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Sympati. 
—0— 

Jeg har Sympati, 
jeg siger saa tidt, 

det lyder saa kønt 
og betyder saa lidt. 

Naar en Agitator 
bli'r mig lovlig fri, 

saa siger jeg blot 
„De har min Sympati." 

Som Vaabenbroder 
og Meningsfælle 

vil straks jeg i hans øjne gælde. 
— Jeg siger nok, jeg har Sympati, 
men jeg har intet at ha' den i. 

Jeg har Sympati for Afholdssagen, 
— at de har Ret, 

er vel klart som Dagen. 
Men naar man tørster, 

man drikker jo, 
og drikke Vand 

gør kun Hest og Ko. 
At drikke „Tuborg" 

og „Carlsberg" med Maade 
paabydes ved Lov, 

om jeg maatte raade. 
Afholdssagen har min Sympati, 
men jeg har intet at ha' den i. 

„Personlig Frihed"' 
klingende Navn, 

og selv om den ikke 
gør ret megen Gavn, 

min Sympati den har alligevel. 
For Frihed jeg elsker, 

dog mest for mig selv. 
Broderskab, Lighed, 

lider ogsaa jeg, 
især med dem, der er 

lidt mere end mig. 
Alt stort og smukt 

har min Sympati, 
men jeg har intet at ha' den i. 

Militarismen jeg hader som Pesten, 
men blanke Knapper, 

de pynter for Resten. 
At springe Soldat 

er der ej Mening i, 
jeg hører til dem, 

der helst be'r mig fri. 
Hvis man vil slaas, man sejre skal 
eller ogsaa la' være, 

det er min Moral. 
Fredssagen har bedre 

min Sympati, 
men jeg har intet at ha' den i. 

God Andelsmand var jeg 
fra jeg var ung, 

men med Sympati 
for min Pengepung. 

For Kvindesagen 
har jeg stor Sympati 

og finder det rigtigt, 
at Damerne fri. 

Husmandssagen mit Hjertebarn er, 
„Arbejdet adler" og meget mer. 
For alt og alle har jeg Sympati, 
men jeg har intet at ha' den i. 

Og Diskussioner 
ej volder mig Kvaler, 

jeg holder med sidste, ærede Taler. 
Vil man frem i Verden, 

man bukke skal, 
derfor er Per Gynt jo mit Ideal. 
Han var nok en rar, 

geleagtig Herre; 
men i Støbeskeen han kom, 

desværre. 
For negativ er dog al Sympati, 
hvis man intet har at ha' den i. 

O. L: 

Omkring Lampens 
Hygge, 

I Aar ser det næppe ud til, at 
Vinteren vil brede sit hvide Tæppe 
overjorden, saaledes som den har 
gjort det de forrige Aar. Da jeg 
derfor forleden hørte nogle unge 
Mennesker klynke over, at bare 
snart Sommeren vilde afskedige 
Vinteren, syntes jeg det var noget 
urimeligt  forla ngt. 

Rigtignok er Sommeren med 
dens Udendørsliv en dejlig Tid, 
som vi alle med Glæde imøde-
ser; men maaske betyder den 
lange Efteraarstid og Vinter alli-
gevel mest for os Nordboere. 

Vort Væsen er i mange Hen-
seender indadvendt, vi er som 
Regel stilfærdige Naturer, som 
higer efter et roligt Sted, hvor vi 
kan finde hvile for vort Sind. Der 
er ogsaa en sund Styrke i os, 
som oplives i Vinterens Kulde og 
Barskhed. Vi er fødte til at klædes 
i Skind, tage Tørn op mod Vin-
terens Storme og sidde ved Ild-
stedet, for at tænke. Naar man 
tænker rigtig efter er det vist Vin-
tertiden, som modner vort Sind 
og faar vore Evner til at vokse. 

Og i Vintertiden bygges Hyg-
gen i Hjemmene op og de som 
hører sammen slutter Kreds. Mu-
ligvis findes der endnu Hjem, hvor 
man sidder en lille Stund i Mørk-
ningen før Lampen tændes. Jeg 
kaki endnu se Ilden blusse i vor 
gamle Kakkelovn derhjemme. De, 
som kender det ved, hvor forun-
derlig denne Mørkningstime er. 

Naar de, som hører sammen, 
sidder der med det rette Sind, da 
er det, som alle Hjemmets Aander 
færdes over dem og binder det 
ene Hjerte til det andet med stærke 
Baand. 

Naar Lampen i vor Tid skal 
tændes er det blot at dreje om 
for en Kontakt, men i aandelig 
Forstand skal den tændes. Hvad 
enten vi tænder et eller flere Lys, 
skal de være det Midtpunkt hvor-
om Vinterens Syssel samler sig. 
Lys er et teknisk Gode, men og-
saa af etisk Værdi. Lyset bør 
præge det Liv, der udfoldes i Hjem 
met. 

I gamle  Dage maatte man nøjes 
med Olielamper eller smaa hjem-
melavede Lys. I vore Dage, da 
man har det herlige hvide Lys 
bør det forhøje vor Stræben. 

Enhver Husmoder bør sætte en 
Ære i at samle Familien om Hjem-
mets Lys, enhver Far og Mor bør 
anstrenge sig for at gøre -Hjem-
met saa hyggeligt, saa fredeligt 
og godt, at baade store og smaa 
maa føle, at der alligevel ligger 
Tiltrækningskraft indenfor Hjem-
mets Vægge. 

Man bør i langt højere Grad, 
end det nu sker lægge Planer for 
vort Hjemby, ordne det saaledes,  

at der bliver en passende Under-
holdning for baade ældre og unge. 
Det langt rigtigste er dog at vise 
hinanden Venlighed og Fordrage-
lighed og forstaa, at Hjemmet er 
et Fristed. 

Til sidst vil jeg hentyde baade 
unge og gamle til at tage Eksem-
pel af Bierne. De flyver over Mark 
og Enge; der er baade Blomster 
med søde Safter, og der er Blom-
ster med onde Vækster, men Bi-
erne tager kun Honning med sig 
hjem til Kuben. 

Derfor beder jeg saa inderlig, 
lad os gaa i Biernes Fodspor og 
forstaa, at Hjemmet er et helligt 
Sted, hvor man skal komme med 
det bedste man har. 

Graaspurven. 

Mussolini fra Sandvig. 
—o— 

Under ovennævnte bombastiske 
Overskrift har „Fjerpennen" udi 
Bornholms Social-Demokrat for 
15de Februar forlystet Børn og 
barnlige Sjæle med en spaltelang 
Artikel om Hr. Kaptajn Koefoeds 
Deltagelse i et Facistmøde i Kø-
benhavn. 

Ak, de skønne, spildte Kræfter! 
— Dog noget positivt fremfører 
„Fjerpennen", nemlig nogle Ud-
talelser til t t Hovedstadsblad, der 
har spurgt Kaptajnen, hvad hans 
og hans Meningsfællers Arbejde 
gik ud paa? 

Kaptajnen svarede: „Hjemme-
værnet vil samle de splittede bor-
gerlige Kræfter til en fælles Front 
mod det socialdemokratiske Volds-
regiment. Vi vil værne de danske 
Hjem; Ejendomsretten,Arbejds- og 
Erhvervsfri heden. 

Vi er imod Parlamentarismens 
Misbrug og vil sørge for, at de 
kommer til at regere, som har 
Forstand paa det. Vort Forbillede 
er den facistiske Stat i Italien; 
men vi vil tillempe Parlamenta-
ri amen efter danske Forhold." 

Se, det var Ordene. De lyder 
egentlig ikke mere revolutionære, 
end at ethvert fornuftigt Menneske 
kan godkende dem og ønske dem 
praktiserede. 

Havde nu den ærede ,,Fjerpen" 
nøjedes med sin Omtale af Mødet 
i København og deraf følgende 
Skriverier, skulde undertegnede 
ikke ofret ham en Tanke; men da 
han slutter med at omtale Allinge-
Sandvig Forhold paa urigtig -og 
usandfærdig Maade, bliver det 
nødvendig at retlede ham en Smule. 

„Fjerpennen" skriver: Hr. Koe-
foed henviser til sin Virksomhed 
i Sandvig, ikke som Sodavands-
fabrikant, men som Oprører. Det 
er denne Virksomhed, der har bragt 
ham frem til større Opgaver i 
Kongers København. 

Mon Eksemplet fra Sandvig nu 
er saa heldigt valgt. Hr. KOefoed 
naaede ved alt sit Kævl at splitte 

Borgerskabet, medens han nu pro 
k lamerer Samling af det hele Bor-
gerskab mod Socialdemokratiet. 

Og det forekommer os, at Hr. 
Koefoeds Mussolinivirksomhed i 
Allinge - Sandvig fik en noget brat 
Ende. Han kunde vist ikke engang 
personlig gøre sin Indflydelse 
gældende, saa„dem med Forstand" 
kom til i Allinge - Sandvig Kom-
munestyre". 

„Fjerpennen" paastaar altsaa 
nok saa dristigt, at Borgerskabet 
i Allinge - Sandvig blev splittet paa 
Grund af Hr. Koefoeds Virksom-
hed. Vi vil i den Anledning for 
En anden Gangs Skyld bede „Fjer-
pennen" læse følgende Lektie grun-
digt igennem og helst lære den 
udenad. 

I det gamle Byraad hernede 
havde Socialdemokratiet 7 Mandg  
nu har de 3. 

I Hjælpekassebestyrelsen havde 
Socialdemokraterne tidligere 4 Md. 
nu har de 3, 

I Ligningskommissionen sad før 
4 Socialdemokrater, nu sidder der 
3. — Flertallet tabt over hele 
Linien. 

Nu maa „Fjerpennen" pænt 
sætte sig ned paa sin lille Num-
se og indgaaende fundere over, 
hvem der blev splittet ved Kap-
tajnensVirksornhed i Allinge-Sand-
vig, og naar han faar gjort det, 
kommer han nok til det rigtige 
Resultat. 

Fremdeles mener „Fjerpennen", 
at Hr, Kaptajnens Mussolinivirk-
somhed i Allinge - Sandvig fik en 
brat Ende. 

Atter Fejltagelse! 
Det er ikke mange Dage siden, Hr. 

Kaptajnen paa Borgerforeningens 
Generalf. aflagde en yderst interes-
sant og fornøjelig Beretning om 
Forholdene hernede til Dato. Dette 
viser, at Hr. Koefoed fremdeles er 
levende optaget af Allinge-Sandvig 
Kommunestyre og med Liv og Lyst 
arbejder med i dette. („Fjerpen-
nen" bør tegne sig som Abonnent 
paa Nordbornholm") 

Virkningen af Hr. Kaptajnens 
Arbejde hernede giver sig selv-
følgelig kraftigst til Kende i de 
kommunale Institutioner, hvorhans 
Meningsfællerved Valgene fik Sæde 
og da navnlig i Byraadet. Her er 
allerede sket betydelige Ændrin-
ger til det bedre. 

Vi nævner: Regnskaberne, som 
før Valget laa uopgjort hen for 
flere Aargange, er nu først a jour. 
Et Arbejde, alle hernede i høj Grad 
paaskønner uden Hensyn til Parti-
farve. 

Licitationssystemet har afløst 
det kedelige og umoralske „Ben-
gnaveri, som tidligere alt for gængs 
var. 

Hemmelighedskræmmeriet, som 
før florerede i en Grad, man næppe 
gør sig nogen Forestilling om, naar 
man bor udenfor Aastedet, er nu 
afløst af offentlige Byraadsmøder, 
hvor Kommunens Sager forhand- 

les for aabne Døre; og Kommu-
nens Regnskab, som tidligere be-
fandt sig paa et hermetisk tilluk-
ket Sted (der sigeS i Kæmnerens 
Hoved) er nu tilgængeligt for en-
hver Borger, der ønsker at stu-
dere det grundigere. 

Vor ny Borgmester er saare 
lydhør overfor begrundede Ønsker 
fra Beboernes Side, og vi-alene-
vide-Systemet er sporløst forsvun-
det. 

Dette er blot nogle af de Goder, 
vi har opnaaet ved Hr. Kaptajn 
Koefoeds Virksomhed, — og naar 
„Fjerpennen" faar gode Stunder, 
er han hjertelig velkommen her-
nede, hvis han vil aflægge os et 
Besøg, og vi lover ham en skønne 
Modtagelse af en tilfreds Befolk-
ning. 

Paa Gensyn! 
Fjerpennen. 

Om Blodforgiftning, 
Hvorledes den opstaar og 
Forholdsregler mod den. 

Slet ikke saa sjælden hører man, 
at en lille ubetydelig Rift bliver 
farlig, undertider endog livsfarlig. 

Hvorledes gaar det da til, at en 
Tjørn, en Rosentorn, et Søm eller 
anden tilsyneladende ubetydelig 
Ting kan forvolde en Blodforgift-
ning, som i heldigste Tilfælde er 
smertefuld og langvarig, i værste 
Tilfælde medfører Amputation, ja 
endog Død? 

Grunden ligger deri, at der er 
Tale om en Beskadigelse af Hu-
den, denne store Beskytter, som 
Naturen har givet os, ikke blot 
for — som nogen maaske tror -
at holde det hele sammen som et 
Dynevaar holder sammen paa 
Fjerene, men ogsaa for at være 
en fin Organisme, der regulerer 
Legemets Temperatur gennem en 
hurtigere og langsommere For-
dampning. Huden holder Vandet 
ude og indeholder en Reserve af 
Vand til Brug i Nødstilfælde, Og 
endelig hindrer den Gifte i at trænge 
ind. 

Huden bestaar af flere Lag. Det 
yderste skaller stadig af og for-
nyes, medens de inderste Lag 
stadig uforstyrret udvikles inde-
fra. Men i samme øjeblik, der 
rives Hul paa Huden og Lagene 
Mider denne, saa Blodkarrene lig-
ger aabne, er det, at Faren ind-
træder. Men ogsaa her ved Natu-
ren Raad, og de Blodkar, der er 
udsatte for Lys og Luft, lukker 
sig forbausende hurtigt, idet de 
hvide Blodlegemer strømmer til 
og danner Saar, hvis Saar-et da 
ikke er saa stort, at det ikke kan 
lukkes uden Lægens Hjælp. 

Saasnart Blodkarrene er blottet, 
er Risikoen for Infektion aktuel. 
Luften er opfyldt af Urenheder, 
alt hvad man rører ved er fuld 
af Bakterier, og visse Ting i sær- 



lig Grad, som f. Eks. rustent Jern, 
Jord, der kan indeholde Stivkram-
pebakterier, Kød, Fisk o. 1., alt 
sammen noget, der er ganske 
ufarligt at røre ved, naar Huden 
er hel, men som i et aabent Saar 
kan føres med Blodstrøm men rundt 
i Legemet. Og er Legemets Mod-
standskraft af en eller anden Grund 
nedsat, da er Faren for Infektion 
dobbelt stor. 

Man bør derfor altid behandle 
aabne Saar, selv den ubetydeligste 
Rift, med stor Omhyggelighed og 
straks desinficere den, bedst med 
Jod, hvorefter Saaret dækkes med 
Gaze, saa meget, at den kan holde 
Bakterier ude. Saa snart der vi-
ser sig en Saarskorpe, er Faren 
ovre, og Forbindingen er da kun 
nødvendig for ikke at rive Saaret 
af. 

«hickru%314a. 
the fetirtetiattehaftithrtna, her iuber 

tom et (bentur. 
-0 - 

Zen 14. Dttubet War 3373 før 
krifti i3etbfet . . . tuber bet ilte font 
en Zi»angibelfe fra Ziberne4 '.111Zor. 
gen, -- minber bet ilte om bifturifte 

r'igrItib, om stenntberfolf og bet tneft 
barbariRe 5.17tanget part 	i.ti.tifation. 

C'et fent Zufinbe Tiar gal Di til-
bage i bor Zikiregning for at finbe 
ben førfte tiMangittne Za to i Uanet:: 

ottet 	)iftorie. ,:)uttb Man4,ø(f et 
er? 	inbrantater bet, tun be 
fcertefte bar noget Begreb om beta 
Miftetra Dg bog bar bet et nf be 
bøift fultiberebe 	olteftag, ber nogen, 
finbe bar toet - neoettftaaenbe ?Ir-
titel bit efter fattig Gane forteette libt 
herom. 
- - - 
snor en enigt blase foltinbrebe 

limmel bbretper fin ober ben merl- 
tanfte Golf 	ber tianer Vuenton. 
balbuen, en lifte Ubbrefft paa bet 
norbameritauffe 'aftlentb?., bretbigeRt0. 
.,),)iteatan er et af be ineft ugreffatilbe, 
melt nfuttbe 	teet pan 3orben.  dug 
Lige Ovnspe, Vattgrobefrnt, nigennenb 
turengelig Urfton bælter bele ,aftwea 
- ben Zan i Zag er bet et af be baartig ft  
tenbte Zete cif bet amerilanil'e kon-
tinent. Ren font CSnttbet bretter 
bitte 93u oppe i bet ibullifte Worb-
firellattb - farttebe bæller .;"(totaters 
otter en .riftorie, ftorffactet og ufat-
telig lom et (bentur. - Za pani-
etne for Zarbunbrebe fiben lanbebe 
paa sinerito 	/CUP, bar 	ticatan en 
frobig cgn meb btomfirenbe Eultur 
og mutbrenbe 8teber. Zengang eNi- 
fterebe 	 enblu - bet bnr 
t,obebftaben i fintfa.olter 2atib, en 
.s.Bu mb en bart 9.niItion tibbuggere, 
ineb "gning&eerter mere ftatftaaenbe 
enb 9..guptena 13utarniber, meb 3rt- 
tabfer, 	.2uffn og Rigbom vitbe 
fart ørteelattfte sagn tit at blegne. 

J m epanierne baDbe tre g.otbete 
paa beres3 CSteb i Rampen: båre .3na- 
ben, Cceatter af 	og Cberflob 
part Intitfomme eugbantme 	bWfe 
tre Zina i Corening ubrubbebe Mann- 

- ubrubbebe bet fan abfotut 
ag grunbigt, at ber fan at fine ilte 
bteb et spor tilbage. Øg ba . .ottet 
rar borte, tom 2ungfen, bet fabnebe 
43atabferne, be beelbige tlfguiriØbrer,  
ler, tagbe en bariubjertin flinlenbe 
Slappe over be furoittebe 4IJtanumetter 
onee en bøenbe kultur 	. 	ffettebe 
golf og atlinber afZs'orbena Cberflabe. 

ørft be nrferfenefte Wartiet bar rtt 
ter bragt bife benfmntbrebe Ruiner 
frCill for Zageti .Etja - 	fortie 
Reelle bar f urnegie-nffitittionen 

bebraget tit at tofte noget af 
%ret aber (3...bieben,3tån'g og 9.1'Inua, 

1311e't 9Auffetier, 

Raja'errie, ber tebebe paa ?)ncatan 
for gabt og bet fem Zafinbe %ar fi,  
ben, er bet gamle 4JRel itoe Dpriube-
Lige .Nbutaanere. `stor  be ftammebe 
fra - om Se, fant nonte mener, er 

ftertnnunere efter mongolfte stammer,  

bet otter Tenteene er banbret  ti( 911a-
fta og berfta neb tange stillebatgaffen 
til Lalif- ordielis mere faloarme Zett 
Etrøg - eller um be, f oni bet brebbea, 
af nubre:-t oritere, er, om man fart 
man lige totalt ubbiliebe" .3nbibiba 
- bet er :tte og 10i( antagelig albrig 
blive ophoret. kun fan meget ftaar 
fart, at bere 	kultur og r?eucntaab c  
paa en ejenbom tilig 	bar præget 
af primitiv lluibettbeb 1.)] nreften overs 
netinlied kunbitab. 

Ubeu ealeonomifte .anftruntenter af 
nogen Wrt barbe be forflanet at hib 
bele Zibett i lage, Uger, .1Raaneber 
og sofaar 	?lartulinber for kine- 
fere eller %tabere t)nbbe toft biefe 
(å3anber. - Øe banbe ubbiffet et Ina-
ternotift enftetn, Ser felb out ni maa-
fte finber bart Zalfbflent mere natur-
ligt, i art -Talb ilte giver bene noget 
efter i Retning af titotter @enintitet -
be reguebe meb en ?..Itt Zebetalpuftent, 
tur bi bruger tiere - tie finbbe 
;Int" bertanen'ae nf 4f3ritter -og .'tre= 
ger: en 43rit betrab (..,et og en streg 

Sent . • . 	be bar bugtige ZtanbeD- 
incenb, be ,frentftillebe fluntte stoffet 
»rebebe af 3fanterne og probet  tret 

roberier i $erter, (33ulb og filttb-
beinutibet, Ze Empbe et bøjt ubbittct 
Kgerbrug tneb greaturbolb og kurn- 
abt 	. . men be bnabe ilte enret at 
fremftitie en enefte ..11taftine 

Sean meget mere beititbrimMrerbigt 
er bered 31.ygiting,8brerter, af bbiae 
Ruinerne itu, efter at be er ubgrabebe 
ug betbi 	reftaurerebe, giner et flor- 
firmet og nforgtetrunetigt tibtrut. 

`t.ffleft imponerenbe er 	fj erfterne 
43alabfer, •@natene ag Zeinplerne. 

`Jer er f. 	ta,. „Ze Zufinbersøj- 
ler @aarb" - man tanbe tilbringe 
Uger, ja 9.1tanneber alene i bette Zein-
bel - uben bog at bære i CStattb tit 
futbt at forfiner og enb minbre befttine 
bctd qinnutiffe etorbeb. 	2irletia- 
beben beftaar bette 93ugninøbrerl af 
ftere abilitte men beb 53itegange for-
forbunbne Nnarbe og Zempler - en 
af (øjlegctarbette er fem fflange fan 
flor fom „S'eungen Rutorb" 	be 
øvrige g.orbulb bertil; buer enefte sten, 
buer ene fte sojte er bugnet i en mar-
teorlignenbe Cteriort, bbitt, atitrenbe 
soltuf et - Rønne kapitæler, prabehe 
meb refiefbuggebe, trubenbe stanger 
- slangerne, bet gaar font ben furet-
botfte Zranb nennent alt, tamb V.ilautt,  
fattet bar freniffiltet. 

en buh Brønb i en af bife 
Collegnarbe fanbt man for nogen Zib 
tiben en eattbfletWeutle, i bbilfen cu 
„Zertivelftat" for Warttifinber fiben - 
maafte pan en `.hib, ba 	jetaber truebe 
nteb at ftorme Boets - bar btebet 
midt. )et bettine efrin bar en 
nogle faa 	entinieter breb 2fle, faut- 
menfat af tre Zufinbe og fem .Ztunbrebe 
foran forffeltigt farbebe, ombuggeligt 
tilffebne og titpafebe e'tulter ubfogt 
etilb.pabbefljotb. Zet noitrbetigt loft. 
bare strut opbebare 	.paa fftetro- 
putititan-Whiceet i Rero vort - -
og er en af benne berømte r,,attilinga 
nieft beerbifulbe t,Befibbelfer, 

V,YtaUtottet bar antagelig 3o1,-Zil-
bebere; beee, Zempter minber i alt 
3afb i bere4 93ugning om 21rteterne 
til CSatet tiebe ,telligboutrue. 5.1Ren 
tom menbe %ara 	orffning bil fittert 
bringe futb kfarbeb paa bette 131tutt. 
Unber olie Durftanbigbeber ftober ntatt 
ii3nftript ioner paa Q3logninger on urabe 
atter: og atter part @tibbounnen 

sYcibn - (»aben fumbnlifere 
futil Neget i en fierprubet CSlatigea 
efittelfe - og nogle af be meft finte: 
ffaaebe 31)gttirtøncerfer - fanteb 
kitfulcan-513tgamien - bar ubeluftenbe 
rejft tit benne fflnbbontg Mre. 

bubebff aben Qicben-tba bar i 
Ubfeenbe faut i Ubftroelning næret en 
tmpouerenbe 4Q3u. Zen bar bæltet et 
Treal tune (»airge RobenbannQ - og 
fan at fine buer enefte Ngning 
etaben bar næret en elønbeWaben-
bariug. Som 23tjgninginateriater er 
anuenbt enten ben før onitatte marmor-
tignenbe stenart - eller ogfaa - 

„pribate" .rufe - en CS(agg bbib, 
glatflebet e-nubfren. Ze anbente etc/ 
et bete V,31.otte, font tube Manb Dit 
bnne Møje meb nt ftutte - og lige-
font i bet gamle Wgupten - bat lun 
en ufattelig florfinnet S.3.3egalbigbe1.) 
anafor menneftelig .Vegetrtgrnft (Pund 
at fulbfore bie Rotofer. Vintagetig 
bar man ogfan ber nnnenbt 	aber" : 
.5'trigfattger. og „ufrie" tit bette baarbe 

9.1Zen '!augberrerne, 
terne, etRaterne og 523ilfeb(piggente bar 
w-eret føbtc og ftoie 

Ziben 1)(vr man betler itte arerbfat 
- ()Der enefte =',Bui.edng intra bet 

bove tag'et 421arfier ut fidbføre 	for 
Zemplerne@ og 3cilabferne:"., 4R3ebtorn ,  
mcnbe Warbanbreber. 

Zet er fan at fine bleuet et Drb-
fbrog, at %nteritn ilte ejer biftoriffe 
V..Ilumtmentee . . . 

i man fe at rebibere benne Cpfat. 
tetfe: 

R3eb kutuleatt:t.teatan ejer biflod-
fle .i3rerbier ber last fine „spar-Zo" 
lambe til 23abutort og 9QguPten. . , . 

(.-e.e.  tabe tun, at be ligger fan langt berfral 

OM NO.NO■M 

Neclenstaaende Opgave løses, idet 
mart i de tomme Rubriker over Tallene 
skriver et Bogstav, saaledes at disse 
efterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind i hinan-
den, saaledes at Slutningen paa` hvert 
Ord danner Begyndelsen paa det næste. 

Opgave Nr, 46, 

1-5. Oldtidsdigter. 
3-9. Bruges til Piber. 

7-10. En af 'Finlands største 
Floder. 

9-14. Ophobning af Jord og 
Sten, dannet under Istiden. 

12-16. Romersk Heros. 
15-20. Kan ikke brænde. 
18 24. Findes paa den anden 

Side Østersøen. 
22-28. En af Apostlene. 
27-31. By hos Filistrene. 
30-34. Sogn i Nordsjælland, 
kendt i Forbindelse med 

Willemoës. 
33-35. God Græsgang. 

5'a 2lge til 2lge. 
-0-  

Idrætsforeningen ,,Dannebrog" 
i Rø, der kun er en Aarsunge, 

men alligevel udfoldet-  en forbav-
sende Energi og Livslyst, holder 
stor Fastelavnsfest den 22. ds. 

Der slaas Katten af Tønden og 
der er Dans og Lystighed til den 
lyse Morgen. Blandt de indbudte 
nævnes to saa celebre Gæster som 
„Fyrtaarnet og Bivognen ", og hvor 
de optræder keder man sig ikke. 

Se iøvrigt Annoncen,  

Karnevallernes Tid er inde. 
Selskabelig Forening lægger for 

og har allerede udsendt Indbydelse. 
Foreningens aarlige Karneval vin-
der mer og mer Tilslutning, men 
Bestyrelsen gør ogsaa deres bedste 
for at faa Rammen saa stilfuld 
som muligt. Sidste Aar foregik 
Begivenhederne paa Havbunden, 
i Aar bliver det vistnok en Nat i 
Venedig, Napoli eller Barcelona. 
Programmet er endnu ikke ende-
lig tilrettelagt, men der er Over-
raskelser i Vente! 

Den maskerede. 

Strandvejen. 
Allinge - Stammershalde er f. T. 

stærkt opkørt og kan ikke bære 
Sommerens voksende Biltrafik. 

Olsker Sogneraad er kommen 
til Erkendelse af, at noget maa 
der gøres, og udbyder nu Vejar-
bejdet til Licitation - foreløbig 
fra Sandkaas til Allinge Grænse. 

Det forventes at Allinge og Rø 
Sogneraad snarest følger efter, thi 
som Vejen nu henligger, er den 
nærmest farlig for Trafiken. 

De bedes optage følgende: 

1 Anledning af Hr. Borgmester 
Blochs Omtale af mit skarpe An-
greb paa Kæmner Mortensen, skal 
jeg blot bemærke, at jeg viste 
Borgmesteren Manuskriptet, for-
inden dettte blev givet til „Nord-
bornholm", og Borgmesteren talte 
da intet som helst om, at min 
Kritik var for haard" eller havde 
„delvis forkert Adresse" - tvært-
imod I 

K. E. S. KOEFOED. 

Rettelse. 
Artiklen „Mussolini fra Sand-

vig" har faaet en forkert Under-
skrift. Det skal være 

Staalpennen. 
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Nye Grammofoner 
(Kuffert) fra 65 Kr. og Plader 
fra 2,50 Kr. er igen paa Lager hos 
Marckmann, Tlf. Hasle 90. 

Den nye Diode &Brod eriforretng. 
paa Hjørnet 

(ved S. af Marckmann) anbefales. 

Elisabeth Christensen og Hedvig 
Paategning udf. 	Marckmann. 

Køreplan 
Itonne-Allinge Jernbane. 

SØGNEDAGE. 
Rønne IL-Sand, tg 

Rønne b, 	8,00 	12,30 
	

18,30 
Ruter 	8,15 	12,45 

	
18,45 

kimene; 8,25 12,55 18,55 
8,39 13,09 19,09 

Zeit' 	8,51 	13,21 
	

19,21 
Teltluge 	8,59 	13,29 

	
19,29 

eanbuig 9,05 13,35 19,35 

Sandvig--/Eirnne IL 
eanbbig 9,40 14,00 20,00 

	

lllinge 	9,45 14,05 20,05 
Zein 	9,53 14,13 20,13 
9113 	10,05 14,25 20,25 
klemetW 10,19 14,39 20,39 
Rater 	10, _9 	14,49 

	
20,49 

Rønne kl. 	10,45 	15,05 
	

21,05 

SON-: OG HELLIGDAGE 
Komne IL-Sandvig. 	' 

Rønne  57. 8,00 12,50 19,25 22,20 
Rater 
	

8,14 13,04 19,39 22,33 
Rtenien 
	

8,23 13,13 19,98 22,41 
8,36 13,26 20,01 22,53 

Zein 
	

8,47 13,37 20,12 23,03 
5,11Plinge 
	

8,55 13,45 20,20 23,10 
enubbig 
	

9,00 13,50 20,25 23,15 

mitindAig IliptIlie 

ftribbig 	9,20 14,05 20,45 23,30 

	

inge 	9,25 14,10 20,50 23,35 
Zein 	9,33 14,18 20,55 23,42 

9,44 14,29 21,10 23,52 
kfetnett 	9,57 14,42 21,24 0,04 
91nter 	10,06 14,51 21,34 0,12 
Rønne fj 10,20 15,05 21,50 0,25 

Løber tun I fte og 3bie sunbng 
i buer 11Zaaneb. 

Olsker Sygekasse 
afholder ordinær Generalforsam-
ling i Forsamlingshuset TIRSDAG 
d. 25. Februar Kl. 6,30 med følg. 

Dagsorden : 
1. Beretning og Regnskab. 
2. Valg af Bestyrelse og Revisor 
3. Nedlæggelse af Kassens 

bemidlede Afdeling. 
4. Forslag om Y,lelse af Hjælp 

til Lys-, Kur- og Badebehdl. 
5. Eventuelt. 

Hvis Generalforsamlingen ikke 
er beslutningsdygtig, afh. umiddel-
bart efter en extraordinær Gene-
ralforsamling til endelig Vedtagelse 
af event. Vedtægtsændringer ang. 
Punkt 4 i første Generalforsamling. 

Bestyrelsen. 

De i Aaret 1929 benyttede Kon-
trolbøger skal indleveres til Besty-
relsen tit Revision senest 18. Fbr. 

Allinge-Sandvig 
Hjælpeforening 

afholder GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG den 18. Febr. Kl, 7,30 
paa Forsamlingshuset Hammersh. 

Bestyrelsen. 

Idrætsforeningen 
,,Dannebrog", Ro 

afholder 

stor Framile-Itlaskerade 
for Medlemmerne 

LØRDAG 22. paa Th. Bendts. Sal. 

Indgangen aahnes Kl. 7. 
Kl. 7,30 Indmarchering af de 

maskerede. 
KI, 9 Katten slaas af Tønden. 
Kl. 10 Maskerne falder. 
Der uddeles Præmie til den smuk-

keste Dame og den mest komiske 
Herre. 

Fyrtaarnet og Bivognen kom-
mer til Stede. 
Derfor Alle - tag Maskerne paa 
for til ldrætsf.s Maskerade at saa. 

Hasle Afholdshotel. 
MØDE FREDAG Aften Kl. 8. 
Emne: Tegnene før jesu Genkomst 

Alle er velkomne. 
Pastor Berger Petersen. 

Tein Brugsforening. 
FREDAG den 21. Februar afh. 

ordinær GENERALFORSAMLING 
Kl. 3 paa sædvanligt Sted med 
Dagsorden ifølge Vedtægterne. 

Kl. 1. BORTSALG af udrange- 
rede Varer. 

Bestyrelsen. 

Olsker 
Ved Udvidelse af Vejen fra Sand-

kaas til Allinge Grænse ønskes 
Tilbud paa Jordarbejdet. 

Oplysning om, hvordan Arbej-
det ønskes udført faas hos Sogne-
raadsmedlern Hans Jensen, Ud-
marksrninde. 

Tilbudene maa indsendes skrift-
lige til Sogneraadet senest Onsdag 
den 19. ds. Kl. 7 Atten. 

Der vil kun blive taget Hensyn 
til Tilbud fra i Kommunen bosid-
dende Folk, og Sogneraadet for-
beholder sig Ret til at vælge mel-
lem Tilbudene. 

Sogneraidet. 

Olsker Brugsforening 
GENERALFORSAMLING afh.s 

ONSDAG d. 26. Febr. Kl. 7 Aften 
i Forsamlingshuset. 

Dagsorden i Henhold til Ved- 
tægternes § 7. 

Bestyreimen. 

Ro 
Ungdomsmøde med Lysbilleder 

afholdes i Salen LØRDAG d. 22. 
Kl. 7,30 ved Sekr. Thinggaard. 

Alle er velkomne. 
K. F. U. M. og K. 

Huls, Afholdsforening 
GENERALFORSAMLING af h.s 

i Rutsker Forsarnlingsh. TIRSDAG 
den 18. ds. Kl. 7,30. 

Nye Medlemmer optages sam- 
tidig. 	P. F. V. 

Chr. Dam. 



Overretssagfører 

jac. Jensen. 
L,!(assationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling in v. 

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

Klemensker. 
Iste Kl.s Kød, dyrlæge-

kontrolleret saavel før som efter 
Slagtningen, anbefales til yderst 
billige Priser. 

Chr. Kure. 
Klemens Slagterforretning. 

Bestillinger paa ferske Varer 
fra Slagteriet, Rønne modtages 
hver Onsdag og Fredag. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, m. 

Siallerigh Udsalg, ililiolle, 

   

Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

hjemmelavet Sylte, 
hjernmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tif. 38. 

 

           

 

Hasle 
fotografiske Atelier 

BERGHAGEN -
Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf. Hasle b6). 

 

    

Koloed & !Mortensen 
Byggeftbrretning 

• 

   

    

-, 
--------  -.  
	 ii 

   

       

         

 

Ligkister og Ligtøj. 

Lyster,49ras 

    

Hjemmelavet Sylte, 
Medie r er og Lukwgepolse. 

Varm Bloc budding 
hver Fredag Middag. 
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Tlf Allinge 69 

Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

Finer- og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelager. 

  

Chr. Sonne, Allinge. 
Yeg Ivrer fi 

anbefales. 
Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Allinge Hvori 
Optlendningsbrtende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Ibleert 

rim ikke over hen efter lind 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 
BORNHOLM 

Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning cg Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikation« anvend es 
kun de allerfineste Reastoffer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

skarpkant., sydsv. Fyrrebrædder, 
tørre, meget stærke Varer, sælges til endog meget billige Priser 
— og med stor Rabat ved kontant Betaling. 

For Tiden har vi ualmindelige gode 

Kantskaarne Udskudsbrædder 
fremme, som vi sælger paa gode Vilkaar. 

Ncrdtandets Handeishus, 
Hele Lageret af 

Porcelæn, Glas og Isenkram 
udsælges. 

Vi har frasorteret en Masse Varer af Stel, Mønstre og Kvali-
teter, som ikke fabrikeres mere og derfor ikke kan kompletteres. --
Disse Varer, som forøvrigt er gode nok, udsælges til meget smaa Priser. 

For at ingen Køber skal gaa forgæves, giver vi iøvrigt 
10 pCt. paa alle nye, kurante Varer af nævnte Slags 
samt alt Værktøj og alle Redskaber --- gældende fra 1.- 

15. Februar 1930. 

Nordlandets Handelshus. 

Tlf. 127. Alle Længder - alle Tykkelser af 	  

til under vort Udsalg at 
gøre fordelagtige Indkøb. 

En Mængde 
Varer bortsælges til 

extra lave Priser, og en Masse 
Rester af by. og kul. Gardintøj, Kjoletøj, 

Uldmouseline, Bolster, rødt, blaat og lilla, fjertæt 
Dynesatin og Nankin, Itv. og kul, Dynebetræk, Drejl, 

Lagenstout, Lagendowlas, Medium, Longcloth, bleget og uhl. 
Twistlærred m. rn. er  fremlagt til meget smaa Priser. 

Et Restparti af Damefrakker, sorte og kulørte 
uds. fra 10 - 15 - 25 - 35 Kr. pr. Stk. 

Paa alle Metervarer, Tricotage 
m. m. gives 10 pCt. 

Rabat. 

Leverandør til Vare- 
og Landbrugslotteriet 

BellytLejli e 

Noposio du tiord's Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

Radio Lysnet- og 
Batteri-Modtagere 

i disse Iste Kl.s Mærker „L. K." „Champion", „Unica", „Bravour'' 
og „Phillips" forhandles og demonstreres gerne paa Forlangende -
uden Købetvang. — Smaa Priser. 

Autoriseret Forhandler for „L. K." 

Tlf. 98. Carl Pedersen og E. Hansen, Allinge. Tlf. 98. 
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p RODUKTEN W, ••• /•\ 

1 Elle! endt Sidlosopoefelse 
udsælges en Masse Porcelæn, Glasurer 
og forskelligt Køkkenudstyr til uhørt 

billige Priser.  
ODC330 

• Vi har nogle enkelte Porcelæn-
Kaffestel (B & G), som vi vil sælge 
for 35 Kr. pr. Stel komplet. Ølglas 
20 Øre, Tallerkener 20 øre, Kopper 
28 Øre. Hele Sæt Krydderikrukker 
med Hylde 2 Kr., Sætskaale og me-
get mere, men vi kan kun anbefale 
et Besøg hos os, og De vil sikkert 
finde noget, De har Brug for. 

Vi giver stor Rabat pr. Kontant 
paa alle ikke specielt nedsatte Varer. 

• 
• 
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• 
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• 
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PRODUKTEN 

"fjerte lig riåR 
for al Deltagelse ved min kære 
Hustrus Begravelse. 

Chr. Pedersen, Olsker. 

En Mand sidst i 50.erne, godt 
stillet, uden Paahæng, kunne øn-
ske at lære en Dame med Formue 
at kende. Hvis Sympati opnaas, 
Ægteskab. 

Billet mrk. 107 til Bladets Kontor. 

Sund, god badekvie 
eller Ko ønskes til Købs. 

Hans Ipsen. Lærkelund, 
Tlf. Klemens s. 90. 

Smaa Grise 
til Salg hos 

Avlsbruger Alfr. Pedersen. 
Tlf. 56. 

En So, 
del 'farrer 1. Marts er til Salg. 

Telefon Rø 29. 

En badeko 
er til Salg 

Karl Kofoed, 
Lyngholts Pd., Klemens 

.....■••••■.••••••■•■ 

En kraftig, reel 

12-sars Hest, 
10 Kv. 5", er til Salg eller Byttte 

Slagter Jørgensen, Allinge. 
Telefon 66. 

NB. Gode Slagtekreaturer købes 
til bedste Priser. 

En Hest, 3 Rar, 
er til Salg. 

østre Rosendalegaard. 

Et lille Parti Spegesild 
er til Salg 	 Chr. Wang. 

Tlf. Hasle 21. 	Helligpeder. 

Ter, god Halm 
er til Salg paa 

Hammersholm. Tlf. Sandvig 23. 

Sunde liadekeerogbier 
samt skotske Hyrdehunde sælges. 

Victor Olsen, bøgeskoven, Rø. 
Tlf. Gudhjem 97 x. 

Lille Landejendom, 
Lejlighedskøb. 

Brandtomt med 4'/2  Tdl. Avls-
jord, smukt beliggende ved Bade-
strand, nær Trinbræt og By, for-
trinligt egnet til Hønseri, er med 
Brandforsikringssum ca, 8000 Kr, 
til Salg. 

Henvendelse til 
Avlsbr. Alfred Pedersen, 

Tlf. Allinge 56. 

Servanter 
- med og uden Marmorplade - er 
billige til Salg kontant. 

Telefon Sandvig 14. 

Varmt 

Sorte- og Leverpelse 
faas Fredag 

Jul. Hansens Enke, Sandvig. 

En Formiddagspige 
kan faa Plads 1. Marts 

Bager Nielsen. 

Flæsk og Pølse 
modtages til Røgning 

Dina Sørensen, Allinge 

Unge Høns. 
11 Stk. ægte R. I. R. (født Maj 

-29) a 4,00 Kr. og RUGEÆG af 
Høns efter præmierede, sorte Ml-
NORK A sælges paaRutsKirkeskole 

FLÆSK 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning bos 

Si qterm. PhWipsen, Sandvig. 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Bornholms 
Spare- ag baanekasses 

Afdeling i 

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

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a 
Alm. Sparel:assevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Den bedste Brille 
til en billig Pris køber De hos 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140, 
Nøjagtig Tilpasning 
med Stigmatometer. 

Fineste, danske Punktuel-Glas. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Eitderinelafabriken. Nylier 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelmagerforretning, 
hvor De vil finde alt i Seletøj, 
Bag, RygNsekke og linrvemob: 

Bilpolstring udføres. 

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 Hasle 

ti#0•41,40.691,t961/111. 
• 49 

Riografen. 
Søndag Kl. 8 

Til Orlogs 
Folkekomedie i 7 Akter. 

9114••••••••••••  

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

Poser og Okonoinruiler 
leveres til 

Fabrikspris. 
Firma paatrykkes billigst. 

Hurtigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74 	Telefon 74 

Forlang Tilbud. 

Intet Blad 
træffer Deres 

›- Kundekreds 
bedre end 

Nordbornholm! 

 

  

En Annonce. 
Nedenstaaende alsidige Annonce 

stod fornylig at læse i et tysk 
Blad: Jeg har herved den smer-
telige Pligt at meddele, at min 
Hustru er død netop i samme 
Øjeblik, som hun skænkede mig 
en velskabt Søn, for' hvilken jeg 
nu søger en Plejerske, indtil jeg 
kan finde mig en ny Livsledsa-
gerinde, der skal være ung og sød 
og i Besiddelse af 20,000 Mark 
(Foto udbedes), og som kan være 
mig behjælpelig med at lede min 
Hvidevareforretning, hvilken jeg 
herved bringer i ærede Kunders 
Erindring, idet alle Varer udsæl-
ges til Fabrikspriser, inden jeg 
den I. Oktober indflytter i den 
Ejendom, jeg er ved at opføre i N. 
N. Gade, i hvilken Bygning der 
endnu findes to Beboelseslejlig-
heder til Udleje for 500 Mark aarlig, 
og ved hvilken Bygning der er 
Plads for en Portvagt, der bedes 
henvende sig i Dag mellem 12 og 2. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 



huden 

skifte 

ed Xajafi 
gennem 8uropa. 

Fra f9.qi,r806'12 
til Sorteharet. 

Gennem Kanaler til Elben. 

Solen, der under hele mit Op-
hold i Benlin har været gemt bag 
regntunge Skyer, tager nu Revance 
og brænder fra en skyfri Himmel. 
Det er bedst at komme bort fra 
Byen — ud i Naturen. 

Tirsdag Aften, den 11. Juni, 
tager jeg hjertelig Afsked med 
mine Venner, og næste Morgen 
gøres Kajakken klar, ny Proviant 
stuves i Madkasserne, jeg sætter 
Sejl og staar ned gennem Havel. 

Farvel Berlin! 

Vinden er god; jeg kan i Ro 
og Mag betragte det forbiglidende 
Landskab. 

Til højre strækker Villakvarte-
rerne sig langs Bredderne. Flotte, 
fornemme Villaer, der nærmest lig-
ner smaa Paladser, ligger med Fa-
caden ud mod Vandet. De har 
næsten alle deres egen, private 
Baadehavn, der er overdækket 
som en Grotte, og hvorfra Trap-
per fører op til Haven eller Huset. 
-- Til venstre ligger det bekendte 
Grunewald. Her er ogsaa Berli-
nernes yndede Tumleplads Wann-
see. Selv om det er tidlig paa Da-
gen, krydser utallige Lystkuttere 
fra Bred til Bred, og et livligt 
Badeliv udfolder sig. 

Da jeg vil gøre Genvej og sej-
ler om bag nogle Øer, forvilder 
jeg mig ind i Fahrlancler See, og 
først to Timer senere naar jeg til-
bage til Udgangsstedet. 

Bredderne bliver nu sumpede, 
sivbevoksede og er Tilholdssted 
for Masser af Vildgæs, -Ænder og 
Storke. 

Vinden frisker op; der er Drøn 
i det og god Fart — indtil en 
Bardun springer, og Rigget gaar 
overbord. — — Det bliver tuk en 
hel Tycho-Brahesdag. Ikke længe 
efter, at jeg igen har sat Kludene 
og er ved at smutte forbi en Slæ-
ber, sætter Strøm og falsk Vind 
Kajakken paa Grund, og den faar 
en tre Tommer lang Flænge i 
Bunden. I en Fart faar jeg truk-
ket Baaden paa det tørre, finder 
Lappegrejerne frem og reparerer. 

Saa gaar det videre. Egnen er 
meget smuk; afvekslende gaar det 
gennem Søer og Kanaler. Først 
Sakrow - Paretzer Wasserstrasse, 
derefter Brandenburger Havet, 
hvor en Mængde smaa busk- og 
sivomkransede Øer ligger spredt 
i Floden. 

Kl. 7 naar jeg Brandenburg, 
padler gennem Kanalen, der løber 
i en Ring udenom Byen — sikkert 
en gammel Voldgrav — og bliver 
sænket nogle Meter I Slusen. Jeg 
har endnu Berlin i frisk Erindring 
og er foreløbig mæt af Byer; der- 
for gør jeg ikke Ophold, men pad- 
ler endnu nogle Kilometer, og kort 
før Havels Udløb i Breillingsee 
og Plauersee, der tilsammen er 
ca. tre Mil i Omkreds, gør jeg 
Hast for Natten. 

Vinden ligger stadig i det rig-
tige Hjørne, og efter nøje at have 
studeret Kortet, staar jeg for fulde 
Sejl ud fra Land med Kurs efter 
Pynten paa den nærmeste Ø. -
Der er smult Vand, og det er en 
Fornøjeise at mærke, hvorledes 
Kajakken flyver hen over Vandet, 
underkastet min Vilje. 

En Time senere passeres Broen 
ved Plaue, igen nogle Kilometre 
og jeg hæves et Par Meter i den 
derværende Sluse for at komme 
ind i Plauerkanalen. 

Kanalen gør en Drejning mod 
Syd; ligesom jeg ligger i Kurvens  

højre Side, bliver jeg indhentet af 
en Slæber med 8 Pramme. 

Allerede da to af dem er pas-
serede, aner jeg, hvad uundgaae-
lig vil ske. — Naar en Slæber 
skal rundt i en saadan Kurve, har 
jeg før iagttaget, hvorledes de 
fladbundede Pramme kaner mod 
Bredden. 

I en Fart faar jeg Sejlene ned, 
Aaren frem og padler som ra-
sende for at holde Fart med Slæ-
bertoget. — Men den ene Pram 
glider forbi efter den anden. Ren-
den mellem disse og den stejle, 
stellede Bred bliver smallere og 
smallere. Tilsidst er der ikke Plads 
for Aaren, og kun nogle faa Fod 
Vand — — og der er endnu to 
Pramme tilbage! 

....Skal jeg virkelig drives ind 
paa Bredden og min gode Baad 
flænses af de skarpe Stene 

Folkene ombord er bleven mig 
var og stirrer medfølende paa mig, 
klar over, hvad der vil ske. Men 
det vil kun rykke Kriseøjeblikket 
nærmere, hvis de prøver at lægge 
Roret om. 

Nu kommer den sidste Pram, 
tæt under Bredden 	 nu bliver 
jeg maset! 

Med et øredøvende Spektakel 
tørner Prammen mod Stenene -
det buldrer i Jernpladerne. 

Den var for dybt lastet — det 
reddede mig. — Der blev lige 
levnet Plads til Kajakken, og jeg 
slap med Skrækken. — 

Jeg padler videre ind gennem 
tætte Skove, hvor ikke en Vind 
rører sig. I Kade-Sluse bliver jeg 
igen hævet og faar saa Lejlighed 
til at slæbe med bag nogle Pramme. 

Pramfolkene lever deres eget 
Livk. For det meste er de selv 
Ejer af Prammene og lever om-
bord med deres Familie. Lasten 
indtages i en eller anden By, og 
de betaler en Slæbedamper for at 
blive trukket til Bestemmelses-
stedet. 

Ombord paa Skøjten, hvor jeg 
hænger bag, bor to Familier; den 
ene for- og den anden agterude. 
Alt er rent og pillent. Gardiner 
for Vinduerne, selv for det lille 
Nødtørftshus. 

Jeg kommer i Snak med Ror-
gængeren og faar at vide, at de 
skal til Hamburg med Stykgods, 
fortæller, at jeg er kommet ad 
Kanalveje fra Oder og nu fore-
løbig vil op ad Elben. — Manden 
tvivler meget paa, at jeg med mit 
Fartøj vil kunne gaa op mod den 
stærke Strøm, og raader mig til 
i hvert Fald at benytte Ihle-Ka-
nalen, der et langt Stykke følger 
Elben sydpaa. 

Farten er 7-8 km, og jeg gør 
mig det behageligt — ryger To-
bak og skriver Breve. Da Sulten 
begynder at indfinde sig, prøver 
jeg paa at lave Middagsmad. For-
sigtig sættes Primus'en op paa 
Dækket, Kogekar osv. findes frem. 
Det gaar alt sammen fint, blot 
ikke for store Bevægelser, saa det 
hele falder udenbords! Ovenpaa 
Maaltidet faar jeg mig en Skraber 
og vaagner først, da Pramføreren  

raaber ned til mig, at nu er det 
Ihle-Kanal --- og kaster los. 

For egen Kraft gaar det videre 
gennem Skov og sp-_jIblankt Vand 
til jeg stopper op foran den før-
ste af de tre Ihle-Sluser. 

IhIe-Kanalen bliver næsten ikke 
mere benyttet, sikkert paa Grund 
af dens ringe Dybde. — Jeg er 
derfor den eneste, der skal igen-
nem den noget gammeldags Sluse 
og maa selv hjælpe til med at 
lukke Porte og aabne Ventiler. 

Saa glider Kajakken ind gennem 
Kanalen, der er saa smal, at Træ-
ernes Kroner ofte lukker foroven. 
Her er Stilhed. — Kun Fuglenes 
travle smutten om i Buskene og 
Pagajens ensformige Plask i Van-
det høres. — Luften er tung af 
Duften fra Skovbunden. Røde Val-
muer, blaa Forglemmiejer og gule 
Smørblomster pranger paa grønne 
Græsskraaninger. Vilde Roser og 
Syrener kappes om at vise deres 
Blomsterklynger frem, og Kajakken 
skærer sig gennem de hvide og 
gule Iris, der som Siv vokser langt 
tid i Vandet. 

Næste Sluse naas; det er en 
Gennemgangssluse, hvor man maa 
betjene sig selv. Jeg finder snart 
ud af Grejerne, og længe varer 
det ikke, før jeg flyder nogle Meter 
højere oppe. 

Solen gemmer sig bag Skyer; 
det begynder at regne. Men hvad 
gør det! Regnfrakken frem, Piben 

med Bunden opad, og Farten op-
retholdes. 

Henimod Aften sætter jeg Telt 
faa Kilometer fra Elben. 

Den sidste Sluse er passeret, 
og nu gaar det ud mod Elben. 
Jeg er spændt paa, hvor stærk 
Strømmen er. Ihle-Kanalen ram-
mer Floden i ret Vinkel; idet jeg 
naar ud, drejer Kajakken rundt i 
en Hvirvel. Jeg faar den dog ret-
tet op, og det gaar frem mod 
Strømmen; d. v. s. frem og frem 
er to Ting — saa megen Strøm 
havde jeg ikke ventet. — En for-
biglidende Pram, der driver med 
Strømmen, har en Fart af 5-6 km, 
selv gør jeg ikke mere. end 2. -
Jeg padler tæt under Bredden, 
tager alle Kurver med, — der er 
mindst Bevægelse i Vandet; men 
hver Gang, jeg skal runde en af 
de udløbende Moler, maa jeg lægge 
alle Kræfter i for at faa den lange 
Baad rettet op. 

En Passagerdamper, der møj-
sommelig damper op ad Floden, 
tager pludselig alt Vandet med 
sig, og da jeg er inde under Bred-
den, kommer Baaden til at ligge 
tør. — Saa strømmer Vandet til-
bage igen, en Bølge, der river alt 
med sig. Kun ved en hurtig Ma-
nøvre undgaar jeg at blive slyn-
get mod Land og faa Baaden fyldt 
med Vand. 

Hele Dagen har jeg kunnet se 
Magdeburg; men først hen paa 
Eftermiddagen naas frem til Hav-
nen. Jeg kan ikke faa Øje paa de 
ellers ved hver By liggende Ro-
klubshuse, hvorfor jeg træt og ud- 

aset fortøjer bag et flydende Skibs-
provia nteringsfartøj. 

Folkene lover at se lidt efter 
med Baaden, og jeg gaar op i 
Byen, henter min Post og opsø- 
ger nogle Bekendte. 

C. A. 

A 	Halv Pris. 
TAPET-RESTER 

Øvrige Tapeter 
10 0/0  til 1. Marts 

Tapet=Handelen 
ved Skolen, Allinge. 

Wannsee 	Berlins mondæne Badested. 
Vier bader hver Sæson en Million Mennesker. 

e Muterende 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -f- 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Tlf. ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13. 

Skeereri og Tømmerhandel 
kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende. 

Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve, 
det falder godt og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde 
og kan leveres. 	Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og 
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakit- 
støtter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

kommer Udvandrere kun med Skandinavien-Amerika Linie,  
der for dem er den eneste direkte Rute fra Danmark til Canada. 
Liniens hyggelige Skibe og den gode danske Mad gør, at De vil føle DCE 
hjemme ombord. Ved Ankomsten til Canada bliver De hjulpet af dansk-
talende Funktionærer, der assisterer ved Anvisning af Pladser og ve.[ 
Køb af Farme eller Jord. Skriv efter vore illustrerede Haandbøger, de, 
indeholder alle Oplysninger om Canada og udleveres gratis hos vol 
Agenter i Provinsen samt sendes gratis fra vore Kontorer. 

SKANDINAVIEN.AMERIKA LINII 
Banegaardsplads 6. 	Kongens Nytorv 8. 	Boulevarden 2 

Aarhus. 	 København K. 	 Aalborg. 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Elfenbenslakeret Soveværelse 
med 3-fløjet Spejl, conipl. fra 450 Kr. Egetræs erzgelsli 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, ffilnddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber.  

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri 
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a 

1 Sidoleriels Udsalg paalindeplads. 1 

Tif. 45. 	
t:1 
a 

a 	 a 
dFerske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. B 

a 
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BRØDRENE ANKER, HASLE. 
.1EHN?iTOBERI dt 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Ruter fra København til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. — Familier med tilstrækkelig Kapital 
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada umidd.zi bart efter Ankomsten. Alld-Oplysninger fra Pa ss a ger. 

Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hoti  
t3ogtr. Sheffer, glonne, 'Mgtr. fflornit8h, gtep, t bi3.";ffleterfen, 

31:)fitr. 	@ornit6ta, Mine, 3'otogrcq 93erfActgen, 


