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Trykt I Allinge Bogtrykkeri 

Det nye Statsskoleskib „Danmark" og Kaptajn Ankers«. 

Det var i den bevægede Peri-
ode, da Førstekonsulen herskede 
med Enevælde og hensynsløs 
Magt, og ingen vidste sig sikker 
paa Livet . .. I Rue de Paris stod 
en omtrent nittenaarig ung Kvin-
de ved et Vindue, aabenbart spej-
dende efter nogen. Det smukke 
Ansigt var omrammet af brune 
Lokker og fængslede ved en egen 
aristokratisk Ynde og ved de pragt-
fulde mørke Øjne. 

Nu lød der hastige, faste Skridt 
opad Trapperne, og Lucienne de 
Frontfroide ilede til Døren, rev 
den op og laa i næste Sekund 
ved den Indtrædendes Bryst. 

Det var en høj, kraftig Mand, 
aabenbart endnu ganske ung, 
Hans Skikkelse svarede slet ikke 
til den gejstlige Kappe, han havde 
over sig. Men det var ogsaa blot 
en Forklædning. 

— Filip, begyndte hun spør-
gende, men han afbrød hende; 

— Desværre kun daarlige Ef-
terretninger. Garbon har angivet 
Saint-Rejan og udpeget Limoellant 
og mig som hans Medskyldige. 
Saint-Rejan har man netop arre-
steret, og mig er man lige i Hæ-
se paa. 

-- Hvorfor er vi ogsaa blevet 
her i Paris efter Attentatet? Jeres 
Helvedesmaskine ramte ikke det 
Offer, I havde udset til det, Før-
stekonsulenten gik fri, og mange 
uskyldige blev dræbt — efter det 
mislykkede Komplot burde 1 alle 
straks være flygtet til England. 

— Man skal aldrig forlade en 
farlig Post. 

-- Men dersom Du bliver ar-
resteret . . - Korsikaneren vil al-
drig tilgive Dig . . . saa venter 
den sikre Død Dig. 

— Men Kæreste, det viste jeg 
jo forinden jeg indlod mig paa 
Sammensværgelsen . . og naar 
man tjener en Sag, saa maa ma n 
tjene den til sidste Aandedræt. 
De skal se, hvorledes en Front-
froide dør for sin Konge. 

— Egoistiske Fanatiker ! Og jeg.  
der blot i tre Maaneder har væ-
ret din Hustru — hvad skal der 
blive af mig, naar Du dør? 

- Lucienne, Du ved, hvorledes 
jeg tilbeder Dig! Men der er evi-
ge Love, hellige Love, for hvilke 
man maa ofre alt andet. 

— Der er efter min Mening kun 
en Lov, Du skulde ofre Dig for, 
og det er vor Kærlighed! Hvorfor 
lade sig dræbe, naar Livet er saa 
smukt? Hvorfor være med, hvor 
der hades, naaar man kan leve 
Livet i Kærlighed? 

— 1 Folkets Navn, luk op? 
Der lød voldsomme Slag mod 

Døren. Marquien rev sig løs og 
aabnede Døren. Fire bevæbnede 
Mænd traadte ind og spurgte: 

— Borger Bossencourt? 
-- Det er mig! 

- Du lyver! Bossencourt er et 
paataget Navn — du er Marquis 
af Frontfroide! 

— Naa, og hvis saa var? 
— Da er Du anklaget for Del-

tagelse i Sammensværgelsen i Rue 
Nicaise mod Førstekonsulen. Og 
vor Ordre lyder paa, at Du skal 
følge os. — - 

Endnu en Gang, og efter men-
neskelig Beregning den sidste, 
omfavnede Frontfroide sin unge 
Hustru, der stum af Rædsel søg-
te at holde ham tilbage. Saa for-
lod han hende, fulgt af de fire 
Politisoldater. 

I nogle Timer var hun som be-
døvet ved Tanken om den frygte-
lige Skæbne, der ventede den, der 
var hende det dyrebareste af alle 
paa Jorden, Det var, som om hun 
var hamret fast til den Stol, i 
hvilken hun havde kastet sig, da 
Døren lukkede sig bag hende. 

Men saa glimtede der et lille 
Haab for hende: Maaske kunde 
han frelses! Hun vilde samle alt 
sit Mod og vove et Forsøg! Men 
hvorledes? . - Jo, hun fik en Ide, 
rejste sig hurtigt og ilede ned ad 
Trapperne og gennem Gaderne, 
mod Tuillerne. 

— Her maa ingen passere! 
Det var Vagten, der standsede 

hende. 
- Jeg maa tale med Førstekon-

sulen, jeg har vigtige Meddelelser 
at gøre om Attentatet i Rue Saint 
Nicaise. 

- Saa maa De henvende Dem 
til Politidirektøren, Hr. Fouche. 

Men et gammelt Ord siger, at 
hvad Kvinden vil, det vil Gud. Og 
ikke længe efter stod Lucienne 
ved Fouches Bistand foran den 
Dør, der skulde føre hende ind 
til Bonoparte. 

Førstekonsulen sad bleg og 
mørk ved et lille Bord og spille-
de Skak med sin Adjudant, Hunot. 
Omkring i Værelset stod en Mæng-
de Officerer, Statsmænd og ele-
gante Kvinder og fulgte paa At-
stand Spillets Gang. 

Endnu før han havde vendt sig 
helt mod Lucienne, laa hun for 
hans Fødder og bad: 

— Naade, Naade! 
— For hvem? Han havde atter 

øjnene vendt mod Skakbrædtet. 
— For Filip de Frontfroide, 

min Mand. 

- Naa, en af disse desperate 
Fyre, der stræber mig efter Livet. 
Han har en nydelig Fortid! . . . 
Han deltog i Opstanden i Vendte 
og blev saaret, da han vovede at 
gribe til Vaaben mod Republik-
ken --- nej, for ham er der ingen 
Naadel Man maa endelig en Gang 
blive færdig med disse rasende 
Royalister! 

— Barmhjertighed! hulkede Lu-
cienne. Han blev forledt dertil af 
andre, og han tog kun indirekte 
Del i Sammensværgelsen. Og saa 
er han saa ung . . vi er saa unge 
begge . • og vi har kun været  

gift i tre Maaneder. Straffer man 
ogsaa mig, den uskyldige . 

Førstekonsulen betragtede tavs 
den lunge Kvinde. Han sad saa 
stille, som en Figur af Bronce. 
Og han tænkte paa, om det ikke 
var et udmærket politisk Træk at 
benaade alle disse Royalister und-
tagen de to Hovedmænd; ... det 
vilde sikkert gøre et godt Indtryk 
i Landet og vinde mange Royali-
ster for ham. 

Pludselig gled der et Smil over 
hans Ansigt. Han giver Hunot et 
Tegn til, at han skal rejse sig og 
give Plads for Lucienne ved Skak-
brædtet. 
	 Sæt Dem Marquise, vi vil 

spille et Parti. 
Hun saa raadvild paa ham. 
— Vi vil spille et Parti, gentog 

han, og vi lader Marquien af Front-
froides Hoved være Indsatsen. 

— Hans Hoved? 
— Ja, Deres Mands Hoved! Vin-

der jeg, tilhører det mig, vinder 
De, kan De gøre med det hvad 
De vil — forstaar De mig nu? 

Hendes Læber skælvede . . . 
Hun var graableg af Angst, og 
øjnene saa døde og udslukte ud, 
da hun tavs stirrede paa ham ... 
Saa tog hun sig sammen med et 
Ryk, for hun maatte rette sig ef-
ter hans Lune, og Partiet begynd-
te . . . Der var dødsstille i Ge-
makket; man vidste, det var Al-
vor, at der stod et Menneskeliv 
paa Spil. 

Lucienne følte, hvorledes Blo-
det steg hende til Hovedet og 
gjorde hende ganske forstyrret og 

konfus, saaledes, at hun straks 
tabte nogle Træk. 

- Frontfroides Sag staar daar- 
ligt, brød Førstekonsulen Tavs-
heden. 

— Jeg har Kongen endnu, und-
slap det Lucienne. 

- - Naturligvis har De Kongen 
– De skulde bede ham beskytte 
Dem mod mig! 

Hun fol stod, at hun havde truf-
fet et ømt Punkt hos ham og for-
værret sin Mands Sag. Da tvang 
Forfærdelsen hende til at tage sig  

sammen, hun genvandt sin Kold - 
blodighed, og nu vendte Spillet 
sig, saaledes at Bonaparte tabte 
Træk efter Træk, og Spillet efter-
haanden naaede dertil, at Lucien-
ne næste Træk vilde gøre ham 
mat. 

Da, ligesom ved Uforsigtighed 
stødte han til Bordet, saa flere 
Figurer væltede. Han gjorde en 
kort Undskyldning for sin Klod-
sethed, stillede Figurerne op i en 
anden Orden, saaledes at han at-
ter havde Mulighed for at vinde 
Spillet. 

Lucienne var maalløs af For-
bauselse og Rædsel, Han benyt-
tede sig af hendes Forvirring, om-
ringede hendes Konge og raabte 
triumferende: 

-- Jeg har vundet! 
Da fik Lucienne Mælet igen. 
— General, De spillede falsk ! 

Spillede jeg falsk, jeg? 
— Ja, netop De! Men jeg ved, 

De er for retfærdig til ikke at 
ville indrømme det. 

Bonaparte saa sig om i Kred-
sen, der stod omkring ham. Alle 
var tavse. Saa rejste lian sig, gik 
hen til Kaminen, kradsede en Stund 
op i Ilden og vendte sig atter mod 
Lucienne; 

— Madame — Marquis af Front-
froides Hoved tilhører Dem ! Jeg 
tilgiver ham I 

Alle tilstedeværende drog et 
Lettelsens Suk. Men Lucienne ka-
stede sig for hans Fødder og raab-
te næsten vanvittig af Glæde; 

— General, De er retfærdig og 
højmodig! Og tilgiver De ogsaa 
mig? 

Bonaparte rejste hende og spurg-
te: — Hvilket mener De? 

— At jeg har besejret General 
Bonaparte! 

— Ja, fordi jeg vilde besejres! 
-- Hvorledes? 
-- Jeg vilde indjage Dem en 

lille Skræk — det kan De for 
Resten sige Royalisterne! 

Og familiært, som Tegn paa 
Forsoning, kneb han hende i øret 
og bad hende vente en Stund 
endnu, at hun kunde faa en Føl-
gesvend til sit Hjem. Marquis'en 
afFrontfroide skulde ledsage hende. 

(Sorø Amtst.) 

— Jeg hører, du har faaet en lille 
13ror, hvad hedder han? 

— Det ved jeg ikke, vi kan ikke 
fr.,r,staa et Ord al, hvad han siger' 

Et Parti Skak 
Efter det franske. 	• 

Elever gaar til Tops. 
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Timeglas. 
-0_ 

Mr. Sticll ironiserer i „Politiken": 

Vi,t er Danmark et lidet, fattigt 
Land, og alt er helt galt ordnet 
herhjemme, og naar man læser 
om alt det, der sker ude i den 
store Verden, saa kan man som-
me Tider ligefrem blues ved de 
smaa Forhold herhjemme. Vi vil 
slet ikke tale om Mellem- og Syd-
europa, hvor alt er saa stort, at 
det er helt uoverskueligt. Men det 
kan jo ordentlig gippe i En, naar 
man hører, at iler i Gaar var 
nogle Mennesker i Wien, der vo-
vede at gaa med en rød Fane, og 
som Øvrigheden koni for sent til 
at skyde. Her spiller Det kgl. Te-
ater for den kommunistiske For-
ening, Tilhørerne takker ved at 
sige: „Rød Front", det maa de jo 
om, og Kassen er fuld, og Glæde 
paa begge Sider af Rampen. Og 
nu f. Eks. Korruptionen i Sovjet. 
Der skal være svindlet for flere 
Millioner Guldrubler, end nogen 
nogen Sinde har anet, at der 
fandtes. Hvad kan vi stille op 
imod det? Talløse Embedsmænd 
er impliceret, og der er kun en 
Straf, det er Døden, 25 blev skudt 
den første Nat. Det er jo et rent 
amerikansk Tempo. Og det er jo 
det flotteste i Verden. Har vi no 
gen Sinde haft en Gangster med 
Maskingevær og Panserbil og Kæ-
reste med Revolvere paa alle Le-
der og 100 Kilometers Fart? De 
har fuld „Sped" ind i Arbejder-
demonstrationer og skyder, sky-
der, skyder. Det kan man da kal-
de Orden, om end maaske ikke 
Ro. Om det saa er Kina, saa kom-
mer det godt med. Det er nu fast-
slaaet, at der er myrdet 25,000 
i Shanghai i Løbet af det sidste 
Aar. Vistnok alle myrdet af deres 
nærmeste Paarørende under Tryk 
af Hungersnøden. Er det ikke 
godt ordnet? H e r sender man 
Bud efter Ambulancen, blot der 
er en Graaspurv, der ikke kan 
komme løs af sin Rede. Og Am-
bulancen kommer! — Nej, det er 
jammerlige smaa Forhold at leve 
under, og hvor staar vi dog langt 
under de førende Lande baade i 
Kultur og Civilisation. Det haster 
voldsomt med at indhente dem. 
Ellers ender det med, at her slet 
ikke sker noget, hvorved jo for-
staas Jordskælv, Kæmpesvindel, 
Massemord og alt det andet, der 
gør Livet værd at leve. 

Mr. Stick. 

Eremitagen. 
-0 

Enhver, der har gæstet den 
smukke Skov Dyrehaven nord for 
København, har sikkert lagt Mær-
ke til det smukke lille Slot, som 
ligger midt paa Eremitagesletten. 
Det er opført af Christian den 
Sjette. Og dets Bygmestre er Lau-
rids de Thurah, som foruden det-
te Slot har bygget mange andre 
store Bygninger rundt om i vort 
Land. 

Thura er født i Aarhus, hvor 
hans Fader var Biskop. 

Engang var Kongen, Frederik 
den Fjerde, i Ribe. Her var Biskop 
Thurah ogsaa til Stede tilligemed 
sine tre Sønner. Laurids var da 
12 Aar. Kongen lagde Mærke til 
Biskoppens Sønner og udtalte sig 
med, at de kunde nok uddannes 
til gode Soldater. Dog blev han 
gjort opmærksom paa, at han kun 
kunde faa to Sønner. Den ældste 
skulde være Præst. Da Kongen 
traf sammen med Biskoppen, sag-
de han: „Hr. Biskop, vi røver to 
af Deres Sønner." Hertil svarede 
Biskoppen: „Mine Sønner kan ik- 

ke komme i bedre Hænder end 
Majestætens". 

Og i 1719 kom begge Biskop-
pens Sønner paa Kadetskolen i 
København. Laurids gjorde gode 
Fremskridt, og da han viste sig 
at være i Besiddelse af store ma-
tematiske Evner, fik han Lov til 
at drage til Udlandet for at stri-
dere. Foruden Matematik studere- 
de han særlig Bygningskunst, og 
da han kom tilbage til Danmark, 
blev han udnævnt til Hofbygme-
ster og Overingeniør. 

Broderen udmærkede sig ogsaa, 
og tillidst blev begge Brødrene 
ophøjet i Adelstanden. 

Eremitagen har ikke været be-
nyttet ringet. Kun naar der har 
været afholdt Jagt, har der været 
Fest i dets Sale. Og eftersom Ti. 
den gik, forfaldt det mere og me- 
re. I Aaret 1790 paabød Christian 
den Syvende, at Eremitagen skul-
de nedrives, men det blev dog 
ikke til noget. 

En Grev Rantzou overtog det 
og istandsatte det; men han for- 
trød dog snart Købet, og efter 
nogen Strid gik det lille Slot igen 
over i Kongens Eje. 

I Aarene 1885-89 blev Eremi-
tagen grundigt restaureret Nu er 
det delvis indrettet til Restaurant, 
men der findes dog ogsaa Værel-
ser, der er bestemt til de konge- 
lige Jagtmaaltider. Men under den 
nuværende Konge benyttes det al-
drig, da han ikke jager i Dyreha- 
ven. De Dyr, der skal skydes, bli- 
ver skudt af Skytten. Staten ejer 
Dyrehaven, og Kongen kan købe 
det Vildt, lian har Brug for. Re-
sten bliver solgt til Vildthandlerne 
i København. 

Lidt om Føddernes Hygiejne. 
-0— 

I varme Tider klager mangfol-
dige Mennesker over ømme Fød-
der. — Er Føddern overanstreng-
te, fordi man har gaaet eller staa-
et for meget — eller haft gene-
rende Fodtøj paa —, hjælper et 
Saltvandsbad paa Ømheden. Man 
opløser en stor Haandfuld Køk-
kensalt i en Spand Vand, der 
helst skal være saa varmt som 
muligt og naa et godt Stykke op 
ad Benet. Man bliver siddende 
med Fødderne i Vandet, indtil 
dette er afkølet. Derefter tørres og 
frotteres de og gnides med Sprit. 

Nu til Dags, da Damerne bru-
ger de tynde Strømper, der giver 
Støvet uhindret Adgang, skal Fød-
derne vaskes mindst en Gang om 
Dagen, i hvert Tilfælde altid om 
Aftenen med varmt eller koldt 
Vand. Derefter aftørres Fødderne 
omhyggeligt med et Frottehaand-
klæde. Er man tilbøjelig til at ha-
ve kolde Fødder, skal man særlig 
gnide Fodfladerne og styrke Hu-
den ved at indgnide den med fint 
Salt eller med Sprit. 

De afskyelige Plager, der piner 
og gør ondt. 

En irriterende Plage, som piner 
mange, er Ligtorne, der oprinde-
ligt er en Fortrykkelse af Huden 
som Følge af Fodtøjets Tryk. Et 
godt Middel mod Ligtorne er en 
lige Blanding af Edikesyre og Jod-
tinktur, der gemmes i en god til-
proppet Flaske. Morgen og Aften 
anbringes ved Hjælp af en spids 
Pensel en Draabe paa Ligtornen, 
der ganske langsomt Lag paa Lag 
ætses bort. Med passende Mellem 
rum kan man tage et hedt Fod-
bad, der hjælper til at blødgøre 
Huden. — Har man ikke Taalmo-
dighed til at afvente Midlets Virk-
ning, kan man bruge Salicylpla-
ster, som faas paa Apoteket; man 
maa sørge for, at Plastret ikke 
lægges ud over den friske Hud. 

Den haarde Hud, der, hvis man  

gaar for meget, kan danne sig 
under Foden, lader sig fjerne, naar 
man efter de daglige Afvasknin-
ger sliber den af med en fin, glat 
Pimpsten eller Morgen og Aften 
indgnider den med Zink-Salicyl-
salve. 

Indgroede Negle kan undgaas, 
hvis man klipper Neglene lige 
af tværs over Taaen. 

Fodsved er en slem Ting 

baade tur en selv og ens Medmen-
nesker. Det letteste Middel her- 
imod er at skifte Strømper og Fod-
tøj flere Gange daglig, men selv- 
følgelig maa Strømperne ikke bru. 
ges igen, før de er udvaskede. 
Yderligere drysser man lidt Bor- 
syre ned i Fadtøjet og i Strøm- 
perne, inden man tager dem paa. 
Hjælper det ikke, skal man hver 
Aften give Fødderne et Formalin- 
bad, der blandes i Forholdet: en 
Theskefuld Formalin til en Pægl 
varmt Vand. Derefter pudrer man 
om Morgenen Fodtøjet og Strøm-
perne indvendig af et Pulver med 
følgende Blanding : 4 Gram Sti-
velse, 1 Gram Alun, 1 Gram Sa-
licylsyre og 2 Gram Borsyre. 

Damernes uhygiejniske 
Fodbeklædning. 

De moderne tynde Strømper, 
enten det nu er Silke eller anden 
særlig tynd Vævning, er meget 
uhygiejniske, fordi de i vort Kli-
ma let giver Adgang til Forkølel-
se, da de kritikløst bæres, enten 
det er varmt eller koldt, enten det 
er Blæst eller lun Luft. Paa sam-
me Maade er det med de tynd-
saalede Sko, der heller ikke pas-
ser til udendørs Brug hos os. 
Desuden giver tyndsaalede Sko 
og tynde Strømper ømme Fødder. 
-- Der er Herrerne meget mere 
fornuftige med deres Fodbeklæd-
ning, idet de altid har solidere 
Fodtøj og varmere Sokker. -
Men det nytter vist ikke at tale 
om Fornuft, naar Hensynet til det 
kønne spiller ind. Hensynet til det 
og Hensynet til Sundheden gaar-
ikke altid op i højere Enhed, og 
na gtes kan det jo ikke, at lette 
Sko og Strømper ser godt ud, 
naar det passer ind i Forholdene. 
Men saa maa man tage den Pine 
med, som kommer, og der er da 
intet andet at gøre end at ofre 
den Tid, som kræves, for at gen-
nemføre en særlig omhyggelig 
Fodpleje. 

Foran Fredsdagen. 
—0 - 

Paa Lørdag afholder „Kvin-
dernes Fredsliga" Aarets Freds-
dag. Fru Henriette Beenfeldt 
skriver til Læserne: 

Vi ler aliesammen ad Grimms 
Eventyr om den dumme Kone, 
der havde glemt at klippe Hals-
hul i Mandens Skjorte, og soul i 
hans Forsøg om at faa den paa 
kom ham til Hjælp ved at slaa 
ham oven i Hovedet med en Stok 
i det Haah, at Hovedet saa nok 
skulde komme igennem. 

Men hvad andet indeholder Kri-
gens Begreb om den taabelige Tro 
paa, at Slagsmaalet, det voldelige 
Opgør, skal kunne bøde paa de 
kæmpemæssige Fejltagelser, som 
er Aarsag til den, 

Ja, kunde Menneskene bringes 
til at indse det latterlige i denne 
Maade at ville bringe Tingene i 
Lave paa, saa vilde Krigen være 
umuliggjort paa en god Maade. 
Men indtil den Latter engang gaar 
over Verden, maa alle Fædre og 
Mødre, alle de unge Livs Ophav, 
paa alle Maader give Udtryk for 
deres naturlige Afsky for Krigen, 
som tager de unges Liv og ode-
læger alt, hvad Forældrene i Øm-
hed og Angst har værnet om fra 
Børnenes første Aar. 

Den 2. Juni er det Fredsdag. 
Dagenes Dag soen den er blevet 
kaldt. Saa samler Kvindernes 
Fredsliga ind til at fortsætte det 
store Oplysningsarbejde om disse 
Spørgsmaal, et Arbejde, der be-
gyndte og har været fortsat Ver-
den over i Ligaens Afdelinger si-
den 1915. 

Hjælp os og derigi nnern Dem 
selv ved paa denne Dag at købe 
og bære vort lille hvide Fredsflag, 
som vore smaa venlige Sælgere 
rækker imod dem. 

Henriette Beenfeldt. 

Kvindernes internationalle Liga for 
Fred og Frihed er en Sammen-
slutning af Kvinder fra ca. 30 
Lande. Den arbejder 	uden Hen- 
syn til Nation, Race, Klasse og 
Religion — for Indførelsen af mel-
lemfolkelig Ret til Afløsning af 
Krig. -- Dens danske Afdeling 
henvender sig atter i Aar til den 
danske Offentlighed og beder ind-
trængende alle om at støtte os og 
vort Arbejde ved at købe det lille 
hvide Fredsflag, der sælges den 
2. Juni. 

Paa Ligaens Vegne 
Thora Daugaard, Landsformand, 
Benny Cedersfeld de Simonsen 

!Mulm' Redakliolla 
Er du krænjder? 

Ja, det er du sikkert! hvis du 
ikke kommer i K. F. U M s ny-
oprettede Yngste- (10-14 Aar) og 
Ungdomsafdeling (14-17 Aar). Vi 
har Møde for begge Grupper hver 
Torsdag Aften Kl. 7-8 i Allinge 
Menighedsbus; men desuden dri-
ver vi Gymnastik og Boldspil og 
tager paa smaa fornøjelige Ture. 
10-17 aarige kom, vi bliver glade 
for at se jer, og I bliver glade for 
at være her. 
„Propagandachefen"Sandv. AH K.F.U.M 

Fra Uge til Uge. 
- -0 — 

Grundlovsdagen 
fejres atter -- Traditionen tro 

— af Bornh. Fugleskydningssel-
skab med en Fest paa Hammers-
hus Skytterne samles allerede om 
Formiddagen For at skyde til Maals 
paa den store Fugl, der i Dagens 
Anledning knejser fra den høje 
Mast, der er rejst ved Paddesæn-
ke. Et Orkester fra Svaneke for-
lyster Publikum, og naar Fuglen 
er nedskudt samles Deltagerne 
paa Hotellet, hvor Præmieudde-
lingen finder Sted Festen sluttes 
med Fællesspisning, under hvilken 
den sædvanlige gemytlige Stem-
ning vil sætte sit Præg. Aftenen 
slutter med et muntert Bal. 

Palmehaven 
forfølger rnaalbevidst den Suk-

ces, den allerede har vundet un-
der Mottoet: Festligt, Folkeligt og 
Fornøjeligt. 

Efter De lystige Elastikeres mor-
somme Præstationer optræder fra 
i Aften hver Aften samt Søndag 
Eftm. to fænomenale Luftakroba- 

Bryllup: 
Lørdag d. 2. juni vies paa Røn-

ne Raadhus Frk. Dagmar Lind, 
Sandvig, til Arne Steinlein, Rønne. 

FORAARSSANG. 
Nu er Vaaren over Landet, 
som en længe ventet Gæst, 
bruser den fra aahne Strande 
i deri loraarstriske Blæst. 
Vaarens Konge drager ind 
vækker Længsler i vort Sind ; 
Vi er Drenge — vi er Drenge 
vi slaar Kreds om Lejrens Balt, 
vi er Drenge -- vi er Drenge 
og vi har det samme Maal. 

3fjertelig Yak 
fur udvist Opmærksom ved vort 
Bryllup. 

Clara og Karl Kofoed. 

9en rigtige eSlio 
til den rigtige Pris 

faas hos 
C Larsen, Vestergade, Allinge. 

En brugt men god 

Kakkelovn 
er billig til Salg hos 

Fr. Ipsen, Vang. 

Pæn, ung Pige 
kan faa Plads hos 

Vald. Jørgensen, Kirkepladsen. 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre 

A llinge  Bogtrykkeri. 

ter „The Cally"s og to eksentri-
ske Akrobater Dubsky. Disse fire 
første Rangs Akrobater vil pirre 
Bornholmernes Nerver ug sætte 
vores Latterninsker i Funktion i 
The Jumping Jaks smaa K unst-
pavser. Og Dansen gaar paa det 
bonede Parketgulv under Projek-
tørernes farverige Straalebundt. 

En Mindesten 
over den i Fjor forlykkede urt. 

ge  Tysker Henz Peters, der druk-
nede under Badning, er af Kam-
meraterne rejst paa hans Grav 
paa Allinge Kirkegaard. 

De gamles Skovtur 
til Almindingen er planlagt til 

Fredag den 8 Juni. 

Den nye Køreplan 
for de bornholmske Jernbaner og 
Ruterbiler træder i Kraft i Dag. 

Rønne Statsskole 
har udsendt sin Beretning for 

1933-34 Af Deltagere fra Allin-
ge har Frk. Ellen Valeur Peder-
sen og Frk. Marie Christine Niel-
sen fanet Studentereksamen. 



Kontortid 9-12 og 2– 4. 

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

Boxer udlejes. 

•-.. Hvor til vasker du dig i Grun-
den, Peter? 

— Hver Søndag - - enten j..2 
trtenger til det eller ej! 

Di sender Dem 
„497ord6ornfiolm" 

fluer 2Jge. 
Yeenk ogsaa paa os, 
naar De fiar et eller 
andet at avertere, 

Midt i en Krisetid. 
Solg e De noget til alen 

– 	).1km han var lige 
id købe en Flip! 

Sommerstr6mper 
i moderne Farver 
Silkestrømper, alle lyse Farver, 	pr. Par 2,25-2,85 
Holdbare Traadstromper 	 1,65-2,35 
Silke og Traad sammen, meget stærke 	2,90-4,50 
Ankelsokker, hvide og kulørte 	 0,85 

\fordlandets Xandelshus. 

Honsefoder og Kyllingefder 
Majs, Byg, Hvede, Havre og \R dsæd sælges 
og prima frisklagte Æg købe gerne. 

Rigtige Priser • 	 E. M. BECH  
Rigtige Varer I 

Ønsker De at købe 
et rigtig godt Stykke 

saa har jeg 
den 

Rigtige Vare til den Rigtige Pris. 

Tlf. 10. 	 E. M. BECH. 

	 Største Lager 

Fra og med Fredag d. Iste Juni 
 ens Hansen. 

hver Aften og Søndag Efterm.: 	 Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Duo Inomonale Luilalirdboo 	Afdeling i Allinge. 

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

Lager af Kjoletøj, Bomuldstøj, 
Lærreder, Gardintøj, Dynetej, Fjer, 

	

1 Koncert 	1  Tæpper, Trikotage og Garner. 

	

Dansant 	 Billigste Priser og prima Varer. 

Artistoptræden ti 

Bornh. Fugleskydningsselskab 
afholder den aarlige Fugleskydning Grundlovsdagen 
den 5. Juni paa sædvanligt Sted ved Hammershus. Skydenumre (Med- 
lemskort) a 2 Kr. 	Skydningen begynder Ki. 10 Form. og fortsæt- 
tes til Brystpladen er nedskudt. Koncert om Eftermiddagen, Præ-
mieuddeling og Faellesspi.ming Kl. 7 paa Hotel Hammershus. 
til hvilken man kan tegne sig hos Værten. Der serveres 2 Retter og 
Dessert a 2,50 pr. Kuvert. — Om Aftenen BAL paa Hotellet. 

ceesseceeewiseeeeeceeeeeeee 

 

Vi mødes i 9alinehaven! 
Hver Aften 

1. Kl. Orkester og Artister 

Luftakrobaterne uden Nerver, 
samt 

De eksentriske Akrobater 
Gaa ikke Glip af disse stilfulde Numre, 
præget af Spænding, Elegance og fineste Akrobatik 

Udfyld et nyt Blad i Bogen om Deres smukke 
Erindringer fra Palmehaven. 

Netop det Orkester, De holder af Hvem sider? ,6  Kapelmester, jupinSg kehednaccks 

Ring Sandvig 13 
og bestil Deres Bord r estligt! Folkeligt! Fornøjeligt! 
i god Tid. 

Ærbødigst 

G. Jørgensen. 

6)6)6)6)6)6)6XD6)6)6>S16)616)6)6)6>Seeee6)6)e 

Skal De fernisere, lakere og male? 
saa brug FUNKIS Gulvlakfernis 

FUNKIS 4 Timers Lak 
FUNKIS Oliefarve, 

det er det bedste, der kan faas 	det er 
Rigtige Varer til Rigtige Priser! 

Tlf. 10. 	 E. M. bECH. 

Se her! 
~101101111111~1~111111 
Gør Deres Indkøb nu — Vi har det største Udvalg i 

Moderne ensfarvede Slips 	fra Kr. 2.75 
Easfarvede Sommerskjorter 	- - 535 
Herrehatte - moderne - 	 - 6.50 
Slipover og Crossover 	 - 4.25 
Herre - Sokker i alle Mønstre 	- 0.85 

HUSK! 
1~11101111~1111~ 

altid bedst og billigst i 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

Bornholms men~ei Neummus oolokiske Have 
vod STAMMERSHALDE (kun et Kvarters Gang fra Humledal St.) 

Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. -*--4C 
Bjørne - Ulve - Ræve - Grævlinge - Aber - Hjorte m. m. Roy- og Hønsefugle 
I den kunstige Sø lindes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk. Ænder. 

Nyt! Nyt! Den store Berberløve og den brune Landbjern. 

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

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

Telefon Allinge 121. 	 Direktionen. 

Gør Deres Indkøb hos de Hand-
lende, som averterer her i Bladet, 

VED DP hvor De skal hen, for at faa den Habit, 
der passer. 

n  i Fransk saavel som Engelsk Facon. 
har det rigtige Snit og de rigtige Moder Bay Olse 	
Da jeg har Forbindelse med flere Firmaer, 

Rep. udføres smukt, billigt. kan De faa netop det Stof, De søger. 

H. Bay Olsen. 1. Kl. Herreskrædderi, Allinge. 

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

Pris, som Udskudshrædder koster. 

Særdeles smukke, russiske FINERPLADER i 4 og 5 mm Tykkelse, 

samt MAS 0 NI TEP LADER, blød, halvhaard og haard Kvaiitet, til at 

dække fugtige Vægge med o. s, v., sælges til den rigtige Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

0 Vi har stadig Lager af 
Tysk Kalksalpeter 	 Gran. Chili-Salpeter 
Svovlsur Ammoniak 	 Nitrophoska 
18 pCt. Superfosfat 	 40 pCt. Kaligødning 

og  sælger gerne pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. =mem 

U 	it<  at alt i Malervarer, Lak-Fernis 
og Pensler faas bedst og billigst hos 

Axel Mogensen, Tejn! 
Skal Bilen lakeres? - 
Vi har prima BILLAK i flere Farver.  

INSUL 	den ITE 
er den bfaeadstheoBsygger 

E. m, / E c H.  

For Hoteller og Pensionater 
har jeg det rigtige i Kaffe— og TheKander, samt 
Sukkersæt i Nikkel og Plet. Alle Slags Skeer og Gafler i 
Sølvplet og rustfri Staal. — Solide Varer, rimelige Priser. 
NB. De bedste Pudsemidler for Sølvtøj faas hos 

CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning v. Havnen 

Tlf. 140. 

  

    

Som merbrændsel 
er aflange Skandia- 

Brunkulsbriketter 
og runde Antracite 

Ægbriketter 
Disse sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Aettilelelaer, konvolutter, 
bags-1)4to, Veksethlan‘ettt r, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnakaber ,  

Sange og Salmer, 
Redlemdtort 

leveres bedst og billigst fra 

flogtr,r1~rii. 

2iografen.  
Fredag og Sondag 

Sømandsliv 
En spændende Skildring af en 
Sømands Liv med John Gilbert 
og Wallace Beery i Hovedrollen 

Bestyrelsen. 

Grundlovsmde 
Tirsdag d. 5. Juni Kl. 3, hvortil 
indre Mission og Luthersk Missi-
onsforening indbyder alle hjerte-
ligst. — Sangkoret synger. 

Olsker 
Kommuneskatten for April Kvar-
tal bedes indbetalt og modtages 
af Pedersen, Bakkemøllen 
Chr. Bendtsen, Tejn .  

Stats- og Tillægsskatter samt 
Skatterestancer til Kommunen fra 
1933-34 skal indbetales senest 
15. Juni. 

Sogneraadet. 

Cally's 
Ofisky 

Telefon 10 

RøSvineavIsforeningsOrne 
staar til Afbenyttelse paa Tyske- Propert og  behageligt 
gaard og Kildesgaard, og en Gylte-
orne paa Pilegaard. 
Kontingent 3 Kr. pr. So for Ikke-
Medlemmer. 



]lærkelige Fødemidler. 
—.— 

Hvis man vilde foreslaa en 
dansk Husmoder at koge en Ret 
Frøer eller Græshopper, vilde hun 
sikkert væmmes alene ved Tanken, 
medens hun ikke finder det uap-
p etitteligt at spise Rejer eller Østers; 
det er imidlertid ikke alle Vegne, 
man tænker som her, i mange 
Lande er forskellige Insekter og 
deres Larver en yndet Spise. 1 
Vestindien spises saaledes de tom-
metykke Larver af en Billeart, som 
de kalder „Gru-gru", og som gør 
stor Skade ved at bore Huller 
Palmetræerne, saa at disse visner. 
Larverne koges i Palmeolie, be-
strøs med revent Brød, Peber og 
Salt og spises i store Mængder. 

Paa Øen Madagaskar spises Ed-
derkopper, hvis Bagkrop ligner en 
blaa Drue. 1)e anvendes ogsaa til 
Medicin mod Feber. 

I Afrikas Indre lever der Neger-
stammer, der spiser Skarnbasser 
og Myg. De sidste er meget store 
og stikker ikke. Naar de har fan-
get en større Mængde, antænder 
de et Baal paa en Klippe, og se-
nere, naar Ilden er udbrændt, læg-
ges Myggene paa de hede Sten, 
saa at Ben og Vinger bortsvies. 
De knuses saa til en Grød og ba-
ges sammen med Mel til flade Kager. 

For Australnegerne har Insekt-
føde været af uniaadelig Betydning, 
da de ellers paa en vis Tid af 
Aaret, hvor alt er udtørret, saa at 
intet spiseligt er at opdrive, vilde 
dø af Sult. Stammerne drager 
imidlertid da op til Bjergene, hvor 
de finder uhyre Mængder af en 
stor Natsværmer, som kaldes Bu-
gong. De indfødte antænder store 

saa at Sommerfuglene kvæ-
les i Røgen, hvorefter de knuses 
og bages til Kages. Det skal væ-
re en overniaade nærende Føde, 
men Europæerne finder kun liden 
Smag i den, i Begyndelsen volder 
den endog Mavesmerter. 

Saa er der Græshopperne, baa-
de i Indien, Arabien og Afrika er 
de en yndet Spise. Araberne spi-
ser dem sammen med vild Hon-
ning, ganske som det berettes om 
Johannes Døberen. For mange 
Folkeslag udgør de et uhyre vig-
tigt Fødemiddel, navnlig blandt 
saadanne, der ikke driver Agerbrug. 

F. M. 

„Lykkeseje" 
—0 - 

Saa vidt jeg ved, er der et lille 
Herresæde i Danmark, som bærer 
Navnet „Lykkeseje". Jeg kender 
ikke Stedet, men jeg kender et 
andet lille Hjem, som i daglig Ta-
le ofte eller stadig bliver kaldt for 
„Lykkeseje", fordi Hjemmet der 
er et Sted, hvor Lykken i en for-
underlig Grad har hjemme. Det 
er en lille Villa, som først blev 
bygget for nogle Aar siden, og 
det beboes af en gammel Kvinde. 

Hun ejer ingen Rigdom, nej, hun 
maa vel snarere kaldes for en fat-
tig Kvinde men hun hører ikke 
desto niindre til de virkelig rige, 
thi hun er saa lykkelig og glad. 

Hendes lille Hus kan med Sand-
hed kaldes „Lykkeseje", Enhver, 
der kommer i hendes Hus, vil fø-
le, at her er godt at dvæle. Og 
mange er de, som kommer til 
hende. Man faar ligefrem et Ind-
tryk af, at alle kappes om at glæ-
de hende. Konerne i Sognet brin-
ger hende Mad, de unge Piger 
giver hende Blomster og Billeder. 
Stadig væk faar hun Breve fra 
Venner og Bekendte. Paa hendes 
Fødselsdag kommer Folk i Flok 
og Følge for at lykønske hende. 
De begynder allerede at komme 
om Formiddagen, og de sidste ta-
ger ikke bort før sent om Aftenen. 

Ja, hvad jeg her skriver, er slet 
ikke overdrevet, men vil nogen 
spørge, eller vil jeg spørge mig 
selv: Hvad er Grunden til, at saa 
mange Mennesker holder af hende, 
og at saa mange besøger hende, 
søger til hendes Bolig „Lykkeseje" 
— saa er Svaret vist dette: Hun 
har en forunderlig Evne til at gø-
re Mennesker glade. Hun er saa 
glad, og hendes Glæde smitter. 
Glæden, den sande, dybe, varige 
Glæde, bor i hendes eget Hjerte, 
og den lyser hende ud af Ansig-
tet. Hun kan se paa et Menneske 
med et saa varmt ug glad Blik, 
at det varnier helt ned i ens Hjer-
terod. 

Man smiler igen til hende. Maa, 
kan ikke lade være Man siger li-
gefrem til sig selv i hendes Nær 
hed, 

— Lad være med at hænge 
med Hovedet. Se dog ikke sort 
paa Verden og Verdens Daarlig-
hed 

Hvor har hun glædet mange. 
Hvor har hun opmuntret, oplivet 
og trøstet mange Mennesker. De 
unge betror hende deres Sorger, 
og hun hjælper dem over og igen-
nem deres triste Tanker. Hun har 
et særegnet Greb at tale og trøste 
paa, Man glemmer i hendes Hjem 
at man gaar med Sorg i Sinde. 
Hun kan ret fortælle en, at det er 
slet ikke saa galt, som man hav-
de indbildt sig. 

Hendes Hjem er et „Lykkeseje". 
Hun har altid en Skilling til 

den, der trænger. Hun giver, og 
hun giver med Glæde, Jeg tæn-
ker tit paa : Hvor faar hun dog 
alle de Penge fra ? Hun har ingen 
særlige Midler. Hun tjener ikke 
store Penge; men det er, som Guds 
Velsignelse følger hende — og føl-
ger med det, som hun foretager sig. 

Er hun selv engang imellem i 
Forlegenhed, ja, saa kommer det, 
hun skal bruge. Der er ogsaa nok, 
der gerne vil give hende. 

Nu er hun gammel, og jeg tæn-
ker ofte paa: Hvor vil hun blive 
savnet naar hun gaar bort, — og 
hvor vil der blive mange, der en-
gang vil følge hende, naar Kirkens 
Klokker skal ringe over hendes 
Støv, Og de vil staa ved hendes 
Grav med Tak til Gud for det 
meget, hun har været for dem -
og for de mange gode og kærlige 
Ord, de fik af hende i hendes 
Hjem. Hun fik selv Lykke med 
de mange, der fik Lov til at lære 
hende at kende. Intet Under, at 
man ligesom stiltiende gav hen-
des Hus Navnet „Lykkeseje". 

F. M. 

— Lad dog være at skyde, Aage, 
nu har jeg lige haft saadan ent MnS 
med at faa Den.2se ilt 

Fa2relselsre!ement. 
efter geerbfelaloveu af 1, hitli 1932. 

—0—  
%cer nitib opnicertfom, naar Øe f ter-

bea acta Stkebane. 
anbucti gere man ifte fcerbea tanga 

ab kørebanen, naar ber finboa bruge-
ligt gortona, og ber et 13,tabs pen 
betle; er bette fiffe Zilfcelbet, bar be 
Ret tit at feerbea tanga kø-rebene% 
men ffat Diare agtaaagiaen oaerfor ben 
øvrige 	rerbfel. (§ 5). 

kørenbe Ral ubtrife frerlig gorfig-
tigbeb »eb Stdrfet fra en (ilabe eller 
Sej inb i efter oaer en amben, aeb 

tatibaning eller gornubring af gcerb-
felaretning, veb Rink( Doer ernbane-
broer, fflabe- efter R3ejfral'A og gOb-
gretiperielter, forbi Ceibeaeje, gennem 
Vette etc. %enbinger finl ffe til mat-
fire ; %enbieg og %agIcensførfel men 
tun ffe, uanr ben ilfe generer betl ø10,  

rige g rerbfet. (§ 9). 
gorbipeaferett begfrei i (3inbetraba er 

forbubt. 

dit bejae faingea i fort due, tit 
aenftre i steget (tor årte. 

93eb -.-sening til 'Wire: Nat i gob 
forinben 	1:intibeti langt nb tit 

højre. 3'b rGaing til aenfite: flrcet i 
gob Zib forinbeu.jaamben langt ub 
til adiftre. Zean meb Viften er ilte 
nol. 

miet køretøj man kolbe 	bum: 
bet generer geerbfelen. 

Reer tøtube mirer bineuben,  ffnf 

be begge 4olbe faa ((mat tit fløjte, at 
bet er rigelig 3latia inictteur benl. 
gorbitorfel bagfra Ret fte tit benfire, 
og man tun ffe, naar bet tan fer, at 
dejbatten er fri. lett, ber fører for-
reft, ffat ftrnta holbe tilbage og give 
rigelig Vlaba tit aorbirkirfeln, mier 
ban aarifoea betone (§ 10). 

gor at unbaan cf;amineriftøb mellem 
tørentre, ber feerbea fnalebea, rit bered 
deje ffeerea, bar ben, font bar ben au-
ben paa højre taalib,%igepligt. Øen: 
ne 5Beftennuelje fritager bog ilte ben 
(tuben fur 3orfigtigtieb. ginanfig jfal 
ber nifelt 	orfiatigbeb veb acerblet fra 
en minbre befeerbet 2ej fif en niere 
befeetbet %ej eller @abe. lett, bet to- 

m itb fra en lajeabont dia fflrunb,  
ftafte, bar 'digepligt for geerbler fra 
begge 	iber. (§ 1 1). 

Reer et bolbenbe Staretoj foretager 
ligning peb 3gattgfcrtniitg,gi»ea Zegn 
frau Peb wiibting af geerbfelaretnin 

Slør ilfe inb i et Ligtog, 	icoppeaf- 
betinger efter 13roceafioner. 

2agteteenbingatibeit er en bah,  time 
efter og en haft time før oletia Dp-
(mig, og inbeufor benne Zib Ral alle 
t'efteforetojer mure forfattet mdl en 
flad lafenbe &!agte pert ft,er Ceibe meb 
baibt 2aa og en %agtagte nteb røbt 
s4;, baia ilfe gin:lanterne tifer jariban 
rust 2aa bagub. egfaa Zreetaoane g'et 
()(11)e £tigte, fluor  ber ilte er @irabebe-
laaning. 

Roar qatleftien ligger i højre 	ibe 
af Globen, ffnf aEalliften benatte betl, 
Ineb minbre ban bar 4,3after pen 
tein tier er brebere enb CSttaret. 

Rant bobbelt alt! fefti, font er beteg,  
net for qatling i begge Retninger, lig-
ger i aetiftre i itre af Gaben, er CS,a-
Ififten berettiget, men ilte forpligtet til 
at benatte ben. 

Red til enfrier Zib bolbe 
faa langt til fløjre fum muligt, og bet 
er forbubt at rane paa eller Doer i or-
toug eller ub af Vorte etc. (5:attifter 
maa itte tinge lig bagi nubre koretaj-
er, og pen en ltaflc maa ifte beforb-
tea flere Verf over, enb ben er iiibret-
tet til. bilaner teNfle hl bære forfa ,  
net ineb katteøje og i Vagtetceribinga-
tiben meb flad lalenbe .2agte (ber og-
faa flat laae til 8iberne). 

attifter ffat altib fjase miubft en 
amtb }faa 	horet og begge gubber 

part J3ebnlerite. 

2anbeaejen er i Bølge a; 8 i 
geerbfelatoaen faa aibt muligt ben 
aberfte Meter af dejbatten forbehotbt 
(.5attifteri (nttfna iffe ben bebe 2ailbe,  
nejabrebbe); uha« benne aberfte 
ter ftal laatliften altib Dige for Wte- 

torførenbe, og blu)); ber er Q,atleftier, 
er Qatlifterue benaift tit biafe, 

Giner en Volitibetient Zem et Zegit, 
fan ret Dem i alle Zilfeelbe ubbetin-
get berefter. 

7)et tan fofle filbul 1000 Er. at 
oaertreebe bife Regler foruben muligt 

rftatningamilaar. 

Forrelningskonuolulier 
sælges med Firma fra kun 8 Kr 

pr. Mille. 

Allinge BogtryKlieri. 

Vær god mod Naturen. 
-0- 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde — 

Den gør dig sundere baade paa Ler: 
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! 

- — 

I lar du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du rgaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

— Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

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

— — 

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

— -- 
Færdes du paa Steder, der tilhører 

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

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

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 kon og ren bør du efterlade 
den til andre. 

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: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 

Kaadheder, dersom de i Pobaad 
faar Lov at ro ud uden voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baed, end 
re I er sikre paa, at den kan bæ-
at jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, æld e som 
yngre, lære at kunne ud øre et 
korrekt „kunstigt Aand !dræt" 
(Schiifer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedra't", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikk ?rt 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. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri, 
riZ 	I uden Sange er ikke 

4.alrest nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. -- En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faer De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

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

De nye moderne Foraarssko 
er hjemkommet. 
Rimelige Priser. 

C. Larsen, Vestergade. 

Allinge Teglværk 
aabefaler 

Mursten, Tagsten, ••""1"!" 
Telefon 127. 

Elegante VISITKORT 

511 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst, 

Allinge Bogtrykkeri. 

Vandslanger 
og alt Tilbehør til disse. 

Vandkander 
i forskellige Størrelser. 

Hæksakse, Beskæresakse 
og Redskaber til Haven 
i stort Udvalg. 

Liggestole 
med og uden Fodstykke 
og Parasol. 

Hængekøjer, 
Haveparasoller m. m. 

anbefales. 

P. C. Holm, Allinge 
En stor rummelig 6kantet 

Kiosk er til Salg, 
Tlf. Nexø 234. 


