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En Klodesky i Hindens dybe Blaa 
er stilnet sorg' et 

vældigt Skib for Anker. 
Og hele Verden 

falder lyst i Tanker -
det er, som Tid 

og Time gik i Stan, 

De,. sitrer Solskin 
over grønne Banker. 

Libeller glider lydløst over Ae. 
Kun Humlen 

spiller op paa mas og las 
sin Cello 

1 de søde Blomsterranker. 

Tyst glider Dagen 
mod deri tyste Kvæld. 

Da vaagner Juninaltena Melodier, 
mens Skumring 

tætnes om de dunkle Stier. 

Da lytter vi til Aaens Aftenvæld, 
der synger blidt og dæmpet. 

hvor del glider, 
(n dybt bedrøvet Sang 

om glemte Tider. 

Chr. Stub-Jørgensen 

liejsehrev 
h dop Duske 6lobelraller 

__. 

Den cyklende Spejder 
Kaj Thorenteldi, som nu 
befinder sig paa S1111,ha- 
vet paa Vej til Australien, 
har fra Hongkong sendt 
B. T. nedenataaende Brev. 

Klip, klap, klip, klip lyder det 
omkring mig. Jeg stater 1 en af 
Nagasakis alder og ser forundret 
paa de smaa Japanere, der tripper 
rundt paa deres morsomme, høje 
'Læsko, som holdes fast med en 
Rem imellem Tæerne og Stortaaen, 
den sidste adskilt Ira de andre, niar 
de har Sokker paa. 

Ovre paa den anden Side af Ga-
den staar nogle Japanere og buk-
ker for hinanden, saa Hovedet er 
nær ved at sine Gnister imod Sten-
'Huen. Længere oppe i Gaden tør-
Ler to Cyklister sammen, men i 
Stedet for at skælde hinanden ud 
fol Idiot, Torsk o I , bukker de ad-
ski lige Gange frir hinanden og 
gik Iles i bedste Forstaaelse. Et Sam-
mensted I Japan kan nemt hænde, 
da Traliken er i den syndigste Uor-
den. Reglerne er gode nok (hold 
til venstre), men de bliver bare ik-
ke overil...sidt; det eneste Køretøj, 
der er lovlydigt, er Sporvoarien, og 
tiet er kun al bindende Grunde. 

Pate Japansk Hotel. 
Det cr henimod Allenlid, jeg an. 

1.43 rimer efter en Dags Kørsel til 
den lille By Kashims og spørger 

Hotel. Alle hører, men ingen 
svarer, og tørst da jeg begynder 
m. d Fagter og underlige Cignin-
wea  ea ir del op for dem, ai jeg 
ørt 'ker en Plads, hvor jeg kan spi- 
se n,4 sove. 	leret mig saa 
et  lille Hotel, Byens alørste, og 

ved  Indgangen udføres den formelle 

dybe Bukken 2-3:Gange for Ho-
tellels kvindelige Betjening. 

Efter Skik og Brug tager jeg mit 
Fodtøj al og laer Hotellets Tøfler 
paa, følger eller den altid smilen-
de Japanerinde, op paa lste-Selen, 
Hotellets øverste Etage. Ved et al' 
de etnia Værelser skyder hun Dø-
ren til Side og beder mig træde Ind. 
Da jeg er kommen vel ind, opda-
ger hun, at jeg endnu har Tøfler-
ne pari, og med et lille, smilende, 
bebrejdende Blik tager hun dem 
og sætter dem udenfor. 

Meget møbleret er Værelset ikke. 
Pas Gulvet er Sivmaaller, 2 Puder, 
et lille Bord, 15 em højt, en Ler-
krukke og et Tentativ. Paa Væg-
gene, som alle er Skydedøre, hæn-
ger enkelte japanske Billeder og 
Inskriptioner, og hele den ene Væg 
udgør Vinduet, som er af Papir. 

Døren gear tilside, og ind træ-
der den lille Japanerinde med Træ-
kulsgløder Ill Lerkrukken, og bag-
efter gren The, som drikkes uden 
Sukker. Hun ligger foran mig i sin 
Yndlingsstilling paa Knæene, og 
jeg benytter rigtig Lejligheden til 
at studere en Japanerinde paa nært 
Hold. Heatet er sat op i en mæg-
tig Frisure, besat med kunstige 
Blomster, som kun sættes op 1 a 
2 Gange om Ugen. Naar hun so-
ver om Natten, hyller hendes Ho-
ved derfor pas en lille Blok, med 
Hvilepunktet ved Halsen, der, hvor 
Henret begynder. Hendes Klæde-
dragt beelaar af en lang Kimono, 
som gear helt ned til Fødderne, og 
om Livet har hun et meget bredt 
Bagind, som fikst er poset op I Ryg-
gen; der er noget over hele hen-
des Væsen, som virker tiltalende 
paa Nardboen. 

Jeg fair nu en japansk Kimono 
at tage paa, og gear derefter ned 
for at faa mil Bad. Da jeg vil træ-
de ind i del lille Baderum, biltier 
jeg standset af Japanerinden, som 
byder mig at lage Kimouoen af 
udenfor, ifølge japansk Tradition. 

Jeg, der før har halt Døden lige 
over for mig I Tropeskoven, blev 
her baade rød og bleg, og da Ja-
penerinderne saa det, begyndte en 
Laller, som gjorde den pinlige Si-
tuation endnu værre for mig. Da 
der ingen Vej var uden om, gjor-
de jeg det saa hurtig jeg kunde, 
sprang ned i Badet; men fo'r op 
med et RamaskrIg;• Vandel var nær 
Kogepunktet. Japanerindernes Lat-
ter lød nu i mine øren som en 
Grim, og meget ulykkelig var Jeg. 

Atter befinder jeg mig oppe I 
mit lille Værelse, denne Gene I 

Færd med fortvivlede Forsøg, at 
faa noget paa Spisepindene, Blæk-
'prutten er for levende, den ras 
Fisk glider af !gene Bambusroden 
for høard, og Risen spredes til alle 
Sider. Overfor mig ligger den lille 
Japanerinde og ler 93n hun laot 
Taver I øjnene, men da alle Ja-
pans Kvinder har et godt Hjerte, 
tsar hun Barnhjerliehed med mig, 
og mader mig som en lille Baby. 
Ved Sengetid ruller hun Sengen ud 

part Gulvet, bukker dybt til God• 
o.edadancle mig til at drøm-

me om japanske varme Bade og 
Spisepinde. 

lairselorrblomsternes Tid. 
O veralifindesKirsebærtraer, pas 

Bjergene og Lede i Dalene, Lan-
det er som dækket med hvide og 
blegrøde Pletter. Ved Indgangene 
til Landsbyerne er rejst store "Ses-
porte med japansk inciskription 
,Velkommen". Henne pas Templer. 
nes Grund er der Fesl, herfra ly-
der Musik, Sang, Reaben og Skri-
gen fra Boderne. Sinna Japanerin-
der I festligt Skrud faer en til at 
sloppe Cyklen og se beundrende 
efter dem, her hvor de her Kft5C-
brerblcusleine til Baggrund. Mæn-
dene derimod drikker mere end godt 
er af den billige japanske Vin, og 
bliver de først halvfulde, er det 
ikke god( for en hvid Mand at væ-
re i Nærheden. Saadan blev jeg 
overfaldet af en som kom fra Fest, 
kun mine hurtige Bevægelser hin-
drede mig i at faa el frygteligt Slag 
af en tyk Kæp, rettet imod mil Ho-
ved. 2 Gange fik jeg Voldsmanden 
i Jorden, og derved reddet min 
bedste Ven ,Kameraet" fra Under-
gang, og først dm nogle fornuftige 
Japanere kom tit, kunde jeg fort-
sætte. 

Et smukt Land. 
Vtdunderliee Undskabseenli pas-

seres paa Cyltletulen igennem Ja-
pan, Ira line Badestrande gear del 
op i de skovbeklædte Bjerge med 
rislende Floder og syngende Vand-
møller. Nede i de valdyrkede Dale 
laser elektriske Tog af Sted med 
rasende Fall, og overalt ser man 
Højspændingsledningerne, saa selv 
ude t de fjerneste Afkroge af Lan-
det, kan Befolkningen nyde godt 
af Elektucateten. 

Japans største By, °sake, tager 
det mig et Par Timer at finde ud 
at igen, og inde i den smukke tid-
ligere Havedsiad, Kvyto, danses de 
berømte Nationaldanse, som kun 
finder Sted i April Maaned, Kirse-
bærblomsternes Tid. 

Oppe ved Heijseen Ha kones Bred-
der, som ligger ca. 3000 Fod over 
Havfladen, er jeg s.,aine ane nar, 
som jeg vil komme paa min Cyk-
lem, Stolt og mejestreilsk rager 
dens mægtige snedækkede Tinde 
op imod Himlen, og kaster lier ved 
Ailenlide sin mørke Skygge over 
Søens Bølger. 

Den 27, April passeres den end-
nu al Jordskælvet hærgede By Yo-
kolieme. Hvor der før stod høje 
elegante Bygninger ses nu kun 
Træhuse. 

Om Aftenen ruller jeg ind I Ho-
vedstaden Tokio, og dermed er 
()rideturen igennem Østens farlige 
Lande tilendebragt, en Distance 
part 12,654 km er cyklet. 

Nogle Dage senere stater jeg ved 
MIS La Plata Maur I N'okoharnas 
Ravn, med Kurs Singapore. Mine 
japanske Venner er nede for at by- 

delatig Farvel, og overrækker slig 

en Buket Blomster, og det sidste 
jeg ser af dette smukke Land, er 
en Mlle Japanerinde som med Fin-
gerkys reaber; do you carne back 
to Yokohama. 

Kel Thorenfeldt. 

Ntaaneskin. 

En ensom Drasbe falder 
fra Lavet og forslummer 
i Nattens amme Stilhed 
og Havens Maanesiummer. 

Se Græsset gror i Søvne, 
den milde Dagregn dies, 
før Muldens Moder-Evne 
fil andre Morginer vies. 
El spinkelt Skin, et sparsomt 
Sevnlys fra Mannen strømmer. 
De spæde Strimler varsomt 
berører alt, som drømmer. 

De melder lanligt Løvet 
og Havens Blomsterstande, 
at de har kysset Støvet 
i Maantris stille Lande, 

De synes tavst al sige: 
Ved I, som Natten skærmer, 
om I de dedes Rige 
Opstandelsen sig nærmer? 

Thøger Larsen. 

Er vore Lærere 
blot Fejitællere? 

Foredrag af Professor 
Edv. Lehmann. 

(Elur ,Ruskilde Dagblad'). 

De alterheste Fej!, som Børn 
begaar, høtt r med til deres tidlig-
ste Udvikungsstadiurn, og de bli-
ver ikke bedre af Indgreb, men 
del fors5e.der med det tidlige Sta-
dium, hvis man bare giver Bør-
nene gunstige Kr.ar. Jeg ved, at 
jeg lier træder i Modsætning til, 
hvad vi er vant til at høre og gøre. 
Thi som en Landsbylærer engang 
sagde (il mig: De maa dog ind-
ramme, at 

den største Del af en 
',lyrers Gerning 

mestsar i at rette Fejl! 

En engelsk Skolemand sagde: 
I bestiller jo aldrig andet her I 
Dannealk end at sige til Børnene, 
hvad der er i Vejen med demi I 
tæller de røde Streger efter I Sti-
lebøgerne og giver Karakter der-
efter ! I England ser vi barsl og 
fremmest efter, om der er noget 
ved Stilen, en virkelig Stræben, 
og at der saa kommer nogle Fejl, 
kan ikke (Indpas. 

Derovre begynder men altid med 
Respekt for Barnet, Tillid til, at 
det har Kræfter, son] del vil kun-
ne udvikle. Herhjemme og I Mel-
lemeuropa har vi derimod en vis 
Mistillid til Bernt! og Tilbøjelig-
hed til at opholde os 'ved dela 
Mangler. 

Vi levervi eniSkotetradltion, hvis 
Matel var Nøjagtighed og hvis Frem-
gangamaade var at indskærpe Reg-
ler. Vi kan historisk forfølge det 
tilbage III den middelalderlige Klos-
terskole, hvil Tradition først blev 
brudt af RI:11MM], der sagde ; Det 
er Barnets Natur, vi skal føler, og 
Barnet har sin egen Natur! 

Dermed var Banen aahen; som 
Skolermendet.e kunde fedet, og de 
har fulgt den mere eller mindre, 
navnlig mindre (Munterhed). Men 
I del hele og store er man 

kommet bart fri det 
gamle Regel tyranni. 

— ikke mindst I dette Land, hvor 
Rouaseau tik sin store Efterfølger 

Grundtvig. 
Der bliver stadig visse Fag,  i 

hvilke der maa drives Nøjagtig-
hed og Bestemthed Regning, Teg-
ning, Sløjd. Der skal det ve rig-
tigt til. Tit Regning mar regnes 
Matematiken — den er ubønhør-
lig. Men det er ogsaa givet, at vi 
her skal bedømme en Præstation 
efter, om der er indløbet en Fejl? 
Enhver Regnelærer ved, at det tørst 
gælder om, at Barnet torstaar den 
Operation, der skaf foretages, om 
Opgaven anlægges rigtigt. Og om 
et Barn midt i det hele siger, at 
7 og 4 er 12, saa er Stykket ikke 
derfor som Helhed fordømmeligt. 
Matematikeren, Professor Nørlund, 
sagde engang til mig, da han ud-
gav den berømte Matematiker Poin-
caree Skrifter : Denne Verdens stør-
ste Matematiker 'inder og regner 
galt den ene Gang efter den en-
den. - 

Tegneundervisningen gik ud pil 
den aileryderste Grad at Nøjagtig-
hed. Man overbød hinanden i Præ-
cision. Det er man kommen bort 
fra, og man ved, det nu gælder 
om, at Barnet kommer til al se 
rigtigt. 

Sløjd er et lortraffelig: Nøjagtig-
hedstag. Nim man maaler galt af, 
kommer det ikke til at passe til 
Slut. Her gælder del at lære Bør-
nene op til at passe nøje paa. Li-
gesaa flairSmatpigerne skat bage 
Pandekager i Køkkenet, eller nem 
der skal demonstreres i Kemi- og 
Fysikundervisningen. 

Fejlen, man begav, er at for-
lange samme Nøjagtighed og Fejl-
frihed pas Omraider, hvor det ik-
ke er nødvendigt. 

Hvad angået Modersmaalet, er 
jo del første, et Barn siger, galt. 
Og begynder man straks at kræ-
ve utidig Nøjagtighed, vil Barnet 
forstumme eller slemme. Sproget 
er en Plante, hvis Blade først el-
terhaanden retter lig og fair sin 
fulde Form. Hvis Barnet omgives 
af godt Sprog, 

vil Efterlignetsesdriften 
skabe det gode Sprog. 

Talesproget lever af det Sprog, 
Børnene hører. Derfor skal vi ikke 

pjatte og efterligne del Sprog, Bør- 



nerie taler. Min skal ikke lægge 
Mærke til, at Barnet vakler og shunt 

si d Siden af, men at der er visse 
Fr j1, der gror fast. Den Gang min 

lIte Nevø, Ove Rode, var en dej-

Irg gullakket Dreng, sagde han 

— han var ve! 4 Air: 

— Vil du ikke blive og spise til 

Middag hos vi! 

Det siger ban næppe mere, og 

man har viet ikke behøvet at lære 

ham, at del hedder os og ikke vi 

(Munterhed). 

Jeg tror ikke, det nytter sen me-

gat med den danske Grammatik I 

Skolerne. Jag har aldrig kunnet 

lære den, da jeg var lille (hunle 

hed), Det vigtigste er at give Bør-

nene gode Eksempler paa Sproget 

o et fremdrage Sprogomtaader 

og Sprogvendinger, som horer til 

godt dansk Sprog. Hertil skulde 

jo Literaturen hjælpe. 

kommaerne. 

Foruden de Fejl, som Børnene 

nødvendigvis maa began, er der 

Fejl, som fremkarles ved, et Sko-

letraditionen indeholdt r en Række 

Forskrifter, som ikke er nadverdi-

ge I Barneskolen, Kommateringen 

f. Eks. Hvem har lavet den? ikke 

Sproget, for den har sin egen Kom-

matering, nemlig hver Gang vi dra-

ger Pusten eller en Ordgruppe na-

turligt afrundes. Sveriges etørele 

nulevende Filolog, Digteren Tag-

Pers Sennesen, sagde en Gang: 

Jeg sætter Komma der, hvor jeg 

drager Pusten! Mine smukke unge 

Elever paa Frk. Zahles Institut skrev 

iles og satte Kommaerne bagefter. 

Da jeg blev forlovet, fik jeg Bre-

ve, der var charmante, men med 

gale Kommaer (Munterhed). Jeg 

sagde saa: Lad hellere være at sæt-

te Komnaaer 1 

Intet Land er saa pedal-11'5k i sin 

Kommasætning som Danmark.Kom-
maer skal bruge. til al lette For-

sinaelsen, men Ikke hver Gang der 

indledes en relativ Sætning, Og 

BBR 

de velsignede store 
llogelaverf 

Naar man har dr m og Komma-

erne, sat har Skolen sandelig nok 

at bestille (Munterhed). De store 

Bogstaver er kommet Ind I Dan-

mark fra Tyskland omkring det 

18. Aarhundredea Begyndelse. Det 

er 518  nyt, al Holberg ikke kun-

de det — det var Bogtrykkeren 

der satte disse Ziraler Ill. Efterhaan-

den blev det indarbejdet r Sproget, 
og man  fik alle de velsignede Regler. 
Videnskaben har vendt sig fra del. 

De fleste Sprogmænd ved Univer-

eitelel bruger ikke de store Bog-

staver, Del er bare i Danmark og 

Tyskland, uran har dvæl. 1 Tysk-
laud bruger Videnskabsmændene 

dem heller ikke. Men del er umu-

ligt at tan de stakkels Børn befri-

er derfor, De stole Bogstaver er er 

Skræmsel, for hvor mange har det 

ikke som min Urtekræmmer, der, 
da han  saa  mine Kollegiehefter, 
sagde: Ja, var det saa let, var del 

Ingen Sag at skrive! 

Der forfangen mere af en 
damask Dreng end af en 

tysk voksen. 

Hvis man vil  kræve, at Skolebørn 
skal  magte tyske Sprogregler, 5111 
kræver man mere et dem, end man 
kræver af tyske voksne Mennesker. 
Den  jævne Tysker maa skrue sig 
meget højt for at kunne det kor-
rekte. Det beher skes kun af deri 
dannede Verden. Dersom vi vil ta-
le med en Tysker, skal vi ikke læg-
ge  Hovedvægten paa, at det bliver 

nøjagtigt, for saa staar vi og stam-
mer i det.  Man akal bare sludre 
løs. Det gælder om at kunne læ-
se Tysk, *at man  kan klam sig 
genuin Teksten uden at bekymr*  

sig om Finesserne. 
Hvis man lægger for megen  Vægt 

paa at  undgna den enkelte Fejl, 
sea standser man Præstationen, ind-

gyder Barnet Frygt og standser 

(j e t s Udvikling. Man 

opover Barnets 
Heentningacentrer. 

Det gælder om at fas Børnene 

paa Ged, Ina dem al Sted fremad 

og fremuver, snit at de selv stræ-

ber videre. Lad Beenene udtale 

elg saa meget som muligt urfer 

at gøre disse korrigerende Indgreb. 

Lad dem løle, at de magter det, 
og tiliv ikke ved hele Tiden at 

putte dem ned! 

Prentede des derimod, navr 131r- 

riet er kommer I 	Gænge. Her 

mas uren vise, hvorfor der er gult, 

og ikke helme, for Barnet har for-

siaaet det, 

Skansefesten. 
0_ 

Sct. Hans Aften blev særdeles 

vellykket. Hertil bidrog ikke alene 

det gode Vejr, den kraftige Agita-

tion og ile poeulære Skatrs( hefter, 

der gav gratis Befordring til Skan-

sen og Adgang til al Underhold-

ning. 

Men Festkorniteen og dens store 

Stab af Medhjælpere havde ogsaa 

i Løbet af den forheldsvis korte 

Tid, der var levnet dem, gjort et 

stort og godt Arbejde med Ud-

smykning og Arrangements. 

At der manne leretages enkelte 

Ændringer i Programmel, seyldtes 

den enorme Tilslutning (ca. 2000 

Mennesker), der forhindrede den 

oprindelige Plan med Folkedanse 

I Koncertsalen. Den grønne Pegene 

udenfor Hoteilet passede dog langt 

bedre og muliggjorde at et stirre 

Pubrikurn lik set de smukke Danse, 

Men lad os begynde med Be-

gyndelsen. 

Ved t1-Tiden begyndte Bilerne 

at fyldes, nede ved Havnen laa 

_Thor" sejlklar, og lidt efter lidt 

fyldtes den med Flag og Guirlan-

der smykkede Skanse med et tæt-

pakket Publikum, der interesserel 

overværede Oberst Sc h ou b oes 

fortrinlige Foredrag om de born-

holmske Skanser og deres Forsvar. 

Folkedansernes Præstationer pi 

Plænen foregik med en Appel og 

frembragte Bifald fra den tætpak-

kede Menneskemængde, der stod 

den store Karre udenom og fyldle 

Strandhotellets Vinduer. 

For at hindre for stærk Tilse ørn-

ning ril Lysbilleder og sande-jyske 

Sange, spillede Musikken samtidig 

op til Dans tre torakellige Steder, 

og den mede, dejlige Alten lok-

kede en Mængde Mennesker ud 

fur at se paa Brudene og det smukke 

Fyrværkeri, der endte med al Hek-

sen red ril Bloksbjerg paa sit Koste-

skaft 1 
Det vakle nogen Mlss'emning, 

at 1Politidittk aren r Reerne mod 

Forventning heade nægtet Halel'et 

at holde aaben1 længere end til 12, 

men det skyldtes del nye, skærpe-

de Reglement. 

løvrigt turmede Festen sig me-

get stemningsfuld, og vil sikkert 

blive gentaget næste Aars Sct. 

Hans Aften. 

Dog næppe mere tit Fordel for 

Skansen; dens Fremtid er sikiee 

Men der er nienge andre gode 

og nyttige Formal, der trænger 

til pekuniær Støtte, I. Eks. Byens 

Forskønnelse, Vedligeholdelse af 

Spadserestier, Anbringelse-af Bæn-

ke, en Idrietsplads til Ungdommen 

- anser/tunen Ting, som Byreadet 

ikke magter uden frivillig Hjælp. 

Vi modtager gerne ForsIng I den 
Retning Ill Drøftelse her 1 Bladet. 

Indtægten er hunlig anilinet til  

ci, 1200 Kr., heraf andraget Sal-
get al Lodsedler 320 Kr. 

Medens Stiger af Skansehefter 

gik strygende, kneb det med al 

las Afsætning paa Lodsedlerne.  al 

hvilke kun Halvdelen s ar solgt, 

da en Dame optraadte som Filan-

trop, idet hun hk sn Mand til at 

købe 200 Lodsedler. — Det viste 
sig at sæ.e Fru Overretssagfører 
Bulmer, og vi bringer hervedÆg-

teparrer yor Tak for deres 011er-

villighed. -- San vidt vi mindet, 

er del v „nok Hr. Bulmer, der fra 

først af tremfarte Tanken om den 

gamle Skanses Bevarelse, 

Hr. Bulmer har jo i mange Aer 

intereseret s'g for Nordbornholm, 

særlig Hammeren, og været 'Til-

hænger al en Beplantning at de 

store, sandede Arealer, der nu hen-

ligger som ørken. 

De til BOrtlociningen skænkende 

Genstande vandtes paa talgende 

Numre. 

Herman Jensen Akvarel N 176 

— Olal Rude 	du 	175  

Korlind 	 do 	— :443038031  
FT uglskaal (Terrakotta) 

Krukke (Keramik) 

De vundne Genstande kan af-
hentes her paa Bladets Kontor mod 

Aflevering af Lodsedlen. 

SenoatIon. 
Ved Festen Begyndelse hørtes 

Lyden af en Flyvemaskine, og kort 

efter saas Japan-Flyveren Bolveds 

Maskine, deri anselig Højde pas-
serede Hammeren for hjeingneende. 

Mio Frugt- ag Coolilure- 
forretning bringes i velvillig Er-
indring. 

Vanilleis hver Dag, 10.15.25 ø. 
Carl Jacohaen, Allinge. 

Lunde flodspdlor 
sælges hver Dag. 25 øre Halvkg. 

Carl Jacobsen,  Allinge. 

ALLINGE. 
Smukt beliggende, beplantet 

Byggegrund  (nedenfor Møllen) 
passende for  pænt  Beboelseshus, 
er  til Salg. 

Chr. A. Jensen. 

Podevoks 
Leir ve I iin, 

Larvetimpapir, 
Thomiloa. 

Middel  mod Bladlus, Kaalretnie 
og Bladhvepselarver 

Faas hos 

3.  51. Larsen  

Manufakturhusets aarl. 
SOMMERS/1hr' 
begynder-  Fredag den 11. ds. 

Godt Køb for en Masse Varer, 
Dame og Herreklæder (moderne 
Herrefrakker), Metervarer, Strøm-
per nt. m. 

Benyt vort Tilbud paa de ud-
sendte Plakater. 

MoouNdorhosel Hule 
Andeæg 

til Salg 
Frigaard, Tejn, 

Tlf. Allinge 116 a 

Allinge-Sandvig 
Folke bogsamling 
holder Generalforsamling i Biblio- 
tekets Lokaler paa Borgerskolen 
Mandag Aften deri 28. ds. Kl. 8. 

Mindre Kalv 
er bortløben. Oplysning til 

Skebbegtiard. 
Samme Sted sogi:s Plads til en 

Dreng. 

Godsljeoislo 
Søndag den 27. Juni. 

Sct. Obs Kl. 8. Allinge Kl. 10. 

Tirsdag: KFUK-Mode i Ali. Kl. e 

Luth. Missionsforening 

Søndag: Tejn K I. 2. H. Mortensee 

Hammers Lokke, Gronnedal 
Kl. 4. Mvhre, Thorrigreen. 

Hornmusik leder Sangen. 

1 Tilfælde af daarligt Vejr 
i Missionshuset. 

Metodistrnenigheden (.Betesda'1.  

Søndag Gudstj. Kl. 4 Eftm. 
Søndagsskole Kl. 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Ællinger 
er til Salg 

Anna 1.Indberg. 
Gainiedarn, Rutsker pr. Hasle. 

En fast Vogn 
en Stenvogn, samt en god opret-
staaende Hestegang billig til Salg 

Frank  1101111, 
Tie Allinge 111, 

Det hænder 
to, eller senere, at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til kiih eller Salg, Under-
visning, Pension eller andet 
Husk de, at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 

Allinge 

Tjærioll ag Ornmarbeide 
saml Kalkning roe istetarbejele 
udføre-e. 

A. Melina, 
Aakrog, Olsker. 

11,0411141911~1~9 
• 

Biografene 
Snodag den 27. Juni Kl.  63 

De LOVIOSOS ilde• 
Spændende Fox-Filmi 5 Akter 

9■1.•11•■ 

Fire-cylindret Vanvid. 
Højkomisk Farce i 2 Akter. 

Last- og Personkorset 
nied 12-- 14 Pers. Bil besørges. 

2 6 	Pers Biler anbefales 
til rimelige Priser. 

Frank Holm 
Tlf. Allinge III. 

kornel udføres med 
nv 14 Personers Bil. 

L. 'lansen, Ankerhas, 
Tlf. Per 46 ø. 

En Hoppe 
9 Aar l I  Kv. 2 TOM. reel og skik-
kelig er til Salg eller Bytte 

Vinkelyst, Klemt:~ 
Tlf. s. 32. 

91,1anclictftiorter 
er biitigi't t)O 	o(.3. 

ftribebe ',,-Z- rjorter fra 5,50 

	

Mftra fetere bo. lueb 2 ..1i;er 	6,50 
i mange fionftre 2,00 

flobe ?̀- 14)per 50 5::,re. 
C-tort 	i fulorte 6-offer fra 49 øre. 

Zorlart. et' 1)citnel_s bus 

Kædevarer 
Kotøler, Grimer, Tøjerpæle, 

Kogrimer, Næsegrimer, 
Grimeskafler, 

Fjederhager, Bringkabler 
5-Hager, Nødled 

købes altid bedst og billigst i 

'111Itine _.!4kofouitif- (5; irout- Iforrelilitig 

Prioia holdbare lorlillildo Trallspriside 
leveres meget billigt fra Lager, Priserne meget nedsatte. 

Alle Transportspande leveres med Nummer. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

iltis i tørre og itbrorte 

arder. 
Var, Reriti, 

Zørrelfe, 
9:...enxittin og 4.kumer 

fobe. hebft 
og hilliqft i 

Kolonial- & Produkttonetning 



Vore rute urdiner 

R.oeizern 
Roehakkeere, løse Blade i forskellig Størrelse. 

Leer og Lebomme altid billigst 

/Hinge Nolonul= & $roburtforretninn. 

Kolonial 
Kolonialvarer i prima Kvaliteter. 

Rosiner, Blommer, Abricoser, 
Blandede Frugter, 

Fersken, 
Ærter, br. Bønner, store Sago 
altid billigst i 

?Ming kolonial og 4.robtiftforretning. 

rniiIfc Maltteer, Zrirriber, 
glizforD CuoNirte. gligforD 5;inDegretic. 
grebe. fiborg erotik i flere Ztørrelfer, fxwre 
ffiropelpaDer og (4nuicorebe. pacere ZøulIDC. 
'1;nniitauher i mange Ztorrelfer. <41  91t)e ieetts 
bingcr, fom fcelge 	itt)e, nebfatte 43rifer i 

NurblanDet5; k■ anbeiGfits4. 

?Itlinge kolonial: og $robuftforretiting 

6 Tønder fint 6-radet Saabyg s$1ges.ei 
Til Eftersaaning til Grøntfoder sælges : Ren, kraftig 

Saahavre, Snedinge Ærter. Vikker Sølvboghvede. Gul Sen-
nep, Sptrgel og Sommerroer. 

Nordlandets Handelshus. 

Salt 
Høsalt, Spansk Salt, 

'affilieret list og mellemfint 

Saltsten er paa Lager til billigste Dagspris i 

%Hinge motonial= gi tlhoburtførrenting. 

Prima kere, tlelrellsede 81rdslialler 
er hjemkommen og tilbydes Ira Lager til billigste Pris 

ittinge kolonial= og 43roburtforretning 

t 

--1)aber, 
c-rople, Grelle, 

fuffeireru, 
(kauegrebe, 

gtippejcern 
anbefale 	(tort libbatg 

til biffigfie 43rifer. 

Rf?,)11£11ibberg 
Urmager og Guldsmed 
Allinge.. Tlf. 03. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

3favenu,6Ier. 
Tlf. n 13 — Klemensker — Tlf. n 13 

Klemensker tiktereri. 

 
W 

0 
G Stort Udvalg I Koge-Chokolader. 

Priserne betydelig nedsatte. 

*SPISE-CHOCOLADE. 

0 
I 

0 
0 
0 

0 

Hkstra udsøgte FIøde-Chocolader 

— Absolut fineste Kvaliteter. - 

Ekstra udsøgte bitre Chocolader 

-- Absolut billigste Priser. — 

Hinge 1(010ilidl- & Produktforretning 
KOGE-CHOCOLADE 

11101111~10=■011111■1■11~ m 
• 

ilialaillafill1~1.111/111161.6.1119.9.11112  
Last og Personkormel medIII!

J  

BORNA MARGARINE 

1,111~111•411~1111111141111~111~41111i  

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

I 

en 12 Personer,‘ 

Min nye 14 Personers 

Klemens n. 	y 
Anton liotoed. 

Bilkørsel 

Vhewrolet 
De bedste Kvaliteter i Arbejdslaj, 

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr, 
baade til voksne og Born fra 4,50-650. Prima blaa Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer, Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Barn- Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hanse n. I Chr,018011,  MW, dingo. 

Sommer-Kjolestoffer. 
findes i største Udvalg i 

‘.4.1kGDAu  Stiv 
ArigRI) 

Silkolin, lys- og vaskeægte 2,70 	Dobb. br. Zephyr 1,38 
Kunstsilke Matface i smukke Farver til smaa Priser. 

Vaskeægte Frotte. god Kv. 1,58 	Uldmouseline fra 1,85. 
Bomulds Crepe Marocain i stort Mønsterudvalg 1 50 
Dobb. br. Frotte, svær Kv. 2,85 	Bomuldsmouselin 1,20 

do. 	let — 	1,75 
Deri bedste Vare Det største Udvalg. Den billigste Pris. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

ulortelFlor 	1,15-0,68 
Sorte, hvide:do. 	0,75 
Mercerisere, stærke 	2,20 
Silkeflor, alle Farver 	2,85 

Silkestrømper 
Sorte, hvide og kulørte 2,25 
Macosan, sorte 	kul, 2,85 
Største Udvalg i mønstrede 
tærnede og stribede Dess 

Kjolestoffer for Sommeren. 
1~1~11k" lildnionne1Iner, >Erot fra 1,45. 

Crepe 21nroenlo 1,45. Hornoldmmonoella frn 1415 Etro. 
Alt 1 ',toet nanaterudvalg. 

Cfir. Gigen, Yfilinge. 37f. 700. 

Haandklædedrejler,  wysere, gode Varer 
nta 00, 75. SS, 115, 130,140, 150, 170, 200, 220, 235 Ore pr, to 

9)1c*0  ile-11bfitig, «hr. Ucti. 

grent-Xonserves. 
Priserne er betydeligt nedsalte paa alt Grøntkonserves. 

?[nirige ft0101liai oci 13roburtforretitifig. 

Stor Prisbetisa:Ilelsg 
paa 

Asparges, 
Grønne Ærter, 
Snittebønner, 
Perlebanner, 
Voksbønner. 

7. 53 iearsen, 

Gardintøj. 
Skin lidt, 	 rundne 

r t= h 60, 90, 100 115, 150 
175,200 235, 250, 300 400 p-, n, 

Chr. Olsen, Messen, 

Gaffelbidder 
i Østerssauce, 

i Tomatsauce, i Dildsauce, 
i Pickles, i Krydersauce ni. Løg, 

Benfri Slid, 
AnchlovIN i østerssauce 

og alm. Krydersauce 
Ruget Laks i Skiver og Danser. 

49 B. Larsen, 

Ny Ejendom 
ca. 13 Tdl., meget god Beliggen-
hed op til Landevej, er til Salg 
ved Henvendelse til 
A. Hansen, Spellingemose Rø. 

ny fast Vogn 
5 Fag Vinduer, 1 brugt Læsfjeder-
vogn og en 15" Afretter er billigt 
til Salg. 

R. Gregersen, 
Re St. Tlf. 51. 

Røb 'Mevarer 
under Udsalget i 

Mannfoldorhosel l  Hasle. 

Tømrer og Snedker- 
arbeidr udføres 

K. Ipsen, Tein 
Tlf. Allinge S y, 

8 —9 Pers. Luksusbil 
- udlejes. 	H, Marcker. 
Bestillinger modtages 

Tlf. Allinge 3. 

udlejes billigt 
V. Sørensen, TIE. Allinge 80. 

■•■■•■■••• 

Oneknielilioll, 
Mode!-toffer, fiks Facon. 

Pris, r Irs 20-50 Kr .  

Omhyggelig Forarbtjdning. 

er nu hjemkomne, og Priserne er laer meget billigel 

	

Svært dobbelttraadet Gardin 	 1,25 
do. 	med Bort paa 	begge Sider 1.50 
do. 	dobbelt bredt 	 2,00  

SE VI/RE VINDUER! 

Nordlandets Handelshus 

„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

/f15IE1TIC 104.1¥81( PA0111114.1T 



"Kodak" 
med ud i Ferien, er 
Ferien med hjem i 

"Kodak" 

Orla derfor uden Toren 
hen og vælg Dem en 

"Kodak" .„„ 
"Brownie" 

hot 

Olgindel 

E. Abrahammen, 

Tlf. 55 

"Kodak" Pilm 
og 

"Kodak" Tilbehør 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane.  

SeIghtletTigt-: 
114...rieg•->alartd ■ ia 

Gyldig 16. Maj til 15. September 

T •  
Rønne H. 8,00 1,30 4,20 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,50 4,37 7,32 9,47 
Kitinens 8,30 2,05 4 50 7,45 9,59 
Ra 	3.46 2,21 5,06 8,01 10,13 
Humledal 8,54 2,29 5.14 8 10 10,21 
Tejn 	9.00 2.36 5,20 8,16 10,27 
Allinge 	9,12 2,48 5 32 8.27 10.37 
Sandvig 9,20 2 55 5,40 8.35 10.45 

") løber kun Mandag og Torsdag. 
fra 28. Juni id 30. August. 

t) løber ikke Mandag og Torsdag, 
fin 28. Juni lil 30. August. 

Minn Il vly- Humør 
• t 

Sandvig 6,45 9,05 1,15 5,25 8,20 
Allinge 	6,51 	9,13 1.22 5.33 8,28 
Tein 	6,59 9,22 1,31 5.42 8,37 
Hurilledal 7,03 9,26 1.36 0.47 8,41 
Rie 	7.13 9,38 1,46 5,59 8,53 
Klemens 7 27 9 53 2 04 6,15 9,08 
Nyker 	7,37 10.05 2,15 6,25 9 20 
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40 

4') løber kun Onsdag og Lørdag 
fra 30. Juni til 28. August. 

t) løber ikke Odsdag og Lørdag 
fra 30. Juni tll 28.:Atigusi. 

Søn- og Helligdage. 
Hffnne-Seand ■ *ig 

Rønne H. 	8,00 1,15 4,10 7,15 
Nyker 	8,16 1,31 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 1,43 4,37 7,43 
Re 	8,43 1,58 4,51 7,58 
Humledal 8,51 2,06 4,59 8,06 
Tein 	8,57 2,12 5,04 8,12 
Allinge 	9,07 2,22 5,13 8,22 
Sandvig 	9,15 2,30 5,20 8,30 

iiandvig-Reane 

Sandvig 9,00 ,00 5.35 8,50 
Allinge 	9,08 .06 5,41 8,57 
Tein 	9,16  34  5.50 9,06 
Humledal 9,20 ,19 5.55 9,11 
Ro 	9,31 	,28 6 06 9,22 
Klemens 9,46 ,42 6,22 9,38 
Nyker 	9 56 	,52 6,32 9,50 
Rønne 	10,15 2,10 6,50 10,10 

92yder  eL 
fisidceMeZ, 

93or. 

slanke flasker 
m. Guld fik. 

.93Iodmelassefoder 
Et Parti Blodmelass..s.oder ;il Sun er hjemkommet 

og tilbydes fra Lager til ekstra billig Pris. 

lilingc moioniai. en  13røhtift;orretnini. 

Fim Hundrede Mobiler I133 Lager 
Solideste Syning. bedste Pasform all hl de billigste Pr iser, som tildes. 

Fine blaa Kamgarnsklaelnin,ter 	55-65 Kr. 
El,trafine bulle SergeskiredninQer 85.90-100-110 - 

- 
- 
- 
- 
- 

Ekstra Benklæder i Buckskind og Kamgarn i mango Monstre 
Blaa Fiskerbenkimder; I Prima Kv. 

Jeg har Benklæder og Veste I Hundredevis i alle Storrelser, samt 
finr!  Gabardine-Overfrakker. Regnfrakker, Motel-jakker og et kolosalt 
Lager af Herre Hatte, Manchetskjorter, Kaikiskjorter, Huer. Slips, 
Kravethj. Seler og Sokker i et uhyre Udvalg. Pæne og gode Klæ-
devarer til  dem. der vil have syet efter Bestilling. Stort Lager at 
Mouseliner fra 0,90 m , samt alle andre Manufakturvarer. 

Billigste Priser faas altid hos 

Tlf. 29. en Xanden. Tf 29 

Brunstribeds 	do 45-60-65-75-85 
Prima graa (Peber og Salt) 65-80 
Brunmelerede, ekstra riede 80 
Coverkot 75-80 
Gode Buckskinds do 50.55 

11-MANCHET. 
unnumunwounommuum.■ 
SKJORTER1 

MdlidsinduNordsUds 
VICTOR PLANCK 

TeIf.5 	 • 	della 

Sførsie Udvalg. 
Bedste Kve!iliteter. 

Billige Priser: 

el 
Kartoffel 

Sago 
Flor 
Ris 

P • 

Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paft: 

3 Morinederm Opidgelie 	 4,5 pCt, 
Almindelige Sporekitmmevilkoar 4 
Folio 	 Y. 
i Fortiorgehiemnfdellngen 	 3,6 
hvortil Præmie, hidtil 2,4 pCt. 

Bornholms Spare- & Vanekasses 

ZranUirii 
er bjentrommen og babe Daa Vager i alle gna,  
frebibber og foriCeffige 80jber. 

.■ rijerite er itebiat folo4.5jalt. 
%Ublu(' Stolunint: ug '131'uttforretning. 

• 

• 

Fyldte C-lokolader 
„ALBA" Spire-Chokolade 

I ',ANKER" Cacao kun i 1/8 kg I okker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Ny Sending  er hjemkommen. -- Fineste Kvaliteter. 

itlittgr klolonial= og tkrutsftforretning. 

cigarer, Jabakker, fiber. 
Stort Udvalg i alle gangbare Mærker 

af Cigarer og Cigaretter 
'Køb  Deres  Forbrug i Produkted og De vil blive tilfreds. 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

!Inhabil Vegelohil køn, 
1-omstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

karixligt forlang u dette højhus Produkt til eine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Tovværk 
Hamp-, Manilla- og Sisalreb. 

Liner, Flagliner, Merling, 
Skibsmandsgarn, 

Skagler pr. Slet  altid billigst i 

r.2ifiringe .51tofonicif 	?robufifforretning 

Fuldfed Gauda. Prima Ementhaler. 

Dansk 
Schweit-
zer-Ost. Pir GaudaOst 

med 
Kommen. 

Alt atter nedsat i Pris i 
?tItiitge M- oloitiat &13robuftiorretoing 

?(S'gte CSajil c Zatpeter, 
Cuotiliur ?finnumint, 

1S p(t. Culierfogat 
er jtabig 1)aa Vager. 2abejte ^ag€prik i 

Nordlandets Handelshus. 

?(%te iltoirititt«iirre tit 	tiptag! 
`:3ebjte jorbbrcenbt  Zjtuc. %lateinutMicere. 

Za!ipif,Jtiirre, Zrirmaling. ?Lite , -.1acli3 feelge4 
i jmaa 	jtore sauter  jaurt Zoote, jom meb- 
følger, og $riferne er betobeligt itebfatte i 

Nordlandets Handelshus. 

423i ft ,..„4, et meget ftort ilboalgi 

iju 	 i be rette 

fionjtre og -̀ 1,1aliteter, og '13rijerue er meget 

billige 	kititUtIorter i alle .1)Zoilitre og 

T3vebber. 
Nordlandets Handelshus. 


