der skulde give Beskyttelse for de 
Saarede og for Læger og Syge-
plejersker og andre, der i Røde 
Kors Navn drog ud paa Slagmar-
kerne for at yde Hjælp og Lindring. 

Dansk Røde Kors blev stiftet 
den 27. April 1876 — paa hvilken 
Dato i Aar Foreningen altsaa hol-
der 60 Aars Dag. 

I de forløbne Aar har Danmark 
—Gudskelov — ikke været direkte 
indblandet i nogen Krig. Men 
Dansk Røde Kors har paa mange 
Maader, og da navnlig under 
Verdenskrigen, bidraget sit til det 
internationale Barmhjertighedsarb. 

Imidlertid er det nu Dansk Rø-
de Kors Fredsvirksomhed, der har 
Bud til os alle. Og det er mange 
Slags Bud. 

Set under Eet kan man sige, at 
Dansk Røde Kors landsomfatten-
de Bevægelse er en storslaaet Ind-
kaldelse til: 

Almindelig Værnepligt for 
Sundhedens Bevarelse. 

Nu er der jo nok En og anden, 
der vil studse og sige, at man ved 
jo nok, at Røde Kors afholder 
Samaritterkursus for at lære nogle 
unge Mennesker paa Fabriker og 
større Virksomheder, hvordan de 
skal tage paa en, der er kommet 
til Skade, og hvordan de skal 
lægge en Forbinding, — men kan 
dette siges at have Bud til os alle? 

Ja, strengt taget burde ethvert 
Menneske gennemgaa et Samarit-
terkursns. Det burde gøres obli-
gatorisk i Skolerne og paa alle 
større Læreanstalter og ikke mindst 
i Hæren. 

Men Røde Kors er meget mere 
end Sameritterkursus. Naar vi si-
ger, at Røde Kors har Bud til 
enhver af os, saa gælder det gan-
ske bogstaveligt: 

Fra Vuggen til Graven! 
Ja, det er rigtigt. Dansk Røde 

Kors Fredsarbejde tager Sigte paa 
Menneskehedens Velfærd lige fra 
Vuggen til Graven, — ja, man 
kunde endog uden Overdrivelse 
sige, at Røde Kors Virksomhed 
strækker sig endnu videre, idet 
den i adskillige Tilfælde har bragt 
Hjælp før Fødslen og efter Døden, 
— det vil sige, efter at Døden 
tilsyneladende var indtraadt. 

For at forstaa dette, bør man 
vide, at Røde Kors ikke alene gi-
ver Kursus i spæde Børns Pasning, 
men ogsaa i mange Tilfælde bi-
staar vordende Mødre med Raad 
og Daad, 	i adskillige Afdelin- 
ger gives Barselpakker til fattige 
Mødre, det vil sige Spædbørnstøj, 
som de maa beholde som Gave, 
eller der udlaanes „Vandresenge" 
med fuldt Udstyr til et spædt Barn 
i de første 6 Maanedes osv. 

Og saa den anden Yderlighed, 
Døden? Ja, her skal blot nævnes 
de utallige Tilfælde, hvor Røde 
Kors Uddannelse i Livredning ved 
kunstigt Aandedræt har afværget 

Drukneulykker. Hertil kommer de 
talrige Redningsposter, som paa 
Røde Kors Initiativ er opstillet ved 
Kysten rundt i Landet, Vejlednin-
gen i Hjælp og Frigørelse ved 
Elektricitetsulykker og ikke mindst 
de af Røde Koas i sin Tid tilveje-
bragte Ambulanceautomobiler 
spredt Landet over, som i talrige 
Tilfælde har reddet en Syg eller 
Saaret fra Døden, hvor det maa-
ske var Minutter, det drejede sig 

Røde Kors vil skabe et sundt Dan-
mark. Mellem de nævnte Yder-
punkter ligger saa en mangfoldig 
og broget Røde Kors Virksom-
hed, om hvilken man vil kunne 
faa fuld Besked ved Henvendelse 
til Afdelingerne -- men bedst ved 
at blive Medlem! 

Her skal blot nævnes de for-
skellige Kursus: Samaritterkursus, 
Korte Kursus i Nødhjæp for Vej-
farende, i Sundhedspleje, i Hjem-
mesygepleje, i spæde Børns Pas-
ning. Røde Kors har sine Sama-
ritterkoionner og Samaritterfore-
ninger, sit Sygeplejebureau, hvor-
fra fuldt uddannede og statsauto-
riserede Sygeplejersker sendes ud. 
Mange Afdelinger har Hushjæl-
persker, der kan træde til, hvor 
Husmoderen er syg. Der er Lin-
ned- og Sygeplejedepoter, Kurhyt-
ter og Baarer, Vandrekurve og 
Vandresenge, Vagter ved store 
Forsamlinger, Forbindingskasser 
og Udrykningsmateriel. Der er 
Ungdoms Røde Kors, som er en 
god og sund Institution; og saa 
er der ikke mindst Dansk Røde 
Kors Folkekuranstalt ved Hald, 
som er saa kendt, at den ikke be-
høver nærmere Omtale. 

Men først og sidst sætter Røde 
Kors ind for at udbrede Kendskab 
til Hygiejnens Fordringer, saa 
Sundhedsplejen kan blive øvet al-
lerede allerede fra Spædbarnsal-
deren. Og baade Børn og Voksne 
kan faa Kursus i Hygiejne og 
Nødhjælp og Sundhedspleje i det 
Hele taget. 

Vær med! — Bliv Medlem! 
Der behøver altsaa ikke ligefrem 

være Krig eller at ske en Ulykke, 
for at Røde Kors skal træde i 
Virksomhed. 

Og det er altsaa sandt, at Dansk 
Røde Kors har Bud til Enhver af os. 

Enhver, der har sin Sundhed 
kær, bør blive Medlem af Dansk 
Røde Kors for at blive delagtig i 
det oplysende Arbejde, Røde Kors 
sættes i Gang Landet over i Form 
af Kursus, Foredrag, Demonstra-
tioner, ved Filmsopvisning, og 
enhver bør holde Foreningens 
righoldige Tidsskrift. 

„Den tykke Slægt" 
med de svenske Komikere Person 
og Wahlberg spilles i Biografen 
i denne Uge. Der er Liv og Hu-
mør over Handlingen, hvori Per-
son optræder baade som Ekspres-
bud og Kammertjener. „Lynex-
pressen fixer alt" er det Valgsprog 
han ogsaa troligt følger i alle Si-
tuationer. En morsom Film. 

Skytte og Gymnastikforeningen 
i Olsker begynder nu paa Som-

merens Virksomhed med Skyd-
ning. — Gymnastikken sluttede 
jo med Opvisning Skærtorsdag 
og nu opfordres baade unge og 
ældre at møde frem paa Skyde-
banen. Som omtalt tidligere i An-
noncen her i Bladet, er det først-
kommende Søndag Form. Skyd,  
ningen begynder paa Banen neden-
for Faaregaard, og siden skydes 
hver Helligdags Formiddag und-
tagen Pinsedag. 

Kontingentet er nedsat til 2 Kr.  
Da Kredsen her allerede har 

Indbydelse til en Kapskydning i 
en anden Kreds, maa der mødes 
godt frem og trænes. Det er og-
saa unge nye Skytter, der træn- 

FFSTG Al" EI - 
bedst hos CONRAD HANSE1N 

11 Allinge Ur- og Guldsrnedeforr. I 
ved Havnen, Telefon 140 
	 ......■... I 

ges til. Kom og se hvorledes det 
foregaar, det koster ikke noget. 

Damerne er ogsaa velkomne. 
I andre Kredse er Damerne jo 

ogsaa med og skyder sig en Præ- 
mie til. 	 K. 

Fest i Palmehaven. 
Paa næste Søndag afholder 

A. S. G. en Medlemsfest i Palme-
haven. Bruns 5 Mands Orkester 
vil spille, og i Løbet af Aftenen 
vil der komme nogle Overraskel-
ser. Festen er kun for Medlemmer, 
hvorfor alle som ønsker at være 
med til en munter Aften eg ikke 
staar i A. S G. snarest maa ind-
melde sig. Palmehaven vil nem-
lig samme Aften være lukket for 
alle udenforstaaende fra Kl. 8. 

Entreen for Medlemmer er sat 
meget lavt, kun 50 øre. 

Sofus. 

2 pet. Skatten er mindre i Aar 
Valutaen herfor i Prima De faar 

i Form af ds bedste billigsteVarer 
gør Indkøb hos os -- 

og Penge De sparer !  

Prima Allinge 

Prima 

Kvie- og kalvekød 
= godt, ungt flæsk 
fra 8o Ore pr. Halvkilo. 

w. Rømer 
Slagterforretning. 

111111111111=> 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og løvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 

leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 



',Maler Se selv? 

gør De med Fordel Deres Indkøb at Farver i 

L. Jacohsen's Farve- & 
Tapethandel, Kirkeg. 5 

Eneste, Sp ec i a for retn ing i Allinge 

Vi forer alt Branchen vedrørende 

prima Kvaliteter til billige Priser 

Spar deu dyre Emballage og køb 
hos os Deres Farver udrørt, saa de passer tilFormaal6t! 

Heldet følger Dem — 
Naar De tager Deres Chance i Varelotteriet — kommer Gevin-
sten næsten af sig selv. 

Der er hele 114.000 Gevinster i Seriens Lob; alle af dansk Arbejde. 

Fornyelse og Salg er begyndt og slutter henholdsvis 11. og 12. 
Maj. Trækningen finder Sted 13. og 14. 
Et Lod koster kun 

Kollektion: Frk.  Olga Koloed, Telefoncentralen  
Skræderiet - Strandvejen, Allinge 
Lager af moderne udsøgte Stoffer til Foraarshabitten 
* Godt og solidt Arbejde. Moderne holdbare Stoffer. 
* Moderne Facon, god Pasform Altid moderate Priser! 

Sander Lind 

Forrelningskonvolutler 
sælges med Firma fra kue. 8 Kr. 

pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri. 

paa >nd4 

Yor'S 
Giu hende en 6c1. Viske 

Chokolade fra 

Kiosken. 

Bornholms Spare- 
og baanekasses 

Afd. i Allinge 
• 
Kontortid: 9-12 2-4 

Boxer udlejes 

Varelotteriet 
byder de største Gevinstchancer, 
idet 3 Numre efter hinanden altid 
faar Gevinst. 

Lodsedler til 2den Trækning 
fornyes for 210 øre. Nogle nye 
Numre sælges for 210 øre, sidste 
Dag Tirsdag den 12. Maj. 

I. B. Larsen, Allinge. 

Miografen 
Fredag, Lørdag og Sondag 

Kl. 20 
De to glade svenske Gutter 

Pehrson og Wahlberg i 

Den tykke Slægt. 
Det morsomste af alle svenske 

Lystspil. 

Græsslaarnaskine, 
20 Kr., hvidmalet rundt ,Jernbord 
12 Kr. Kopipresse 12 Kr. til Salg. 

A. Jensen, 
Vestergad e.  

Fra 1. Maj har jeg aabnet et 

Vaskeri i Nørregade! 
Allinge, og anbefaler altid propert 
og omhyggeligt Arbejde. 

Hurtig Levering. 

Signe Svendsen. 

1ak 
for udvist Gpme2rksombed ued 
vort 3olubryllup. 

Olga og William Olsen, 
Næs. 

Ved Basaren 
i Frelsens Hær blev følgenge Nr. 
udtrukne: Lysedug 48, Sofapude 
329, Dukken 186. 

En Dreng og en Pige, 
begge nylig konfirmerede, kan faa 
lettere Beskæftigelse straks og hele 
Sæsonen ud. 

Bladets Kontor anviser. 

Prima bornholmsk 

Spegesild 
er stadig til Salg. 10 pCt. Rabat 
pr. Kontant. 
Jørgensen, bag Teknisk Skole. 

SAGOMEL det kan De købe i PRODUKT 

 

EN 
9a1mehavett. 

Fredag den 8de Maj Kl. 8 
(Store Bededag) 

4n !Tur gennem Afrikas Vildnis! 
ledsaget af Lysbilleder og fængslende Foredrag (Boghandi. Sørensen) 

Fri Entree. 	* Dans til Kl. 12. * 	Bruns Orkester. 

»e nye 5rafiker er fijemkommet ! 
Swaggers fra . . Kr. 14.85 

Swing Coats . 	„ 24.25 

er Se Vinduerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

Besøg Zoologisk Have 
Nyd Foraaret i Naturen. Tag til Stammershalde og pluk Anemoner. 
Skoven er nu i fuld Pragt. Oplev en Foraarsdag i Haven, hvor der 
findes mange nye Dyr. Restaurationen er hyggelig med Centralvarme. 

St. Bededag og Søndag den 10. ds, Koncert Dansant fra Kl. 16-18 og 20-1. 
Otto Hansens Orkester. 

NB. Vejen til Stammershalde er ikke spærret. 
Kørsel over Humledal eller Dynddalen. 

00.0øø, øø øø øøøøøøøøøø floilalliøeøøø. øøøøøø øø9ø196 øøø øø .  . 	 . 
D eh.245 ..(214.2. CLAQ. edi142, SOili M.I.j.. 	• 

. 
Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt. • • 

• Garanteret fint og holdbart Arbejde. 

• 
• • Mit Reparationsværksted anbefales. • • • . Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner. 

.4. Reservedele haves paa Lager. 	Reparationer pr. Kontant. : 
• • 
904..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

HERRELINGERI 

Manchetskjorter, hvide og kulørte i moderne Dessins. 
Silke-Tricotcharmeuseskjorter i moderne Farver. 
Fikse Nyheder i bløde Hatte brune, sorte, graa, marine. 
Sportshuer i de sidste nye Stoffer. 
Mægtigt Udvalg i Bindeslips ogsaa i Uld og Silke, 

som ikke krøller. 
Skindhandsker i bogskind, imit. Svinelæder, 

og Vaskeskind. 
Stort Udvalg i Sokker i Silke, Uld og Traad, 

moderne, Farver og Mønstre. 
Smukke Nyheder i Slipower. 
Hvidt og kulørt Undertøj i Uld, Bomuld samt Traad 
()g Silke med og uden Ærmer, korte og lange Ben. 
Pyjamas i mange nye Mønstre. 
Plusfour nye Dessins, graa og brune. 
Regnfrakker gran, brune og sorte. 
Imprægnerede Frakker i alle Størrelser. 
Endvidere har vi et stort Udvalg i Arbejdstøj: 
Overalls, Kedeldragter, Kitler, Jakker, Chaufførjakker, 
Skjorter, Benklæder. Fiskerbenklæder fra 9,50. 

t12  
Leverandør til Vare- & Landbrugslotteriet 	Telofon Nr. 5  

for Foraar og Sommer! 
111111~orine~~~ 

Frakker, Kostumer, Swagger - Kostumer, 
løse Swagger og Pjækkerter er nu paa Lager 
i et stort og smukt Udvalg. 

Kostumer i moderne kulørte Sloffer 34, 39, 45 Kr, 
do. i prima Kamgarn, sorte, marine, graa 

og brune 48, 53, 59 Kr. 

Swagger-Kostumer i smukke mellerede Stoffer 
.19. 55 Kr. 

Løse Swagger og Swingcoat i gode uldne Stoffer 
29, 3(i, 15 Kr. 

Sommerfrakker i Kameluld, Tweed, Kamgarn 
og imprægneret „Wesselcard“ 20, 35, 50, 75 Kr. 
alle Størrelser ogsaa ekstra store. 

Kob Deres Overtøj hos os — vi har det 
store Udvalg og rimelige Priser 

ved VICTOR PLAINCK — Allinge 

.inoleunz til Gulve og Køkkenborde efter Maal. 

Tæpper, 200\300 i flotte 

Air stroleurn Mønstre, Løbere til Gulve 
pr. mt. 1,50 Kr. 

r Oksdug 

baade hvide og mønstrede efter Maal 
eller afpassede, der er nok af Mønstre 
at vælge imellem, ogsaa det bestemte 
de søger; prima Kvaliteter billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Cykle- og Radio-5mportoren 
Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. 

• 

• Vi har et meget stort Udvalg i alt som 
horer til en Herres Paaklædning -
og mange Nyheder er nu paa Lager. 

Lap V og Gamle llestehauges Ville -118h  ogsaa 
det i  Prcidultien! 



Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives I 

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen I 

• Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! • 

on helt riviifie  ,Permanent u sudfører , a snvi e  nu 

Alt 

 med den  nye 

og dog kun otte Kroner! ~.~~~ 
Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

Restpartier af god Kvalitet 

Bøgetræs - og Birketræs =Krydsfiner 
samt 

haarde å halvhaarde Masoniteplader 
sælges til sædvanlig billig Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Jens llansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
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Xaninzershus .Birks Xistorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format illustr., 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

Nordbor halms Adressefortegnelse 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebækg., Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen AU. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka,`0., Allinge Tlf. 74 

Bygm estre 
Kofoed .& Mortensen, AH. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Dam elrisørsaloner 
Kornum, K., v. Havnen All. Tlf. 153 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nnrdlandets Handelshus, All. Tlf, 7 

Fotografer og tot. Artikler 
}<joller Alfr., v. Havnen All. Til. 4 

aut. Gas- og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30 

Guldsmede 
Hansen C., v. Havnen AH. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotellerog Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Købmænd 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 
Prima, Allinge Tlf. 90 

Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Carl, Allinge Tli. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen Ail. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Mælkeudsalg 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C., Østergade, Allinge 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v' Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, H., y/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A1I. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf, 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
AU. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140. 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 

Indlevering' til Bornholm. Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46 
Personkarse! med 6-7 Personers Vagn. 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 
Personkørsel udfares. 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 
Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra 
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste 
Averteri ng. 

Vore nye Gardiner 
vilgive Deres Stue Præg og Stil. 

Disse Gardiner virhygge og pynte. 

Ensfarvede eller flotte moderne Monstre - 

Stort Udvalg og smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

letopløselig, kalkholdig, 
virker hurtigt og godt overalt, 

bedst til Korn, Kaalroer og Turnips. 

Fængslet uden Mure. 
—o— 

Intet Tugthus i hele Verden 
kan sammenlignes med det mest 
rædselsfulde Fængsel, der ligger 
paa en Ø i Stillehavet nær ved 
Kysten, og som uden at være 
omgivet af Mure byder færre 
Haah end noget andet Tugthus. 
Hundrede blev forledt til Flugt 
og Hundrede betalte det med 
Livet. 

Dag og Nat sværmer Hajer 
mellem Tugthus-Øen og Kysten 
og er saaledes Fangernes grufulde 
Vogtere. Ethvert Forsøg paa at 
flygte ender med den grusomste 
Død. Med Forfærdelse beretter 
Øens Beboere om alle de Ulyk-
keliges rædselsfulde Død. Ikke 
en eneste undgik Hajernes mor-
deriske Tænder. Der var bl. a. 
en Straffefange, som ved Natte-
tid ved Hjælp af to Træstykker 
forsøgte at bane sig Vej gennem 
Vandet. Frygtelige Skrig rev plud-
selig Fangerne ud af Søvnen. Da 
de kom til Stranden, blev de 
netop Øj evidne til, hvorledes Haj-
erne opslugte de sidste Legems-
dele af den Ulykkelige. 

Tiltrods for alt dette er der 
næsten hvert Aar flere Fortviv-
lede, der foretrækker Døden for 
et langvarigt Fangenskab. Men 

Flertallet af Beboerne har fun-
det sig til Rette med deres Skæb-
ne. Mark og Hjemmearbejde faar 
dem til at glemme. I de fleste 
Tilfælde afsones der Straffe paa 
10 — 15 Aar. I Fritiden laves 
Rejse-Minder, som bliver tilbudt 
de Fremmede, der engang imel-
lem besøger Øen. Flere Gange 
om Aaret afholdes endog en Slags 
Aarsmarked. Det er de Dage, 
paa hvilke et Par Dusin Nysger-
rige ankommer fra et i Nærheden 
beliggende Badested. Fangerne 
faar Lov til at oprette nogle smaa 
Salgsboder, hvor Rejseminder 
bliver ud stillet. Efter hvert Aars-
marked følger igen Maaneder af 
den mest triste Ensomhed. Salgs-
summen anbringes mest i Ciga-
retter, som hjælper til at kom-
me over den »døde« Tid. 

Saa frygtelig end Tanken maa 
være, Dag og Nat at blive om-
luret af Hajer, saa er det netop 
disse Hajer, som bringer Fan-
gerne Hjælp paa anden Maade. 
Saafremt Hajerne ikke var til 
Stede, vilde Fangerne ligge i Læn-
ker i dunkle Kasematter. Men 
da Hajerne gør ethvert Flugt-
forsøg umuligt, behøves hver-
ken Mure eller Kæder. Kun hvis 
det drejer sig om særlig oprør-
ske Fanger, som er en Fare for 
Vogterne og de andre Fanger, 
gribes til særlige Forholdsregler. 
Men bortset herfra kan Fanger-
ne bevæge sig frit paa de dem 
anviste Pladser. 

Enhver Overrumpling eller Be-
stikkelse af »Vogterne« er umu-
ligt. Der er ikke blevet det rin-
geste Spor tilbage af dem der har 
gjort Forsøg paa at flygte. Den, 
der vover at optage Kampen 
med Hajerne kan kun forvente 
den mest grusomme Død. 

..~~1•P 

Vær ged mod Naturen. 
—0 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

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

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

- - - 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du rgaar 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 Rodl Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dem af med 
et skraat Snit, k g vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

- - . 
Færdes du paa Steder, der tilhører 

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

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

M

- 

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

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

Yoraars 91talingen! 
Husk mit store Lager al altid late Kl. Malervarer! 
Færdige Oliefarver-Olierevne Farver-Tørre Farver-Lak-
ker, Fernis og Malerolier. Baadelak, Maskinglasur, Pensler. 

Køb altid Nalervarer af pr. Kvalitet - det betaler sig 

9aa til Zxel grio,qensen, Yejn 
Æ g modtages som Betaling til 10 øre i Overpris 


