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Nilhoilloo, der skyldes 250,000 Milers Slunrheide. 
• 

Det var Ægyptens berømte Vicekonge Muhamed Ali, der i 
Aaret 1819 lod Mahumdiyan-Kanalen anlægge. Han vilde med denne 
Kanal forbinde Alexandria med Kairo og Nildeltaet og forsyne Byen 
med Nilvand. Det lykkedes ham at fuldføre dette storstilede Værk, 
men det kostede en Mængde Menneskers Liv. 250,000 Bønder maatte 
trælle som Slaver ved dette kolossale Foretagende, og 20,000 af dem 
skal være døde af Overanstrængelse og umenneskelig Behandling. -
Trods den billige Arbejdskraft beløb Omkostningerne sig til 5--6 Mill. 
Kroner. Kanalen er dyb nok til temmelig store Sejlskibe og er flere 
Steder forsynet med stærke Stensætninger. 4 store Dampmaskiner 
leder Vandet til Alexandria, og Kanalens Vand har skabt en frugtbar 
Oase af den Ørken, hvorigennem den flyder. 

Wang Cho's Spisehus. 
—0— 

Fortsat fra Fredagsbladet. 

Og nu kommer jeg tilbage til 
min Ven, \Varden — Manden med 
den bevægede, brogede Fortid — 
Manden, der drikker Gin, som 
andre Mænd drikker Whisky, Man-
den, der kender mere til det mørke 
New York end Politichef Steinton 
i egen høje Person. Det skete, at 
jeg en Aften mødte Warden i et 
Lunchroom nede ved Floden, han 
var øjensynlig baade sulten og 
tørstig — og ligesaa øjensynlig 
ganske blottet for de Midler, der 
nødvendigviS maa til, for at man 
kan faa sin Tørst og sin Sult stil-
let. Men det betaler sig altid at 
ofre en Kottelet og en Flaske Whi-
sky paa Warden — de Historier 
man saa faar at høre, er ofte mange 
Penge værd — og som Skribent 
maa man jo tage et saadant For-
hold i Betragtning. 

Altsaa foreslog jeg Warden en 
Svinekottelet — det er nu hans 
Livret — og en hel Flaske Gin er 
slet ikke for meget for den Histo-
rie der nu følger, 

— Ak, Gud, ja — sagde War-
den ved det femte Glas, der sker 
mange forunderlige Ting; mange 
forunderlige Ting sker der her i 
New York — -- men hvad ken;  
der De til det? Penneslikkerl 

— Nej, Gnd bedre det — hvad 
kendte jeg til det! 

— Som nu Slavehandelen --
den eksisterer jo ikke mere! det 
erklærer Steinton blandt andet 
og det maa han jo vide Besked 
med! Warden grinte betydnings-
fuldt — nej, Slavehandelen eksi-
sterer ikke med slet ikke merl 
spørg bare Wang Cho ! 

— Hvorfor netop Wang Cho! 
spurgte jeg, 

Warden tog sin syvende Gin: 
— Hvorfor netop Wang Cho? ja, 
hvorfor netop ham? har Du aldrig 
set de mørke Forhæng i Wang 
Cho's Spisehus? har Du aldrig 
spekuleret over, hvad der var bag 
ved dem? 

Det havde jeg ærlig talt ikke -
der boede Wang-Cho — sammen 
med en gammel Kineserkælling -
Konen, der vel var lige saa mange 
Hundrede Aar som Wang Cho 
selv. Saadan reflekterede jeg, me-
de ns Warden højtideligt vendte 
Bunden i Vejret paa Gin-Flasken 
og lo betydningsfuldt: 

— Nu kan Du betale! sagde 
han — og saa kan Du gi' den 
næste Flaske hos Wang Cho 
paa den anden Side Forhænget! 

Den Ide tiltalte mig — paa sarn-
ine Tid som jeg følte en uforklar-
lig Rædsel . , . hvad var der paa 
den anden Side det Forhæng. 
Warden plejede ikke at gøre sig 
interessant! naar han mente, For-
hænget var Indgangen tll en Hem-
melighed — ja, saa var der noget 
derinde, som ikke var kendt af 
andre end de indviede. 

Det var sent, da vi naaede 
Wang Gho's Spisehus. Udadtil 
saa alt mørkt_og lukket ud — -
men Warden bankede paa Døren: 
nogle korte, distinkte Slag 	der 
gik nogle faa Minutter, saa aab-
nedes Døren lydløst, og Wang 
Cho's rynkede Fjæs skimtedes i 
Mørket. Warden hviskede nogle 
forklarende Ord — Kineseren bøj-
ede sig dybt og lod os komme 
ind i det forreste Lokale — Re-
staurationen, hvor jeg havde spist 
saa mange dejlige Frølaar. Kun 
en enkelt Lampe brændte svagt i 
Baggrunden — jeg skimtede de 
mørke Forhæng: Indgangen til 
„Hemmeligheden". 

Nogle Sekunder senere var jeg 
midt i Mysteriet: et lavloftet, dun-
kelt oplyst Lokale — saa stort 
som en rimelig Kuffert 	i et 
Hjørne stod en Divan — og paa 
den sad tre ældgamle Kvinder med 
korslagte Ben og røg paa nogle 
lange, tynde Piber. De var klædte 
paa kinesisk Vis — men jeg lagde 
Mærke til, at de havde brunligt 
Haar, og at deres øjne ikke havde 
den mongolske lidt skæve Stilling. 
Medens de røg, rullede de mellem 
Fingrene nogle smaa pillelignende 
Kugler — — Warden talte nogle 
faa Ord til dem i Kanton-Jargon 
— og den ene af dem svarede med 
nogle dybe guterale Lyde — hæse 
Brøl og uden Konsonanter. 

— Den ene der, sagde Warden. 
og pegede paa den ældste og hæs-
ligste af Kvinderne, det er Sadie 
— irsk, siges der! 

Jeg saa paa hende; hun sad uan-
fægtet og røg sin Pibe, nu og da 
spyttede hun gennem Tænderne 
paa Mandfolkefacon. Hun var hæs-
lig at se paa — hæslig som et 
Dyr, rynket, Tænderne kulsorte, 
Hænderne benede.og visne — som 
Fuglekløer, men det var udenfor al 
Tvivl, at hun var en hvid Kvinde. 
Wang Cho kom med Gin — først 
afslog Sadie at drikke, men da 
hun mærkede Duften fra den aab-
nede Flaske, opgav hun al Mod-
stand og i Løbet al en halv Time 
var hun ganske beruset. 

Naar Sadie var ædru, fortalte 
Warden, fik man hende ikke til 
at mæle et Ord — men naar hun 
var fuld, kunde man faa hende 
til at fOrtælle de mest haarrejsende 
Historier. Det var nu ikke dem 
vi var kommet for at høre. 

— Sadie, sagde Warden, hvor-
for lever Du her med en Kineser 
Du er jo en hvid Kvinde! hvorfor 
gaar Du ikke tilbage til din Fa-
milie? Du maa jo have Familie 
et eller andet Sted? 

Sadie rystede paa Hovedet: 

— Bedre li' Kineser! Wang Cho 
god ved os! meget at ryge, meget 
at drikke — jeg klager ikkel 

-- Vent et Øjeblik, sagde jeg 
og lagde Haanden paa Wardens 
Arm; 

— Hvor længe har Du levet 
her, Sadie? 

— Oh, ved det ikke! hele mit 
Liv, tænker jeg kan ikke huske 
meget langt tilbage — kun et og 
andet hist og her — hvor er det 
Gin, Du lovede? 

Kun et og andet hist og her! 
Hvad er det? spurgte jeg. Plud-
selig sank hendes Hoved forover 
og hun faldt tilbage paa Divanen, 
men Warden ruskede hende vaa-
gen igen : 

— Lad mig være, klynkede hun 
kan Du ikke se, jeg er meget, 

meget træt! 
- Vaagn op, tifor Pokker! raabte 

Warden, kan Du ikke se. den 
Herre vil spørge Dig om noget 

- Sadie ved ikke Intr-  1 mum- 
lede hun — ved siet ikke med .. 
Hun sad og rokkede frem og til- 

deal Xajali 
gennem europa. 

Fra Østersøen 
tit Sortehavet. 

Beograd — Belgrad. 
Navnet Beograd betyder „Den 

hvide Borg". Det er en ældgam-
mel By, helt fra Romertiden har 
den været Stridsæblet for de om-
liggende Lande, og først i forrige 
Aarhundrede er den bleven selv-
stændig og efter Verdenskrigen 
Hovedstaden i et stort Rige. 	 
I den gennem Krig udpinte og 
forfaldne By rejser sig nu mo-
derne, fornemme Bygninger, Ga-
derne er under Hovedreparation, 
nye Sporvognslinier sættes i Gang 
fra Dag til Dag. Smukke Anlæg 
og kunstnerisk udførte Monumen-
ter liver op i Byens Centrum. 

Det er den 1. September, og  

bage — saa frem for sig med 
stive øjne . . . 

— Pibe gaaet ud! mumlede hun. 
Du sagde, Du havde mer Gin, nej, 
nej kan slet ikke huske mer, slet 
ikke mer . 	. 

Pludselig svigtede Stemmen hen- 
de . , . hun faldt forover 	. . 
Kimonoærmet gled op over heri-
des magre Arm . , . og der paa 
dette rynkede, benede Haandled, 
der funklede og glødede i det 
svage Lampelys en bred, ciseleret 
Guldring — et Armbaand saale-
des som de, der bæres af Slav-
inderne i Orientens lukkede, lyk-
keforladte Harem . , . Gaaden „Nel-
ly Mc. Bride" havde fundet sin 
Løsning. 

der er stor Fest i Belgrad; Ga-
derne vrimler med Mennesker -
uendelige Processioner med Musik 
og Faner drager gennem de flag-
smykkede Gader. 

Vi staar i de tætpakkede Mas-
ser og betragter Folkelivet. Der 
hersker en tropisk Varme, Ter-
mometeret viser 40 Gr. i Skyggen, 
og endnu værre er det under So-
lens flammende Straaler. Vi ser 
flere rundt om os, der dejser om 
af Solstik; Robert bliver ogsaa 
ilde tilpas og foreslaar, at vi gaar 
ned ved Floden. Selv taaler jeg 
mærkværdigt nok godt den fryg-
telige Hede; det maa være min 
mørke, solbrunede Hud, der be-
skytter mig imod Straalerne. 

Ude paa Murene af den gamle 
Fæstning, der blev nedskudt i Be-
gyndelsen af Verdenskrigen, er der 
mere svalt, kølige Vindpust slaar 
os i Møde. — Fæstningen er nu 
sløjfet, og stilfulde Anlæg med 

Terrasser og Søjler er anlagte. 
De gamle Fodmure og Kældere 
findes endnu, og man ser Hul-
lerne, hvor Granaterne er gaaet 
ind. 

For at komme ned til Floden 
klatrer vi ned ad Voldene, men 
havner i en Militærlejr. Med Fag-
ter og Gebærder forklarer Solda-
terne os, at Gennemgang er for-
budt, og under Ledsagelse af en 
Flok leende Rekrutter bliver vi 
lodsede ud. 

Nede ved Sava-Floden ligger 
Bønderne med deres Pramme, der 
er lastede til Randen med Melo-
ner. — For et Par Dinarer henter 
vi to Kæmper, og medens vi sid-
der paa en omvendt Baad og for-
tærer dem, studeres Folkelivet. 

Rundt om os gaar, sidder og 
staar de Indfødte; alle med en 
flækket Melon, ivrigt spisende me-
dens de pludrer deres Kaudervælsk 
og spytter Kærner. Det er utroligt, 
saa Lasede de er; det er Lap paa 
Lap, og om Fødderne har de vi-
ret gamle Sækkestrimler sammen-
holdt med Reb. 

Om Aftenen er Gaderne i Nær-
heden af Torvet pragtfuldt illumi-
nerede, Springvandet straaler i 
alle Regnbuens Farver, der er 
Fakkeltog og Fyrværkeri. 

Da vi har set os mætte paa 
Herlighederne, gaar vi ned mod 
Badeanstalten for at overnatte der 
	 i Byen er alle Logihuse op- 
tagne af de mange Fremmede. 

Ud fra Restaurationerne lyder 
dragende Musik — Folket fester. 
Hvorfor skal vi gaa i Seng? Vi 
sætter os ind i en Knejpe, hvor 
der er Liv og godt Humør, og 
drikker et Glas Vin. 

Zigeunerorkestret spiller ildfulde 
Melodier og melankolske, slaviske 
Sange; uden at kende Noder væ-
ver de Melodierne ind i hinanden, 
springer 'fra fortissimo til piano, 
for atter at arbejde sig op i det 
vildeste Tempo. — Enkeltvis træ-
der Truppens Medlemmer frem 
paa Gulvet, foredrager og synger 
deres stemningsfulde Sange, hvor 
man hører Bækkens muntre Rislen, 
Stormens Sus gennem Skoven el-
ler Flodbølgernes sagte Klukken 
i Sivene. 

Kvindernes lange, sorte Haar-
piske naar til Hofterne. — De er 
smykkede med store ørenringe og 
Armbaand og har skinnende Me-
talstykker paa Brystet og i Haaret. 
De spiller paa Strengeinstrumenter 
eller hamrer dumpt Takten paa 
skramlende Tamburiner. 

For hvert Nummer giver de 
musikelskende Sydboere deres Bi-
fald til Kende; en Gang raver en 
beruset Mand frem til Tribunen, 
spytter paa en 1000-Dinar Seddel 
og smækker den til Moro for hele 
Selskabet fast paa Panden af den 
optrædende Zigeunerinde. 

Lokalet er fuldt med „Piger", 
et Par Stykker slaar sig ned ved 
vort Bord og begynder at gøre 
sig indsmigrende og søde; men 



vi har ingen Interesse for dem, 
fængslede som vi er af Virtuo-
serne, der uafbrudt lokker de her-
ligste Toner fra Instrumenterne. 
-- Kontrabassen brummer -- Violi-
nerne ler og græder. 

En næsten uudholdelig Hede 
hviler over Belgrad i de Dage, vi 
er der. Gaderne er som Bager-
ovne, Sveden hagler ned af os 
saavelsom af de Indfødte; jeg la-
der mig veje og ser, at i de sid-
ste tre Uger siden Wien har jeg 
svedt 10 kg væk. 

Vi besøger Trykkerierne, vore 
serbiske Kolleger arbejder i bar 
Overkrop; vi er ikke arbejdssky, 
men dog glade ved ikke at be-
høve staa og svede over Sætter-
kasserne, har vor fulde Frihed og 
kan gaa hvorhen vi lyster. 

Man kan ikke gaa mange Skridt 
i Belgrad uden at blive tiltalt af 
Skopudseren. - Han sidder paa 
hvert Gadehjørne med sine Reme-
dier foran sig, og har han intet 
at bestille, banker han højlydt med 
Skobørsterne paa Blikkassen og 
raaber efter alle forbispadserende. 

Og paa Fortovet staar Majs-
manden; i en stor Tønde koger 
han Majskolber eller rister dem 
over Gløder. - Værs'artig - kun 
en Dinar! 
. Langs Floden er bygget en 
Mængde primitive Træhuse paa 
Pæle. Her vrimler det med bidske 
Hunde og beskidte Zigøjnerunger. 

Nede ved Badeanstalten ophol-
der vi os en hel Eftermiddag; der 
er forskellige Ting, som jeg maa 
reparere ved Kajakken. 

Badehusene indrammer et fir-
kantet Areal med paafyldt Sand, 
der er oversaaet med Mennesker. 
Lidt længere nede begynder Slam-
met, og for at de badende skal 
slippe nogenlunde rene op efter 
Badet, er der lagt Brædder ud til 
Floden, og ydermere findes store 
Baljer med Vand ved Paaklæd-
ningsrummene, hvor Tæerne kan 
vaskes. 

Robert hviler sig i Skyggen, og 
jeg er ved at vire min Pagaj, da 
en Mand kommer hen til mig, 
præsenterer sig som Journalist ved 
Pressen og vil gerne have mig til 
at fortælle om min Rejse, som han 
han har hørt noget om af Bade-
mesteren. - Det har jeg ikke no-
get imod, hvis der kan gøres en 
lille Forretning. Han stikker mig 
straks 25 Dinarer og lover, at jeg 
skal faa et Eksemplar af Bladet. 

Saa skildrer jeg i korte Træk 
min lange Rejse, medens han no-
terer. 

Fire Dage varer vort Ophold i 
Byen. Min Kammerat prøver atter 
forgæves paa at skaffe sig Visum 
til Rumænien og Bulgarien og sø-
ger at overtale den tyske Konsul, 
men uden Resultat, Konsulatet vil 
ikke hjælpe ham. - Kontordamen 
trøster ham med, at han kun bør 
være glad ved ikke at kunne komme 
afsted, thi dernede er endnu mere 
varmt, Folkestammerne er raa og 
ukultiverede, og Zigeunerne har 
saa let til Kniven. 

Der er saa ikke andet for, end 
at Robert maa tage en anden Rute; 
han er ked af, at han ikke læn-
gere kan gøre Kajakturen med og 
forsikrer, at de forløbne Dage hø-
rer til de bedste i hans Liv. 

Jeg følger ham paa Jernbane-
stationen, hvorfra han vil tage til 
Zegedin og videre til Adriater-
havet. - Saa gaar jeg paa Post-
huset, henter min Post hjemmefra 
og traver alene ned mod Baaden. 
- Udenfor et Biografteater faar 
jeg Øje paa gamle Bekendte fra 
Danmark - det er saamænd Fyr-
taarnet og Bivognen, der aaben-
bart er lige saa populære hernede 
som derhjemme. 

C. A. 

Mads Lou. 
o- 

Postfører var lian i det kgl. 
danske Postvæsen, med Ret til 
Pension og nied et langt, arbejd-
somt Liv bag sig, men kun et 
halvt Aar alt i alt til at nyde den 
lille Pension og sin Livsaften, for 
saa tog Døden ham. 

Egentlig tog den kun en Skygge 
af riain selv, saadan havde han 
tabt sig i de sidste Aar. Der var 
saa meget, der gik ham imod og 
tog hans Livskraft eller rettere 
Saft. Som en knudret, pindet, 
gammel Kaktus, hvis Saft tørrer 
bort, saa den mister sit pragtfulde 
Udseende, saaledes gik det ogsaa 
gamle Lou. 

Han var nemlig en stout Karl 
i sin Velmagt at se paa, Blink i 
Øjet, den kgl. danske Postkasket 
i Nakken. Stubbene strittende til 
alle Sider fra det furede, vejrbidte 
Ansigt, fuldt at Rynker, „Livets 
Runeskrift", en lille Orm blandt 
de mange, der gnavede i hans 
Indre, var, at Baaden ,,To Brødre" 
hans et og alt, ikke maatte føre 
Splitflag, men kun Posthorn og 
Krone. En Uretfærdighed af vær-
ste Slags, syntes Lou. 

Det var nu ogsaa en dejlig Baad, 
ærlig et Splitflag værd, en rigtig 
praktisk søniandsmæssig, velbyg-
get Baad, med Kahytten midskibs 
og Lastrummet forude. Da den an-
den Postbaad fik Styrehus til Læ 
for Styrmanden, lovede Lou sig 
selv, at et saadant Locum skulde 
aldrig komme paa hans Dæk -
og det kom der heller ikke i hans 
Tid. 

„Mathilde" havde været noget 
for ham, men hende saa han al-
drig. Hun staar nu ved Hjørnet 
af „Møllehuset" paa Christiansø 
og spejder ud mod Nord, mod 
Kalmar, den Stad hun hørte til. 

Skuden, hvis Pryd hun var, hed 
„Mathilde", og for mange Aar 
siden, da Skibet skulde have et 
nyt Bovspryd indsat, kom Mathil-
de i Land saalænge, men der som 
her er Livet fuldt af Labyrinter, 
Skuden fik travlt med at komme 
afsted, og „Mathilde" fik Lov at 
„stanne" til en anden Gang. Den 
Gang kom aldrig - Skuden gik 
nemlig ned, forsvandt for stedse 
med Mand og Mus i en Storm i 
Nordsøen, og Mathilde blev lagt 
for „Vinden" i mange Aar. Da 
man endelig huskede hende og 
fik hende hentet ned, modtoges 
hun den første Dag at Stormens 
Brus, men endnu staar hun paa 
sin Plads, skær og fin, behandlet 
af en nænsom, dygtig Kunstner-
haand. Øens første bosiddende 
Gallionsfigur. Nu staar hun som 

et Symbol paa Længslen, Læng-
slen efter Hjemmet og vel ogsaa 
efter de mange gæve Gutter, som 
Havet tog i Tidens Løb. 

Havet ja - det tog ikke Lou, 
men det tog ham med Liv og 
Sjæl, saalænge han levede. Som 
den Sømand han var, sad han i 
sit Styrehul og nød Synet af sin 
velholdte Baad, nød dens sikre, 
bløde, afmaalte Bevægelser. Aar-
vaagen og agtpaagivende for hvid-
bræmmede Søers ofte lidt for 
voldsomme Kærtegnsforsøg over-
for hans Hjertebarn. 

Michael Ancher, med sine gode 
Fiskertyper fra Skagen og Rønne, 
kunde have fundet en værdig Bro-
der til disse i gamle Mads Lou, 
om han havde truffet ham, og an-
bragt ham i et Billede sammen 
ned Broderen i Svaneke. Gamle 
Mads Lou var et Studium at se 
paa, et forslagent Ansigt, med et 
særligt bevægeligt Minespil, klar 
til en Dram, en Skraa, en Spøg 
eller en haard Tørn paa Søen, for 
atter, naar det krævedes, at staa 
som den købmandsmæssige, be- 

levne Kommisionær, der altid for-
stod at beregne sig sine Procen-
ter, saa det ikke gjorde altfor ondt 
i Kunden. 

Eller som den gæstfrie, hjælp-
somme Passagerskipper, der sør-
gede for sine Passagerer som en 
Høne for sine Kyllinger. Ofte bød 
han en forfrossen Passager paa 
Kaffe og altid sørgede han for, at 
de sad saa lunt og godt, som For-
holdene tillod det og ikke døjede 
for meget paa Turen. Det kan 
maaske f. Eks. Ingeniør Zahrtmann 
eller Politiassistent Tvermoes, 
Østerbro, erindre. 

Ja, gamle Louen skulde ses paa 
Søen, der var han i sit rette Ele-
ment. Det var særlig en Nydelse 
og noget af gamle Dages Poesi. 
da alt gik med Sejl, baade i Inden-
og Udenrigssejlads; naar Lou sej-
lede uden Motor, da var han rig-
tig i sit Es, for en god Vind med 
Fokken, Topsejlet og Storsejlet 
hejst stævnende mod Øen, vug-
gende gennem Bølgerne som en 
Svane - i ensom Mæjestæt paa 
det store Hav. Ofte kunde man 
da ønske, at Baaden havde sejlet 
videre, forbi den lille Ø og havde 
lagt sig til Rette i en lille Vig oppe 
i den stockholmske Skærgaard. 
Men nej, alle dens gode Sager blev 
pligtskyldig afleveret paa Øen og 
hurtig fordelt til den ventende Ska-
re, der hver Gang samler sig paa 
Havnekajen, naar Postbaaden kom-
mer; ogsaa ved den Lejlighed vil 
man savne Mads Lou som den 
karakteristiske Skikkelse under 
Udøvelsen af dette Arbejde der 
meget lignede Uddeling af Jule-
pakker, Der var ogsaa Stemning 
op Humør over dette Billede, og 
her manglede ogsaa en Michael 

Ancher. 
Christiansø var den rette Ram-

me for Mads Lou, naar han var 
paa Landjorden, skønt han al sin 
Tid var Svanekebo med Liv og 
Sjæl. Nu er han død. Der er at-
ter gaget en af de gamle, snart 
sjældne Ulke af den gamle Skole 
til den store Brigade. Fred være 
med hans Minde. 

Sophus Bang. 

fra »ag til »ag. 
„Hammershus" Lystture til Christi-

ansø og Ronneby var ikke begunstiget 
at Vejrguderne. Særlig Ronnebyturen 
var gyngende, og Skibet maatte paa 
Hjemturen anløbe Hasle, hvor det nu 
bliver liggende. 

„Hammershus" har i Sæsonen befor-
dret 7140 Passagerer paa Simrishamn-
Ruten og 2250 til Christiansø. 

Fiskekutteren „Alfa" af Tein 
sejlede i Lørdags til Sassnitz med en 
Ladning Fisk. Da Baaden endnu ikke 
er ankommen til Bestemmelsesstedet, 
og Vejret har været stormfuldt, nærer 
man Ængstelse for Besætningen. 

Kontrakten med Store Nordiske 
angaaende Telegraf-Monopolet i Kina 
er bleven opsagt. 

Stor engelsk Luksusdamper. 
„Arondora Star" ventes ilbal; til Ham-
meren med 350 Passagerer. 

Menighedsraadsvalg 
finder Sted i November, og inden 15. 
September skal der ske Tilmelding til 
de kirkelige Valglister fra alle, der øn-
sker sig optaget og ikke allerede findes 
paa de sidst benyttede Valglister. 

Et Telefonkabel 
vil blive udlagt mellem Bornholm og 
Skaane, hvorfra det føres videre over 
Sundet. 

Et grufuldt Familiedrama 
er Søndag Nat udspillet i Lobbæk, idet 
Skomager Jens Holm har kvalt sine 2 
smaa Børn og derefter sig selv - to 
Maaneder efter at hans Hustru tog sig 
af Dage. Motivet skyldes Nærings-
sorg og et Anfald af Sindssyge. 

Paa Hvidoen 
har man nu fundet Ballonekspeditio- 

nens Beboelseshus, Dele af Gondolen, 
Udrnstning, Vaaben, Skeletrester og 
Notitsboger, tilhørende Freankel. Den 
33 Aar gamle Katastrofe synes nu at 
skulle blive fuldt opklaret. 

Næsten utroligt. 

Fra en af New Yorks Forstæ-
der berettes en næsten utrolig Hi-
storie: En Mand har med sin Bar-
berkniv opereret sig selv for Blind-
tarmsbetændelse! Han vilde ikke 
paa Hospitalet, da han mente, det 
blev for dyrt. Da Smerterne blev 
for voldsomme, tog han resolut 
sin Barberkniv, gjorde et Snit i 
Underlivet og fjernede et Stykke 
Tarm, som lian mente var Blind-
tarmen, hvorefter han syede Saa-
ret sammen med almindelig Sy-
traad. Smerterne fortog sig imid-
lertid ikke. og omsider maatte han 
ty til Hospitalet, hvor man kon-
staterede Koldbrand i Saaret, og 
at Manden aldrig havde haft Blind-
tarmsbetændelse. Tre Dage senere 
døde han. 

Badningens 10 Bud. 
-o- 

Formanden for Dansk Svømme-
og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa - følgende 
gode Raad: 

I. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

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

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

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

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

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

8. Tillad ikke Børn - ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Rohaad 
faar Lov at ro ud uden voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kan bæ-
re jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tætte (ikke har  

slaaet Revne.) Søg straka Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

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

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

4!Uittt~e. gubben. 

alfbolbaloreuingern nr. Raretrnager 
Wabr. $eberlen. 

?ilberarenteubv.: irs. salfarer Q'bte 
totne 

alifingegC.S'onteig 	tenarertera •- agefaafe 
_arn. bona 	Gane. 
Real. Qarl 	Cetronbaejeu. 

C.t-agelaafer ',..tjgeplejeforlifring 
?̀.am. 3rebetit aaeberaen. 

Stan Mora : ;smit. SJJturer l bn. 17olrri. 
V3orgineftedontoret 2-4 1:tni 
Q3ranbinjpefter: 	tireberri. Larl 43eter- 

jen 
3urnbolug '23ranblorliftingjelltab 

allfreb 2arlen. 
2,nnialtibaeepebitioneu, aaben aeb 

beuea Wutonilt og 21fgaug Zira, 
bag og firebag Cif term. , altanbag 
og Zorabng g. orm. 

aoffebogfainlingen (93orgerifoleu 1. 
nrelerhien CSøienebage fra 5 -9 
libtaau Tlfaitbag og 	rebcm 7 - 8, 
lamt Zirabag 3-4. 

rt- otfetegiftret: atoninumefoutoret, 
ffloob Zeinalor etb.:dart 

gren. 
,tijcelaetrialeu. 3orm. nrf.aktra lRot1er. 

ataalerer '<ara allfr. a3eterlen. 
ertibaiteft. 'Borebidet anbent for ffloba. 
8,30-12 og 2,30-6. 

Stremnerlontoret 10-12 og 2-3. 
tørbag tiflige 6-8. 

Stirfetnergen 3-4. 
2artue- & Tiatontobaufeii 2--4 
3oltfoutoret.4lflinae 8aguebane 9-12 

og '2 6 . 	9-12 og 3-6 

	

2arien, Minge, 	q3. 
riRouritlee, 	.tomor CStranb. 
bejen. 

efurftengeier 	gt. azietine 
Ziff. braste 43. 

Saarefaalea 9-12 og 2-4. 
i CSparefai3fen 9-12 og 2.4 

a4ranbbirettoren bo. 
et(Wo'cu4talteti for 2irafarfifriug aeb 

Statuaial. atofoeb. Slonteetib: 9-12 
.m. 

eagelaralregen 8-9 op 2-3. 
8a9efatet. ffieloranib I 1 -12 og 4-5. 

tjge!cialea. Jrn. uger a3. boble 
araaferer fjerm. Watenfeit. 

Zeleetala..dionen 9-12 og 2-6. 
Zotatainret a -12 'urar. 2-5 fterni. 
Zurialoreniugeu Caerfobabet „Q3orin 

buttet". 3m. Rammer gaiortenfen. 

Allinge-Sandvig. 
At resterende Formue- og Lej-

lighedsskatter, Menighedsafgift og 
Ejendomsskatter til Allinge-Sand-
vig Kommune for 4 Termin (Au-
gust) 1930-31 af Dommeren er 
godkendt til Inddrivelse ved Ud-
pantning, og at denne vil blive 
foretaget, saafremt Restancerne 
ikke er indbetalt inden 8 Dage 
fra Dato, bekendtgøres herved. 

Allinge-Sandvig Byraad, den 
8. September 1930. 

M. Bloch. 
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Vi er til Tjeneste 
med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld 
Reklame i „NORDBORNHOLM." 

ønsker De en Annonce, der vil blive læst 
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og med-
del os, hvad De ønsker at reklamere med, vi 
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste 
Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem 
indenfor Deres Kundekreds. 

„NORDBORNHOLM" er det billigste og 
mest fordelagtigste Blad at avertere i. 

Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist. 



Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, ni. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Dukken blev vundet paa Nr. 37. 

(- lej anbefaler mig 
høfligst med I. Klasses Klip-
ning-, I Kr., ag ekstra hold-
bar Ondulation, I Kr., og er 
igen at træffe hele Dagen. 

Bestillinger modt. Tlf. 123. 
Ærbødigst 

TItt t 	fi dersen. 

TRII5QTAGE 

im I 1 ICS= el:••■• 	. 

En Russer-Hest, 
8 Kv. 3 Tom er billig til Salg. 

Anders Olsen, Lykkeborg, 

Klemensker n. 62 v. 

Konfirmand=habitter. 

Hatrosfaeon-Ulster til Konfirmander. 

Kulørte Drengehabitter og Hatroshabitter 
er nu paa Lager i alle Størrelser i Efteraarets Nyheder. 

Kulørte Habitter hestaaende af Bluse med Lynlaas og 
PI usfourbenklæder i alle Størrelser. Pris for Størr. 6 fra 
27 Kr. (øvrige Priser i Forhold til Størrelserne). 

Kulørt Habit-Jakke med Ridebenklæder. 
Størr. 6 fra 31,85. 

do. 	Jakke med alm. korte Benklæder fra 19,75. 
do. 	 do. 	lange do. Stør. 7 fra 29,50. 
Blyt; matroshabitter føres i 3 Kvaliteter. 

Med lange Benklæder Størr. 6 fra 23,50. 
Med korte 	do. 	do. 	19,75. 
Kulørte Ride og Plusfourbenkiteder er paa Lager 

i alle Sttirrelser. 

Stort Udvalg i prima Ulster» i alle Størrelser. fra ganske 
smaa til ca- 18 Aar. 

Mats Kadetfrakker og Stortrøjer i alle Størrelser. 

Alt vort Drengetøj er fremstillet af prima Stoffer. og 
Tillæg og Forarbejdning er den bedste. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet, 

at&NG.AsiA,  
NoictI)v 

ved Victor Planck, Allinge. 

111•111~1111ffill 

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

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser. 

Prima Oksefars. 	 Oksekød 

Rørt Kalvefars, færdig til Brug. 	 Kalvekød 
Flæskefars. 	 Lammekød 

Bestillinger modtages. — Varerne bringes overalt. 

Bestil 	riS Tilbage!' i IIIiuQe BugrJbkeri 

Rerne-Regnfraffer. 

ny norsk Spegesild 	001110frisu-Satollep 
Rosenborg, Sandvig, Ekstrafin Kvalitet. 

(Størrelse som den bornholmske) 

Nye islandske Fedesild 
Islandsk Krydersild, meget delikat 

Allerfineste afnakket 

Klipfisk 
anbefales til billigste priser. 

J. B. Larsen. 

Syning af Kjoler, 
Linned og Børnetal 

saavel nyt som Omforandringer 
udføres. 

Tlf. Rø 6. Thora Olsen. 
(Th. Bendtsen, Rø St.) 

En god Schålerhund 
samt Hvalpe er til Salg. 

Hans Larsen, Pilevang, 

[Clemens pr. Hasle. 

Flødeis! 

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

Ærede Kunder gøres opmærk-
som paa, at alle Former, ogsaa 
de smaa V2 1 Daaser, er Mejeriets 
Ejendom og bedes derfor retur-
neret. 

tø 
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er herefter kun aaben Fredag og 
Lørdag hver Uge. 

Ærbødigst. 
Ragnhild Jacobsen. 

Best. modtager Tlf. Rønne 380. 

Siagleriels Udo, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 

Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 
Medisterpølse, Fars. 

v 	Knækpølser 
 Kogt Skinke, 

hjernmesrneltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sortsnuen, Tlf. 38. 

211inge,Teglyterfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Upolerede 

En flink Pige, 
16-17 Aar, kan faa Plads 1. Ok-
tober. 

Fru Bech, „Produktgin"  

GodeTillægshaner 
er til Salg af solvhalsede Italienere 
samt af brune og gule Italienere, 

Anna Lindberg ved Gamledam, 
Rutsker. 

Gode Kartofler 
sælges.  

Karl Chr. Andersen, 

Dammen pr. Allinge. 

En flink Karl 
kan faa Plads. 

Tlf. Gudhjem 81 

jp•••••••••~•••• ••• ø* *M.~644\  

: Jeg anbefaler mig med • 1 

(4.  Yersonkersel 
i ny lukket 13 il og til rime- 

I lige Priser. Tlf .  145. 

! Poul Nielsen 

Overfor Gæstg. Christensen. I 
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Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 

Renten af Indskud er paa 
3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes. 

Villy Jensen, Tein. 

Kender De 

,Østbornholm'? 

Huggede og polerede 

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

Forlang Tilbud. 
Se min 'Monument-Udstilling, 

Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granit.vrk, 
V. Sørensen. 

Reb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug cg 
Industri og skaffer 

Arbejde til:Landets:mange arbejds-
løse. 

NoRD 

• • • • • • ø • 41 •• •• • • 00 • • • •• • • • 

_Kiosken, Allinge 
udsælger alt Legetøj til 
meget smaa Priser. 

— Et Parti Dametasker og 

Herre-Punge sælges for halv Pris. 
NB. Et Parti Cigarer 

Halv Pris. 

2. Rasmussen, 
Kiosken, Allinge. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

A l linge  Bogtrykkeri. 

Stamdyr. 
Chinchilla og Angora Kaniner 

er billigt ti! Salg. 
Ole Larsen, Vestergade, Hasle. 

Fotografiske Artikler, 
Film og Kopipapir etc. udsælges 
halv Pris. 
Ma.rekrrianrx, Tlf. Hasle 90. 

Grammofoner 
og Plader sælges billigt. 

277arelimann, Yrasle. 

95 
	

100 cm 
16.85 
	

17.50 
22,50 23,25 

Køb Deres Forbrug af 
Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

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

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Reastaffer. 

Produktet staar fuldt ud pas 

Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

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

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 Hamle 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Indpakningspapir 
Poser og Okonomruller 

leveres til 
Fabrikspris, 

Firma paatrykkes billigst. 

Hurtigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74. 	Telefon 74. 

Forlang Tilbud. 

: 
31ejeriot 	Siam Ris, 

meget fede, anbefales. 

„K ajbjerggaard" 	J, B. Larsen, Allinge. 
aabent fra 8-1 og 4-6. 

Lørdag til Kl. 7. 	 Gode Spise-Kartofler 
Son- og Helligdage fra Kl. 8 	11. 

er til Salg hos Avisby. Chr. Holm, ,ir,09•••••••• 99999 0•••■ •••• 
Allinge. Samme Sted søges strax 
eller senere en flink Pige. 

ANNANAS, NOUGAT, VANILLE 
••••••••••••••••••••••••• 

Billig Annoncepris 

Egner sig derfor 
bedst for Avertering. 

Al las1kersel udIns 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

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

Overretssagfører 

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

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

Ny lukket Bil 
udlejes. 

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

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

E. Hansen, Tein. --- Tlt. Rø 57 x. 

»en fikse ko 
med den gode Pasform bas 

ClarsensSkotejsforretning,A11. 

Skreri 
optteatitilugmbrar.ude altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	bleort Ha-asen. 
—„— 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
lnterieur-, Sports-, Illustrations-, Ileste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
a g for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

Tillægs:Tyrekalv 9 
Kalv efter Tyren Lejf Vesterskov, 

for gode Køer, er til Salg. 
Møller, Kærgaard 

Pif. Ruts. 32 x. 

sorte blanke Regnfrakker med Stofkrave 
til Piger og Dreage er paa Lager i nedenstaaende Stør-
relser og i to gode Kvaliteter. 

Længde 80 	85 90 
Prima Kval. 	Kr. 14,75 15,50 16,0o 
Extra prima 	20.35 21,00 21,75 

dk.N.NG2‘81,/if ved Victor Planck 
Allinge. 

Ugeblad og Annoncetidende 

for søndre og østre Herreder 

Oplag 3500 Ekspl. 8xtra 8716ud 	ikke over ÅND eller Yawl • 
Læses i alle Hjem 



Magasin du Nords Udsalg 
sælger 

Dobb, br. kulørt stribet Dynebetræk for 	pr. m Kr. 1.20 
do. hvidt 	do. 	 1,50 

Ubleget rundtraadet Tvistlærred 
	

0,50 
do. 	do. 	meget kraftig 

	
0,80 

Dobb. br. fjertæt stribet Nankin til Underdyner 
	

1,80 
do. højrødt 	do. 	til Overdyne 

	
3,25 

Vaskeægte Bomuldstøj til Forklæder og Kitler 
	

0,60 
Stribet Zephyr til Manchetskjorter, gode Dessins 

	
1,00 

God, ubleget Lagenlærred for 
	

1.25 
Bleget 	 do. 	prima Kvalitet 

	
1,65 

Lagendovlas, kraftig, rundtraadet Vare 
	

1,60 
Rundtraadet Dowlas til Skjorter 

	
0,65 

Uvasket Medium 
	

0,75 
Longcloth til Damelinned 84 cm bred 

	
1,20 

Svær Haandklædedrejl, halvlinned 50 cm 
	

1,15 
Hvid dobbelbred Shirting 

	
0,65 

Hvide Etaminegardiner rn. lys- og vaskeægte kul. Striber 0,50 
afpassede hellinnede Viskestykker 	 pr. Stk. 1,00 
svære lysdrap Uldtæpper 

	
4,60 

— bløde lysdrap Bomuldstæpper 
	

2,75 

Alle vore Varer er kalkuleret efter laveste Dagspriser. 
Den bedste Vare. Det største Udvalg. 

Den billigste Pris. 

MAGASIN DU NORDS UDSALG 
ved Victor Planch. 

Husk at bestille Vinterbrændselet i Produktgin! 
= Engelske Gaskokes. - Briketter. 

Møllers Bogbinderi  

Engelske Kul. = Tyske 	_es 
De fklierterenele 

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
raa tilsendte Indbetalingskort, Postkort° Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste alaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1- 5 Øre i Porto mod Kvit-
';ring paa Postbeviset.; 

Gode Brædder til smaa Priser. 
Efter Statusopgørelsen har vi flere Smaapartier af pløjede og 

høvlede Brædder, som sælges særlig billigt. 

Vi har gode, kantskaarne Udskudsbrædder — 
,,om stadig sælges tit den lave Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Læg 911terke til, 
at vi stadig betaler den store Overpris for 

rene, nylagte fffenseæg, 
og at vi sælger alle Slags Butiksvarer af Iste Kvalitet til meget smaa 
Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Tørt bornholmsk Korn, alle Slags, 
købes og tages i Bytte ved Køb af Foderblanding, Foderkager, Hvede 
klid, Kunstgødning og alle andre Varer. 

Vær saa god at rette Forespørgsel til 

Nordlandets Handelshus. 

18 pCt. Superfosfat og 40 pCt. Kalig. 
ekspederes fra Lager til de nye, lavere Priser. 

Den jyske, tørre Gødningskalk 
er nedsat 2 Kr. pr. 1000 Kilo, og vi kan ekspedere strax fra Lager. 

Nordlandets Handelshus. 
Anton Sonnes Ligkisteforretning 

fortsættes uforandret. 
Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Agnes Sonne. 	H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 
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Kul. 

Færdselsregler _o_ 
i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar tid paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller liaanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

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

Gaa aldrig pludselig frem hag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har pas venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Kortrøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

Vær god mod Naturen. _o_ 
Den skønne Natur fylder dit Sind med 

Friskhed og Glæde — 
Den gør dig sundere baade paa Le= 

gerne og Sjæl. --- Derfor — vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den 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 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- - — Gør rent efter dig! 
Pluk aldtig Markens eller Skovens 

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

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved F oraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dein af med 
et skraat Snit, og vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

— — 
Færdes du paa Steder, der tilhører 

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

Vær varsom ined Ild, naar du færdes 
i Skov. 

— — 
Men du, som har lært at sætte Pris 

paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

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

Tlf. 865. 	Chr. Diderilisen, Rønne. 	Tlf. 865 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLYI". 

,Regnskabsbeger 
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition. 

Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter. 

Mlinge Sogtryfikeri. 

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

Telefoner 77 og 79. 
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11  Sidoleriefs Udsalg paa Lindeplads1 
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o
Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	a a a 
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»et aller6edste 53rcendsel 
til lave Priser: 

Store renharpede engelske Ovnkul, 
Store, renharpede tyske 	do. 
Renharpede Syndikats Koks (vejer 50 kg pr. hi) 
Brunkuls Briketter af bedste Mærke. 

Vi har den billigste Periode nu, og vi har en særlig billig 
Pris, naar der betales kontant inden 30 Dage. 

2ZorlartZ)ef l'anMsbus 
Alle Tryksager 

saasom 
Regninger, Maddeielser, Konvolutter, 

Dags-Dato, Vekselblanketter, 
Visitkort og Takkekort, 

Love og Regnskaber, 
Sange og Salmer, 

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNITORERI & 11.-kikilaINFARR11K. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

18 jaet. Superfosfat 
er paa Lager. Bestilte Partier kan leveres omgaaende og 
ny Bestillinger modtages gerne. 

ffrodufiten.  

8fistrafine nye Spegesild 
er paa Lager. Kvaliteten er ekstrafin. 

Produkten. 

Den ailerlækreste Klipfisk fags altid 
i Produkter>. 


