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Et Billede fra Købstadsmuseet „Den gamle By" i Aarhus, 
der er en af Byens største Seværdigheder, som aarligt be-
søges af over 100,000 Turister, hvoraf et meget stort Tal 
fra vore nordlige Nabolande. 

Da AilleribilEperell liall. 
Af Chr. H. Darnm. 

—0.- • 

Gamle Nikolai Maas sad og saa 
ud af Vinduet. De sidste Aar hav-
de taget stærkt paa ham. Den før 
saa staute og kraftige Mand var li-
gesom sunket sammen, Haaret var 
blevet tyndt og graat og hans kraf-
tige Skæg kunde ikke mere dæk-
ke Furerne i det magre Ansigt. 
Bare tre, fire Aar før vilde ingen 
have fundet Nikolaj Maas saadan. 
Nu var det en dagligdags Begi-
venhed. 

Nikolai Maas var en af disse 
brede, lidt kantede sønderjyske 
Bønder, som aldrig gik paa Ak-
kord med Uretten. I flere Slægt-
led var den gamle Gaard gaaet 
fra Far til Søn, og alle havde væ-
ret stræbsomme og dygtige, saa 
der var kommet Velstand til Huse. 
De havde alle Dage været selv-
skrevne som Danskhedens Fore-
gangsmænd i deres Sogn; deres 
absolute økonomiske Uafhængig-
hed, deres gamle traditionrige 
Slægtsgaard gav dem en rank Ryg, 
parret med en stædig Vilje og en 
vis stejl Haardhed i deres Optræ-
den. 

Tyskerne var klar over, at de 
ikke kunde vinde synderligt frem 
i det danske Sogn, saalænge der 
sad en Maas paa den gamle Gaard, 
og der blev gjort mange Forsøg 
paa at faa dem bort. Først for-
søgte man at gøre dem til Optan-
ter, men da gamle Maas — det 

var Nikolaj Maas's Far — Farte 
Sagen helt op til Rigsritten i 
Leipzig, inaatte Myndighederne op-
give at naa deres Maal ad denne 
Vej. Saa forsøgte man at købe 
Gaarden, og bød ikke mindre end 
50,000 Mark mere for den end den 
var værd, men dette rokkede hel-
ler ikke Maas. Forkarlen paa Gaar-
den fik man gjort til dansk Un-
dersaat og udvist, en Pige gik det 
ligesaa. Men Maas begyndte bare 
nogle Timer før om Morgenen og 
arbejdede nogle Timer længere 
om Aftenen, indtil man endelig i 
den folkeknappe Tid fik en ny 
Karl og en Pige. Fra gammel Tid 
stod der et Laan i Gaarden, en 
Hypotek fra et tysk Pengeinstitii-
tion. Det bliv opsagt, da man 
mente, nt ild vilde bringe Maas i 
Vanskeligheder. Men han indløste 
dit bare til Fortaldstid. Og saa 
var Myndighederne lige vidt. 

Men det var garnle Maas ikke, 
han var naaet et Ski idt videre, 
Hvi n samlede de danske Gaard-
ejere i Sognet og fik dem til at 
afgive det Løfte, at de ikke under 
nogen Omstændigheder vilde sæl-
ge deres Jord til Tyskere, han 
rejste det danske Forsamlingshus, 
som han skænkede Grunden og 
Materialet til — 	 og saa døde 
h.in. 

Men Sønnen, Nikolai Maas,fulg• 
te troligt i Faderens Spor. Han  

var som Faderen Foregangsmand 
indenfor Landbruget saavel som 
i den nationale Kamp. Og saa 
havde han det forud for Faderen, 
at han havde aftjent sin Værne-
pligt ved den prøjsiske Garde og 
var sendt hjem som Underofficer. 
Tyskerne forsøgte at faa ham ind 
i deri tyske Krigerforening, puk-
kende paa, at han havde aflagt 
Troskabsed til den tyske Kejser. 

„Det har jeg," svarede han, „og 
den Ed skal jeg nok holde, hvis 
Tiden skulde kræve det. Men den 
Ed giver mig samtidig Ret til at 
værne dansk Kultur, dansk Jord, 
saalænge det sker indenfor Lovens 
Grænser." 

Han korn ikke til at vise, at 
han vilde holde sin Ed til den 
tyske Kejser. Men hans Søn Jør-
gen, som var hjemsendt fra det 
Dragonregiment i Elsas, hvor lian 
havde gjort Tjeneste, kort før Ver• 
denskrigen udbrød, beviste at 
Slægten holdt, hvad den lovede. 
Han beviste det med Tabet af sit 
unge Liv. 

Den Dag, Nikolaj Maas fik Med-
delelse om, at hans eneste Søn 
var faldet foran Souson, var det 
som om noget brast i ham. Hans 
varme Smil saas ikke oftere, han 
var blevet mere indesluttet, og 
endnu mere stejl overfor Tysker-
ne end han hidtil havde været det. 
1 Afstemningstiden rejste han Sog-
net til som een Mand at feje Tysk-
heden ud ; det blev gjort saa grun-
digt, at Tyskerne kun fik syv 
Procent af alle Stemmer — og de 
syv Procent var endda indvand-
rede Tyskere, delvis Embedsmænd, 
Den Dag, Nikolai Maas for første 
Gang hejste Dannebrog i Haven 
foran den gamle Gaard, gik der 
for første Gang i mange Tider et 
Smil over hans Ansigt. Til denne 
Lykke kom endnu en, at hans ene-
ste Datter Sofie blev gift med en 
Halvfætter, Peter Maas, en dygtig 
ung Landmand, saa Gaarden 
alle Tilfælde vilde blive i Slæg-
tens Eje. 

De følgende Aar kom med tun-
ge Tider for al Verden — og for 
Sønderjylland. Formuen var gaaet 
tabt med den tyske Mark, Krigen 
havde taget Kreaturerne og øde-
lagt de før saa veldrevne Marker. 
Kronelaanene havde været alt for 
dyre, Misvækst, Mund- og Klov-
syge og afspærrede Grænser hav-
de næsten umuliggjort Landbru-
gets Rentabilitet. Et Bankkrak var 
kommet til, og havde berøvet Maas 
den sidste Rest af Kapital, som 
han før Krigen havde anbragt i 
den efter sigende saa sikre Bank. 
I Aarevis havde han kæmpet for 
at holde Gaarden oven Vande; 
mange Naboer var allerede bukket 
under; et Par Gaarde var endda 
afstaaet til Tyskere. Engang imel-
lem ligesom lysnede det, men saa 
kom der et nyt Slag, som atter 
bragte Vanskelighederne frem. 
Hver Gang, man kom fire Skridt  

frem, gik man fem tilbage. Nu var 
der berammet Tvangsauktion over 
Gaarden. 	— — 

Og selv om der var Udsigt til, 
at den unge Maas — Datterens 
Mand — vilde kunne komme til 
at overtage den, var alene Tanken 
om, at hans Gaard, Slægtens 
Maas's gamle Ejendom, var stillet 
til Tvangsauktion, nok til at virke 
fuldstændig lammende paa gamle 
Maas. Han viste sig saa at sige 
ikke udenfor Gaarden, traf han 
Bekendte, gik han af Vejen for 
dem. Han troede, at alle vilde le 
af ham, Manden, som før havde 
været Føreren, men som nu ikke 
kunde klare enhver sit. Han sov 
ikke om Natten for disse bitre 
Tanker, og oni Dagen gennemgik 
han i Tanken, hvad han kunde 
have gjort for at klare sig. Han 
fandt, at han ikke havde kunnet 
handle anderledes end han havde 

gjort det, men ikke desto mindre 
bebrejdede han sig selv, gav sig 
selv Skylden for Forliset. Aukti-
onsdagen kone Gamle Maas sad 
paa sin gamle Plads i Lænestolen, 
da den unge Auktionsleder, som 
han godt kendte fra de nationale 
Møder, kom. Samtidig samlede 
der sig mange Mennesker, ikke 
mindst fra Sognet, som var kom-
met for at følge Auktionen. Af 
Sognets Mænd kunde ingen byde 
paa Gaarden, de var nærmest 
kommet for i givet Tilfælde at de-
monstrere imod en Køber, idet 
man vidste, at Tyskerne vilde gø-
re Forsøg paa at købe Gaarden. 

Det første Bud blev afgivet af 
den danske Kreditforening, det 
næste af den tyske Sagfører fra 
Købstaden. Saa bød Kreditforenin-
gen over, og paa denne Maade 
gik det i nogen Tid, indtil Kre-
ditforeningen var sikker paa ikke 
at miste Penge paa Gaarden. Til-
syneladende vilde Tyskerne gaa 
af med Sejren og efter Menneske-
aldres Kampe faa Gaarden i de-
res Magt. -- Men pludselig skar 
der en Stemme med en fremmed-
artet Akcent gennem Diskussionen. 
Uden videre lagde Stemmen 5000 

Kr. til Tyskerens Tilbud. 
Det kan nok være, der blev 

Røre. Hidtil havde man tilsidst 
bevæget sig med to—tre Hundre-
de Kroner opad — og nu — Fem-
tusind ! 

Hvem var denne Mand? Man 
rakte Hals, men saa ikke andet 
end en gammel, velklædt Mand 
med et smalt, næsten skarpt An-
sigt. 

Den tyske Sagfører saa lidt fora 
bauset paa Manden og lagde saa 
Tohundrede til. 

„Femtesind til," svarede Stem-
men blot. 

Tyskeren rystede paa Hovedet 
og Hammeren faldt. Der var budt 
105.000 Kroner for Gaarden, over 
Tyvetusind over Kreditforeningens 
og Statens Laan. 

„Hvem maa jeg skrive," spurg-
te Dommerfuldmægtigen. 

„Peter Maas, San Francisco." 

.Du gode," ssgde en gammel 
Nabo, „det er jo Nicolais Broder, 
som for over fyrre Aar siden rej-
ste til Amerika. Jeg syntes nok, 
jeg kunde kende Ansigtet." 

Nikolai Maas havde ikke kunnet 
forholde sig rolig, han var kom-
met hen i Stuedøren og kastede 
et sky Blik ud over de mange 
Mennesker. — Pludselig standsede 
han ved Amerikaneren. 

„Men det er jo Peter," sagde 
han og gik hen imod ham. 

„Ja, det er Peter," svarede Arne-
rikaneren og gav ham Haanden. 
„Det var heldigt, at jeg tog lige 
hertil i Gaar. Jeg kom i Gaar 
med Amerikabaaden og skulde 
være blivet et Par Dage i Køben-
havn. Men der var ligesom noget 
i mig, som ikke lod mig have Ro. 
Og jeg naaede lige hertil, da Auk-
tionen var begyndt. Heldigvis da. 
Det vilde have været forfærdeligt, 
hvis Tyskerne havde faaet Gaar-
den. Jeg kom for at leve de sidste 
Aar herhjemme og saa lade din 
Datter arve mig. Nu kan hun lige 
saa godt faa en Del af Pengene 
straks, saa Gaarden kan blive 
gældfri igen. Gældbunden Mand 
er en daarlig Værner af Jorden". 

„ ja, det skal Du have Ret i 
Derfor er Landbrugets Vanskelig-
heder hernede ogsaa nationalt saa 
farlige, som de er. Det var da godt, 
Du kom. Jeg tror ikke, jeg havde 
overlevet, at en Tysker var ryk-
ket ind paa Gaarden. Nu lysner 
det igen." 

Professoren havde indtalt sin 
egen Begravelse i Grammofon. 

—o— 
En gammel belgisk Professor, 

Mersnick, de:- var en stor Til-
hænger af Bordets og Vinens 
Glæder, afgik forleden ved Dø-
den i en lille Kystby, hvor han 
havde levet sine sidste Aar. No-
gen Tid før han døde, sammen-
kalche han alle sine Arvinger til 
en festlig Banket, hvor han med-
delte dem, at han efterhaanden 
var blevet saa fattig, at han ik-
ke ejede noget ud over Midler 
til en hæderlig Begravelse og sin 
store Bogsamling, som Arvinger-
ne skulde faa Lov at dele. Da 
Professoren nogen Tid senere 
døde, ventede der Arvingerne to 
Overraskelser. For det første 
havde Professoren forbudt, at 
der blev holdt Taler ved Graven. 
Han havde nemlig selv paa en 
Grammofonplade indtalt, hvad 
der skulde siges om ham. Pla-
den blev spillet ved Graven og 
viste sig at indeholde en Lov-
prisning af Epikur, Professorens 
Yndlingsfilosofi, og en Anvisning 
paa, hvorledes Biblioteket skul-
de deles. En hel Del af Arvin-
gerne solgte deres Andel af Bi-
blioteket uden at lade det nær-
mere undersøge. De andre og 
lidt mere forsigtige oplevede be-
hagelige Overraskelser, da de gik 
Bøgerne igennem. Det viste sig 
nemlig, at den afdøde Særling 
havde moret sig med at kliste 
Pengesedler fast til Bøgernes 
Blade. En gammel Pebermø 
blandt Arvingerne fandt for sin 
Part 60,000 Francs og en Køb-
mand 80,0(10 Francs. 

Livet er en kostelig Gave, 
om man forstaar at bruge den ret, 
skriver Kolding Folkeblad. Lyk-
kelig den, der har faaet sand Na-
turglæde i Sind, Han er altid 
„ovenpaa", fordi materielle Kaar 
ikke kan ændre hans Glæde. Selv 
om han bliver nok saa rig, faar 
nok saa mange Goder og Bekvem-
meligheder, saa mister han ikke 
Evnen til at undres over „al den 
Ting, som Gud har skabt". Og 
om han ender i materiel Søllethed, 
saa kan han dog sidde paa en 
Grøftekant med en liden Blomst 
i Haanden og føle Fryd. 

Enhver, der staar tidligt op i 
disse Sommermorgener, maa glæ-
des over blot at være til. En Spad-
seretur før Dagens Gerning, et 



Fra Uge til Uge. 
o_ 

Strandhotellet 
arrangerer i Sommer en Række 

muntre Konkurrencer. Den første -
i Rækken gaar ud paa at skrive 
det smukkeste Digt om Sandvig- , 
og Førstepræmien er saa fristen-
de som et 8 Dages gratis Ferieop--  
hold næste Sommer - men des-
uden er der tillokkende Ekstra. 
præmier. Nu skal det vise sig, 
hvormange Digtere Øen i Øjeblik-
ketejer. Resultatet bekendtgøres 
ved en stor Sommerfest paa Ho-
tellet Onsdag d. 18. ds. og  Digte-
ne sendes til Etalissementets 
kunstneriske Leder, Cabaretsan-
geren Bengt Nielsen, der iøvrigt 
hver Aften gør stormende Lykke 
med sine morsomme, stadigt va-
rierede Viser. 

Palmehavens smarte Direktør Hr. 
Georg Jørgensen har allerede for-
længst slaaet sin egen Rekord fra 
i Fjor med Hensyn til at skabe 
et Forlystelsesetablissement, der 
staar paa Højde med det bedste, 
Hovedstaden byder. Vi har alle-
rede set og hørt en lang Række 
udmærkede Kræfter, idet Program. 
met skifter hver Uge. I den kom-
mende Uge optræder Taaspids 
Trick-Danserinden Mae Elgin, de 
originale Balancekunstnere The 
Daishios og Refrainsangerinden 
Lillian Svensson. Desuden erder 
som sædvanlig Præmiedans, og  
en Wonder.Bar sørger for Publi' 
kums Forfriskning. 

Elsa - Hum - Hejsa! 
Københavnere! Lau Lauritzens 

morsomme danske Lystspil fore-
vises Fredag, Lørdag og Søndag 
i Allinge Biograf. Her er ustyrlig 
Komik, kaade Løjer, morsomme 
Scener, vittige Repliker, glimrende 
Sange og fejende Melodier - kort 
sagt en Film alle maa se. 

$)telSattakaasBar 
Strandpavillonen 

Sandkaas 
Øens smukkest beliggende og 

hyggeligste Restauration 
DANS hver Aften fra Kl. 7,30 

Nyt Oplag er udkommen: 
Fører over 
Hammershus Ruiner. 

Pris 50 Ore. 
Faas i Boghandlen, ved Ruinen 

samt gennem Forlaget. 
Gornitzka, Allinge. 

Sholekorsel. 
Hurtig og grundig Ud-
dannelse. Garanti for be-
staaet Prøve. 

J. Arnoldus. 
Tlf. Østerlars 66. 

Nu er Tiden til at anskaffe 
Dem en af vore kendteKva-
liteter i Vattæpper, som vi 
fører fra Kr. 8,75. Ekstra 
store Størrelser fra 11,50. 

Prima Tæpper betrukket 
med lysægte Satin i flere 
Farver. 

Hadelsbus. 
hornholms 

Spare- og hanekams 
Afdeling i 

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

t. p 3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 - - 

Boxer udlejes. 

DAMPSKIBSSELSSIMET „ØSTERSØEN" 
ALLINGE S.IS. „Hammershus" ALLINGE 
FARTPLAN gældende fra 16. Juni til 30. August 1934 inclusive. 

Mandag. 
Tirsdag, 
Torsdag 

og Lørdag 

Mandag, 
Tirsdag, 
Torsdag 

og Lørdag 

Søndage Læses som Pilene angiver • Søndage 

VAf Kbhvn. Hovedb. Færge An4 
An  Malmø . . . . - 	At 
AfKbhvn.,Havneg.Datnpsk. An 
An Malmø 	 - 	AF 
Af Malmø C., Lokalst. . . An 
An Simrishamn 	 Af 

18.23 
16.35 
	

16.35 
1.25 16.15 

1-23.55 14.45 
23.32 	14 04 
21.21 11.50 

9A2 
11.30 

5.25  14.02 
7.17 15.50  

11.05 
12.35 

- 17.00 
- I  18.30  

.16.28 
14.10 

16.45 
19.15 

8.24 20.30 
*10.45 22.53 
11.00 23.05 
13.30 1.30 

16.15 
14.45 

18.23 

14.04 
11.50 

21.00  *11.30 
18.30 	9.00 

I Simrishamn ankommer Toget til og afgaar fra Bornholmerdamperens Anlægsplads .  
17, Juni ingen Forbindelse Malmø-København. 

Billetpriser København-Allinge •Hammerhavn. 
Enkeltbillet (Alle Priser excl. Kurs) ... 	II Kl. 11.45... III Kl. 9.60 
Dobbeltbillet (Gyldighed 30 Dage). ... 	... II Kl. 19.50... III Kl. 17.55 

Søndagsbillet Allinge-Malmø 10,50 Tur og Retur. 
do. 	Allinge-SiMrisharn 5,00 Tur og Retur. 

Lysttur til Christiansø Onsdag og Fredag: 
Afg. fra Allinge Kl. 10.30 og fra Gudhjem Kl. 11,30. 
Retur fra Christiansø Kl. 3,30. 
Damper-Billet 4 Kr. og med Jernbanebillet 5 Kr. 

Til Sassnitz: Afgang fra Allinge Tirsdag og Torsdag Kl. 19,45. 
Fra Sassnitz Onsdag og Fredag Kl. 2,45 (Ank. til Allinge Kl. 9,30). 
Pris : Enkeltbillet 12 Kr., Dobbeltbillet 17. Kr. 

Billetter og Oplysninger: 
Turistbureauet i Sandvig, Telt. 100. 
A/S Dampskibsselskabet „Ostersoenus Expedit. (ved Havnen). Allinge. Telf. 75. 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

5) 

2.)i sender 

„9ord6ornfiolm" 
hver 21ge. 

.7tenk ogsaa paa os, 
naar »e Æar el eller 
andet al avertere. 

Krep-Servietter 

,,Af Simrishamn 	 Ann!  *10.30 
vAn Bornh. AllingeiHammrh. Aft1 8.00 

og la3rredsmønstrede do. 
sælges fra 2 Kr. pr. 500. 
Damask-Bordduge i 10 m. 
Ruller 2 Kr. 
Trykning af Firma billigst. 

Alt til Hoteller og Pensionater. 
Allinge Trykkeri. 

rasktpaa Cyklen med Sol-
glimt i blanke Eger, er en Fest. 
Lige saa vidunderligt, det er at 

tu betragte Naturen i Morgenfriskhed, 
er det at se de unge Mennesker, 

mod Morgenbadet. der haster 	rgenbadet. De 
saa smukt. D smiler sa eres „God 

so Morgen" i Forbifarten, er som en 
Velsignelse for Dagen. De nyder 
Livet paa den rette Maade. Og  
det er netop det, det kommer an 
paa. 

Del hemliuhulslilide 
Tempi paa Java. 

_o_ 

Direktøren for den palæonto-
logiske Afdeling  i Wiens natur-
historiske Museum, Prof., Dr. 
Franz Z. Sehaffer, skildrer i 
»Berl. Tagebl.« et Besøg  i et 
hemmelighedsfuldt Tempel paa 
Java under en Rejse fra Djokja-
karia Nord paa. Rejsen gik gen-
nem en af Javas frugtbareste 
Egne, der overalt bærer Spor 
af en mere end tusinde Aar gam-
mel, høj  Kultur, til Barobudur, 
hvor Javas, ja, vel hele den 
indoariske Kulturs berømteste 
Bygningsværk findes, 

Turen gaar gennem godt be-
bygget Land, og  i det fjerne træ-
der Merapis høje Vulkankegle 
bestandig  tydeligere frem. Frem 
af Eucalyptustræer dukker en 
Høj  af et mærkværdig  regelmæs-
sigt Udseende, En lille Rampe 
fører hen foran den, og  snart 
holder Vognen ved Foden af en 
afrundet Høj, og  man staar for-
an Barobudurs hemmeligheds-
fulde Tempel, der - siden det 
i 1814 genopstod af Junglen -
har trodset alle Arkæologers og  
Arkitekters Tydningsforsøg. 

Det forestiller en sukkertop-
formet Høj, 120 Meter bred og  
40 Meter høj, og gør med sin 
kunstnerisk udførte Stenbeklæd-
ning  et overvældende Indtryk. 
Der er en Overflod af Enkelt-
heder. Først træder en Trappe-
inddeling  i fem Etager frem, 
derpaa opdager man, at Byg-
ningen hverken har kvadratisk 
eller cirkelrundt Grundrids, men 
bestaar af 20 fremspringende og  
16 indadvendte Hjørner. Bryst-
værnet paa det omløbende Gal-
leri er forsikret med Hundred-
vis af smaa, klokkeformede Af-
satse og  alterlignende Udbygnin-
ger, der løber spidst opadtil. De 
kaldes i den indiske Bygnings-
kunst Stupaer eller Dagobaer. 
Saadanne 72 større Dagobaer 
strækker sig  tre koncentriske 
Kredse helt op til Hvælvingen 
over det femte Stokværk. Og  i 
deres Midte krones det hele af 
en syv Meter høj  og  ti Meter 
bred Afsats, hvor der findes et 
lille Skatkammer. Det var natur-
ligvis forlængst udplyndret, da 
man opdagede Bygværket. Det 
var det eneste Enkeltrum i hele 
det kæmpemæssige Bygværk, der 
i Rummelighed overgaar selve 
Pyramiderne, der ogsaa var ind-
rettet over et eneste Gravkammer. 

500 siddende Buddhaer i Da-
gobaerne og  Nischer virker al-
lerede ved deres Mangfoldighed 
knugende. Hvorledes kan man 
forestille sig  fem Kilometer Re-
lieffer dækkende Vægge og  Gal-
lerier og  fremstillende Buddhas 
Liv i en Overflod af Figurer og  
Scenerier `? Det er ganske sim-
pelt forvirrende. Hvor mange 
Hundrede af Kunstnere, hvor 
mange Tusinde Hænder har her 
ikke været i Arbejde? Det er 
sikkert det rigeste, det mest over-
daadige Mindesmærke i Sten, 
Mennesker har frembragt. 

Og  hertil kommer de nærlig-
gende Spørgsmaal : Hvad fore-
stiller det, naar blev det bygget, 

eren og  hvem hvem var Bygmesteren 
til det Verdensvid- 

under? 
Begyndelsen er gjort efter 

samme Plan som Trappepyrami-
den i Kambodscha, men en Højs 
Forvandling gennem kunstnerisk 

 Udsmykning  til et Mindesmær-
ke er noget helt egenartet, og  
Bygningens Bestemmelse er lige 
saa uklar. Man ved ikke en Gang  
noget sikkert om Tiden for dens 
Opførelse. Den er sandsynligvis 
anlagt omkring  00 i Schride-
vidscaja-Rigets Periode paa 
matra ; men hele den javanesi-
ske Historie fra denne Tid er 
indhyllet i et Slør, som ingen 
endnu har løftet. Kun de ind-
fødtes Sagn beskæftiger sig  med 
det gaadefulde Bygværks Op-
staaen. 

Saa meget mere indgaaende 
har Arkæologerne beskæftiget sig  
med Tydningen af Formproble-
met. Modsætningen mellem den 
stejlt opadstræbende, trappefor-
mige Underbygning  og  den flade 
Overdel forstyrrer paa en saa 
paafaldende Maade det arkitek-
toniske Billede, at man bar søgt 
mange dyhtsindige Forklaringer. 
Saaledes skulde fremspringende, 
opadstigende Sider fremstille 
Løsrivelsen fra det timelige, og  
de øverste Terrasser med den 
ophøjede Dagob forestille Nir-
vana. En mere nøgtern Ingeni-
ør vil føre Ændringen af Byg-
geplanen tilbage til Skred i Un-
dergrunden, som endog  skal ha-
ve presset en tung  Stenterresse 
om Højens Fod og  dækket fær-
dige og  ufærdige Relieffer. Han 
betegner det som »en arkitekto-
nisk Tragedie med en taalelig  
god Udgang«. Men vi kender 
slet intet til Bygningshistorien. 
Lignende fantastiske Udtydnin-
ger har Pyramider jo ofte været 
underkastet. Mon ikke Sandsyn-
ligheden taler for, at en Vulkan 
har været Forbilledet? Vulka-
nerne paa Java, der hæver sig  
netop i denne sukkertopagtige 
Form, har med deres svovlede 
Dampe og  sejgtflydendende La-
vastrømme nødvendigvis maatte 
gøre det dybeste Indtryk paa ; 
disse Naturbørn. Det er i hvert 
Fald nærliggende at antage, at 
Højen med det hemmeligheds-
fulde Bygværk er selve en saa-
dan Vulkan. 

Landets 	betydningsfuldeste ; 
Guddom i tidligere Tider har 
været Ilden, Man forstaar dette, 
hvor lumske Vulkaner i frugt-
bare 

 
 og  tætbefolkede Egne ofte I  

i fordums Tider har fremkaldt 
Katastrofer. Her har ikke været 
Tale om tynde Lavastrønmie, 
som kunde undgaas, eller om 
Askeregn, der langsomt faldende 
dækkede Jorden, men om glø-
dende . Damp- og  Gasskyer og  ko-
gende Dyndfloder af et saadant 
Omfang, at Flugt var umulig. 

Det lader sig  let forklare, at 
en saadan Vulkans Opdukken 
fra Jordens Indre, glødende og  
indhyllet i Dampskyer, har gjort 
et saa dybt Indtryk paa Menne-
skenes Sind, at man har valgt 
den til Forbillede for en Nati-
onalhelligdom. 

(Sorø Amtst.)  

Tobaksrøg og Kirkegang. 
Man skulde jo ikke tænke sig 

det muligt, at Folk nogen Sinde 
har fundet paa at ryge Tobak i 
Kirken ; men at det har været saa. 
ledes i England, derom vidner 
flere gamle Krønniker. Der fortæl-
les saaledes om en i hin Tid be- 

rømt Præst ved Navn Parr, der 
levede l Slutningen af det 18de 
Aarhundrede, at han sad inde i 
Sakristiet og røg Pibe, medens 
Menigheden sang Salmerne. Han 
plejede at sige: „Min Menighed vil 
have lange Salmer, og jeg holder 
af en lang Pibe". 

Walter Scott fortæller om en 
anden Præst, der hed Duncan, at 
lian under hele Gudstjenesten røg 
af en Pibe med Jernhoved, og at 
de kirkesøgende bød ham deres 
Tobakspung. 

Det varede dog ikke længe, in• 
den der blev skredet ind mod det-
te anstødelige Væsen - eller ret., 
tere Uvæsen - der blandt andet 
virkede forstyrrende, fordi man 
under hele Gudstjenesten snart • 
hørte en, snart en anden slag Ild 
med sit Fyrtøj og puste Tønderet 
i Lue. Der blev saa fastsat bety-
delige Pengebøder, og det forbø-
des endog paa Vejen til Kirke at 
ryge i en Afstand af 2 Mil fra 
denne. 

At Præsterne i hine Tider var 
meget forfaldne til Tobak, frem-
gaar blandt andet af, hvad der 
fortælles om en Præst ved Navn 
Predon, der levede midt i det 17de 
Aarhundrede. Naar han manglede 
Tobak, skar han en Stump af 
Klokkerebet, travlede det op og 
røg det i sin Pibe. 

Kronprinsen og Præsten. 
I Aaret 1805 udnævnte Kron-

prins Frederik Sognepræsten til 
Vesterborg og Birket Menigheder 
paa Lolland, P. G. Bojsen til Bi-
skop ovec Akershus Stift i Norge. 
Pastor Bojsen, der tillige var Se-
minarieforstander, foretrak imid-
lertid at frasige sig Bispestolen, 

me 
da han erfarede, at Seminarister- 
ne blev bedrøvede, da han 	d« 
delte dem Udnævnelsen. Ja, de 
fleste brast endog  i Graad, saa.  
afholdt var Pastor Bojsen. Der var 
derfor ikke andet at gøre, end han 
maatte rejse til København og be-
de Kronprinsen om at tilbagehol-
de Udnævnelsen. 

Da han kom ind til Kronprin-
sen, troede denne, at Præsten kom 
for at takke for Udnævnelsen. Han 
blev derfor ikke lidt forundret, da 
han hørte Præsten rykke frem 
med, at han kom for at bede Hans 
Højhed Kronprinsen om at tilba-
gekalde Udnævnelsen. Han kunde 
ikke forlade sine ka re Seminari-
ster i Vesterborg. 

Kronprinsen var som bekendt 
meget barsk og hurtig til at buld-
re op, og heller ikke denne Gang 
glemte han at tage paa Vej. 

- Hvad, hvad hører jeg, huld. 
rede han løs, kan De ikke forlade 
Deres Seminarister! De er kaldet, 
og  Dehar at overtage Bispestolen. 

Men Pastor Bojsen lod sig ikke 
rokke. lian kunde ikke forlade 
Vesterborg 

Nogle Minutter gik. Da kom der 
et skælmsk Blink frem i Kron-
prinsens Øjne, og han udbrød: 

- Saa bliv da ved Deres Se-
m ingrister, naar De endelig  saa 
gerne vil Men Bisper De, og 
Bisp skal De være. I disse Dage 
er Lolland-Falsters Bispestol ble-
vut ledig, og herved udnævner jeg 
Dem til Biskop over nævnte Stift 
med Ret til at bo i Vesterborg. 

Og saaledes blev det. 
Biskop Bojsen virkede til stor 

Velsignelse i Vesterborg baade 
som Sognepræst, Biskop og Se-
minarieforstander lige til sin Død 
1831. 

Han ligger begravet paa Vester-
borg Kirkegaard. 

• • • 



Lodtrækning ved 
Sudan-Udstillingen. 

Puden Nr. 35, Schawlet Nr. 31, 
Billedbiblen Nr. 38. 

Følgende Nr. paa Adgangskor-
tene har vundet: 
3685, 3612, 3722, 3719, 3810, 3834 
3981, 3954, 4100, 4082, 4193, 4114 
4225, 4254, 4332, 4351, 4406, 4424 
4579, 4564, 4653, 4644, 4708, 4797 
4820, 4851, 4951, 4964. 

Genstandene kan afhentes i Præ-
stegaarden i Løbet af 14 Dage. 

her er vi igen! 
og denne Gang indbyder vi alle 
unge Mænd, der er konfirmeret i 
Aarene 1931, 1932, 1933 og 1934 
til Ungdomsfest i Menighedshjem-
met, Allinge, førstkommende Fre. 
dag den 20. Kl 20 pr. Der bliver 
Kaffe, Musik, Underholdning og 
Taler, vi slutter ca. Kl. 22. 

Vel mødt! 
Allinge-Sandvig K. F. U. NI. 

„Propagandachefen". 

2iografen.  
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 8 

Den store danske Laufilm 

kbenhavnere 
Sæsonens bedste og morsomste 
Lystspil med Olga Svendsen, 
Aase Clausen, Chr. Arhoff m. ti 

En god Lødekvie, 
som kælver i August, er til Salg 
eller Bytte med en Gylte. 

Sjællegaard pr. Allinge. 

Uyglig Formiddagspige 
til Glasvask antages. Fløj Løn. 

Palmehaven, Sandvig. 

Olsker Hosiliardiduiuoio. 
Markvandring foretages Onsdag 
d. 18. ds. Konsulent Nielsen leder. 
Mødested hos Jørgensen, Bække-
ly ved Tein Kl. 3. 

Bestyrelsen. 

hstgivergaarden 
(Teatersalen) 

Koncert-Dansant 
hver Tirsdag og Fredag 

Stor Aabningsfest Fredag til Kl. 2 
Serpentiner-og Præmie-Rouletdans 

Rosenvask. 
Sprøjtning af Roser mod Lus og 
Mddug udføres. 

Poul Jørgensen, Solbakken. 

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

Lager af Kjoletej, Bomuldstøj, 
Lærreder, Gardintøj, Dynetøj, Fjer, 
Tæpper, Trikotage og Garner. 

Billigste Priser og prima Varer. 

Prima spansk (løsalt til Kløver og Græs. 
Naar Sildene skal lægges saa maa der bruges 

bedste Gloria Køkkensalt 
saa bliver Spegesildene lækre og holdbare. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi mødes i 9ahrtehaven! 
Hver Aften 	 Koncert 

1. Kl. Orkester og Artister 	
Dansant
A 
Artistoptræden 

Fra den 12, til 21. Juli 
- begge Dage incl.-- byder Palmehaven 
sine ærede Gæster følgende storslaaede 

PROGRAM: 

Taaspids-Trick-Danserinden Mae Elgin 

De originale japanske Balancekunstnere 
•.•..••• THE DAISHIOS •••••••• 

Refrainsa,ngersken Lillian S vensson 

og saa, PRÆ MIE DANS hver Aften. 

Nægt ikke Dem selv den storslaaede 
Fornøjelse at overvære dette Program, 
som Palmehaven sætter eu Ære i al 
glæde Dem med. Kom, se og hør den 
fineste Blanding af udsøgt Underhold-
ning: Sang, Musik, Dans, Plastik, Hu-
mør, Elegance. Spænding, 
Fineste Akrobatik! 

6 Dumping Jacks (Show Band). 

Glem ikke Palmehavens WONDER BAR 

fistlig! Folkelig! Fornøjelig! 

lit  
I Tlf. 77 og 79 I 	I 

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

Pris, som Udskudsbrædder koster. 

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

samt RIASONITEPLADER, blød, halvhaard og haard Kvalitet, til at 

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

Nordlandets Handelshus. 
Kofoed Sc Mortensens Byggeforretning 
Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

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

Nedsatte Priser. 
Nu sælges Restpartiet af 

Dame-Sommerfrakker 
til laveste Priser. - En Del frasorterede 

Uldmouselinskjoler 
sælges til smaa Priser. 

Magasin du Nords Uds. 
ved Victor Planck, 

Alle Tryksager 
saasom 

Rugninger, Meddelelser, Konvolutter, 
11Iags-1)ato, Vekselblanketter. 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

Bornholms Zoologiske Have 
• 

ved STANIMERSHALDE (kun et Kvarters Gang fra Humledal St.) 
Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. -er--ic 

Bjørne - Ulve - Ræve - Grævlinge - Aber - Hjorte m. m. Rov- og Hønsefugle 
I den kunstige Se tindes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk. Ænder. 

Nyt! Nyt! Den store Berberlove og den brune Landbjorn. 

En ideel Søndagsudflugt! . Kl.Retauratioi-Madkurve  k n 
r1

kikl:lenagenfra
noderneHøjttaleranlæg 

Entr: 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. 

ciricisbtlen 	
3 Mands Jazzband 

Hotel ALLINGE 	 THE BLUE BOYS 

.4 Dansant hver Aften 

Forrelningskenuoluffer Avismakulatur, 
sælges med Firma fra kun 8 Kr rene Aviser, bundtet i Pakker a 

pr. Mille. 	 5 kg. (ca 300), sælges for 75 Øre 
Allinge Bogtrylilieri. 	Allinge Bogtrykkeri. 

--- og vi danser paa Strandhotellet! 
Champagnedansp3engt NielsenT OverraslielserT S te mni n gT 
Hver Af t e neilver Afteng Hver AftensliverAftens 
Onsdag d. 18.: Digterhonhurrencefest AABENT TIL KL. 2 

rR.  dDs1 tGr  Tp  

Sommer! e Sol! e Badeliv! 
Nu, hvor Vandet er varmt og Solen brænder, er det Tid 

at forny Badetøjet - og det gøres bedst hos os. 
Bemærk Priserne! 

Badehaandklæder 0,50 - 0,75 - 1,15 1,50 - 1,75 - 2,25. 
Badehætter fra 40 Øre. Badesko fra 50 Øre. 
Uldne Badebenklæder 4,50. Bomulds- do. fra 75 Øre. 
Ankelsokker, hvide og kulørte fra 85 Øre. 
Moderne Netsokker i mange Farver. 
Kulørte Strandhuer og hvide Lærredshatte fra 95 Øre. 
Badedragter i de sidste Faconer. 
Badekaaber, Badeslag, Badebolde, Badebælter, Solbriller. 

NB. Et Parti Bomuldsbadedragter sælges for 75 og 100 Øre, 

,\fordiandets Xandelshus. 
Stort Udvalg i 
Fiske- og Grønt- 	0 lrk serves 
til billigst ePriser 

Axel Mogensen, Tejn. 
Is= og Mælkeudsalget, Lindeplads 

Brug mine I. Kl. isafkølede Mejeriprodukter. 
ken tuberkulosefri Mælk, Smør, Kaffe- og Piskefløde samt alt 
i Spise-Is og Blok-ls, smaa og store Portioner. - Bestillinger mod-
tages ved Vognen eller Telefon 62. - Varerne bringes omg. i Byen . 

Ærbødigst 	Charles Pedersen.  

J
leveres bedst og billigst fra ens   Hansen.   Allinge BogtryKKeri. 

»en rigtige Sko 
til den rigtige Pris 

Las hos 

C. Larsen, Vestergade, 

Endnu haves Restoplag af 

Xatrunershus 2irfis Xistorie 
som sælges til en Pris af 2 Kroner. 



BORNHOLMS ZOOLOGISKE HAVE 

Vær gud mod Naturen. 
--o- 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde -- 

Deri gør dig sundere baade paa Les 
gerne og Sjæl. — Derfor 	vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

!far du fundet en kon 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 digl 
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 deri danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grener.e omhyg- 

I den rige Krans af smukke 
Landskabsbilleder, som gør det 
nordlige Bornholms Kyst til 
Danmarks skønneste, er der sær-
lig et11:dflugts- og Feriested, som 
bærer Prisen, og det er Nordøst-
kystens idylliske Feriested: El-
verhøj-Stainniershalde. 

Der er sikkert mange Turister, 
og for den Sags Skyld ogsaa 
mange af øens Befolkning, som 
mangler Kendskab til Stammers-
haldes storslaaede Natur, og som 
aldrig har aflagt denne dejlige 
Plet et Besøg. — Overfor disse 
vil jeg ved disse Linier forsøge 
at fæstne og henlede deres Op-
mærksomhed paa dette herlige 
Sted, da jeg formener, at dette 
nok er baade et Besøg og en 
Omtale værd. 

Stammershalde og Elverhøj er 
to gamle Stednavne ved Rø's 
skønne Strand. — Stammers-
halde er en meget smuk lyng-
bevokset Klippeløkke — en fri 
og fredet »Ifalde« som springer 
langt frem i Havet. Derfor har 
man ogsaa herfra den mest be-
daarende Udsigt over hele Ky-
sten, et enestaaende Kystpano-
rama, som kan maale sig med 

gelig af med en Kniv! Skaer 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-
„ ■,nsløse 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 køn og ren bor du efterlade 
pen til andre. 

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 skønneste Steder i Syden, og 
SOM er en Lækkerbidsken for 
Kunstmalere. — Fra Kysten og 
indefter strækker sig den smuk-
ke og ejendommelige Klippeskov 
»Elverhøj«, der paa sine Steder, 
naar man træder udenfor de 
nænsomt anlagte Spaserestier, er 
lige saa utremkommlig som en 
af Afrikas Jungler. — Hele Sko-
ven, hvori findes de fra Oldtiden 
bevarede mægtige Jættestuer, er 
et Virvar af Floras Rigdom, mæg-
tige gamle Ege, knudrede Aske, 
Birke og Graner, vilde Kirsebær, 

Dværgahorn, Fyr, Rønne-
bærtræer • osv. osv., dertil kom:- 
mer de overalt i Jordbunden 
voksende forskelligartede Blom-
ster, Bregner, Moser og Slyng-
planter, noget der fryder enhver 
Botanikers Hjerte, og kan man 
gerne sige, os andre med, og 
midt i alt dette, i denne herlige 
og friske Natur er der anlagt en 
Dyrepark, der hvad Omgivelser-
ne angaar, er enestaaende, og 
hvor Dyrene har alle Betingel-
ser for at finde sig godt til Rette, 
at deres Fangenskab vel næppe 
mærkes.-  — Gaar man fra det 
ejendommelig byggede Hotel gen- 

nem Tælleapparatet og følger 
Retningspilene, kommer man 
først til det nyanlagte Vandbas-
sin, hvor man kan faa Lejlighed 
til at hilse paa Hr. og Fru Pe-
tersen, øens eneste to Storke, 
Men desuden forefindes her, 
Fiskehejre, Smaragdænder, Ja-
panske Enopgæs, Edderfugle m.m 
Derfra kommer man til Daady-
rene, og Sika-Hjortene, som lige 
har forøget Familien med en 
sprælsk lille Kalv. Saa er vi ved 
Abeburet, hvor der forefindes 
mange forskellige Slags Aber, og 
ikke at forglemme, de 3 smaa 
sorte Malaybjørne, der gør de 
utroligste akrobatiske Kunster til 
stor Moro for baade Børn og 
Voksne. Vi kommer forbi Fasan-
gaarden med mange forskellige 
Arter, den store amerikanske 
Bjergged med de mægtige Horn, 
og som gaar i en Indhegning af 
Klipper og Krat, saa den rigtig 
kan føle sig hjemme, og stand-
ser ved noget, som Direktøren 
kalder for »Frikvarter«. Og det 
er ingen daarlig Betegnelse, for 
her ser man lidt af hvert inden-
for Dyrebestanden: 1 lille Kip-
kalv, de bekendte 3 smaa Grise, 
Kattekillinger, Marsvin, Kaniner, 
Høns, Duer, Aber m. m. og alt 
foregaar i bedste Forstaaelse og 
Familieidyl; fra dette Sted maa 
man næsten trække Børnene, 
da disse ikke kan blive trætte 
af at følge Dyrenes Løjer. End-
videre forefindes i Dyreparken 
en stor Fuglevolliere med alle 
Slags tropiske Fugle i spraglende 
Fjerdragt, Rovfugle, Natugler, 
Musvaager med [Inger, Hornug-
ler, Høge og den lille Minerve-
ugle, den mindste af alle Ugler. 
Ja, selv Mikkelræv, Danmarks 
største Rovdyr, stifter man Be-
kendtskab med, samt et dito me-
get sjældent Eksemplar, en Kryds-
ning af en Mose- og Sølvræv ; 
og saa kommer vi til Havens 
Attraktion, 0,% et af dens sidste 
Nyerhvervelser, den prægtige 
Hun Berberløvet, der faar en Æg-
temage til Vinter, og den store 
russiske Landbjørn. der bor 
eget Hus, og som stadig samler 
et stort og interesseret Publikum. 

Dette var lidt om Omgivelser-
ne ved Stammershalde og dens 
zoologiske Have, men synes jeg 
ikke, jeg kan slutte denne Om-
tale uden at nævne, at der ved 
Hotellet ogsaa er sørget for og 
tænkt paa det besøgende Publi: 
kum, saaledes at dette ikke i no- 
gen Maade skal komme til at 
lide Mangel. Her er nemlig an- 
lagt noget som kaldes »Familie-
have«, hvor der er anbragt Bor-
de og Bænke, hvor man kan. 
slag sig ned og nyde den med-
bragte Mad. Kaffevand kan fans, 
og vil man hellere købe sig no- 
get spiseligt, er Hotellets Priser 
rimelige og Beværtningen god. 
Udmærkede Parkeringspladser 
savnes heller ikke, og jeg kan 
kun tilføje, ved al bruge de sam- 
me Ord, som Direktøren ved 
Københavns zoologiske 1 lave ud-
talte ved sit Besøg, »at Stam- 
mershalde er Danmarks smuk-
keste Dyrepark«, vil De ikke 
tro det, saa aflæg et Besøg og 
bliv overbevist. 

Besøg ude. 

Badninguns 10 

Fut manden for Dansk Svømme-
og Ligt t dei,,gefo: biled, Hr. Holger 
Nielsen, giv‘ r i Anledning af - de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa — følgende 
gode Read: 

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

er aldeles ingi n N} tte til, og ■iti 
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. Badet-  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-
ne. 

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Robaad 
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 straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt' 
(Sehger-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. 

FaerdselsrePment. 
efter 	cerbielgoven af 1. .(3tili t932. 

—0—  
V3cer attib opmeertfom, naar Ze feer-

ben han Starebame 
otigeengere maa ifte herbea Inagn 

ab Rørebanen, talar bet finbce bruge-
tiet ortoitg, og ber er 43tatta eaa 
bette; er Dette itte tilfeelbet, bet-  be 
Ret tit at f‘erhea tanea Stareb: nett, 
men NI racere agtpnagieen overfor bett 
'enige gierbfel. (§ 5). 

rtorettbe ftal ubeije  farlig 	otti.;- 
tig(!rb eeb Rarfel fra en @abe efter 

Sej inl i efter orer en «ben, geb 

	

trinbaning eller 	oratibling af grerb 
felag:tnine eeD Støriel peer `,1exubatie- 
broer, Gabe- efter 	ngut)- 

gcengetfetter, forbi Ce:Sagerje, gennem 

3otte etc. .tetii?itiger ftnl ffe til ren-
; sBenbing oa V3netaaistoriet titan 

lun ile, nulr ben ilte generer beo at,- 
rige 	trrbf el. (§ 

orbipneferen bagfra i fflabetreba er 
forbubt. 

(Eil bøjle feingea i tort V3iie, til 
eenhre i meget har :ene. 

lab 'c'ealaig tit baire: Etrat i not) 
rib fodulan bcialibeit limet ub til 
hejre 	•Eeeing tit benhib: Mart i 
(lob hib kanelen tamiben Innot uD 
tit net:fire 	nue) 1.iften er ilte 
uot. 

Reretitj num botbe hille, boer 
bet generer 3.reibieleil. 

%Int 'bartube roaber hinnuhen, jtal 
je begge()nlic jan langt til boite, at 

ber er riair lig 13f ebe inieflem km. 
leterfet l- c-4ftn jfnl ffc til tietiftre, 

u!1 mna tun ffe, navr Dtt trin 	at 

V3=jblinen er 	 her tarer for- 
rrft, flat ftrate bolbe tilbage og gine  

rifiefig Biobo til aorbifinfetell, nuar 
ban barfrod beroin. (§ 10). 

or at nubgaa dammenftab mellem 
tereithe, Dee firrDe4 fnalebea, at bere4 
leje fheree, bar ben, font fair ben an- 
ben paa hajre ajaanb, 	Men. 
Ile %eftenunelfe fritager bog ilte ben 
nuben for orfigligyb. 9taentig flat 
ber eifea aorfigtigtgb peb oerlifet fra 
en minbre befcerbet Viej til en mere 
beherbet V3ej eller (»abe. Zen, ber fø-
rer ub fra en (fienbom eller l»runbe 
Mitte, bar ligepligt for 5arbfe1 fra 
begge t fiber. (§ 11). 

Tant et bofbenbe Sliketej foretager 
Ilbfeing eeb Nenegicettling,gieea degn 
fem tgb Unbring af gzeerbfelaretnIng. 

Ror ilte inb i et 2igtog, troppeaf-
belieger dier $rocegioner. 

2egleteeithimmiben er en brik) time 
efter og en hale time før Sotena lp- 
gang, og inbenfor Denne 	ib 	arte 
.tertetoretejer erere forinuet meb en 
?fart lefenbe thjgte paa fem Sibe meb 
beibt 2r.a. og en 18aglegte meb rebt 

beia itte orlegterne bifer jaaban 
tiibt 2r,a bagub. egfaa triefeogne Nit 
tmee Shigte, beor ber itte er (»abebe-
teanine. 

9taar Qatleftien ligger i hejre Sibe 
nf @aben, ftal Helliften benette ben, 
meb miebre ban bar Vatter paa 
ten, ber er brebere esib Steret. 

»laer Dobbelt tiftefti, font er bereg-
net for aetting i begge »ietninger, lig-
ger i ben Etre Sibe af @3aben, er at)- 
!fiffet' berettiget, men itte forpligtet tit 
at belagte ben. 

(,..5:t)ttifter ffal tit enboer 	ib bolbe 
jan langt tit højre lom muligt, og bet 

forbabt at tette pari efter ober aor-
toug  efter ub af Sorte etc. ‘.s..etlifter 
num itte bage fig bagi andre Staretaj-
er, og paa en (hitte maa ilte beforb-
rea flere 43?riniter, cut) ben er inbret- 
tet 	Gatle gal bare forbi• 
net ingib Rniteeie og- i 2tintetcenbitige. 
tiben inch flad tafenbe 52tigte (ber og-
jan fint liree lit eibernee 

(Setlifter flat «hib hobe mintift en 
.N-aaanb PM' e'lt)ret og begge 8,ebber 
paa 43ebaterne. 

113aa £anbeueien er i aelge § 8 i 
acerøeBSIoncit itta uiDt muligt ben 
øerne »Reten af dejbanen forbetotbt 
(.5ettifteii (attjaa ifte ben bolig .Vartbe• 
eejetnebbe); nbouer benne eberfte slibe 
ter Ral (...5-ettiften altib hige for Vita-
imaieuee, og quer Der er aettejtier, 
er CSettgeree beneift tit biøde, 

(fiber vil 1.3,aitibetient Zein et tegn, 
far' ret Dem i alle 	itfeeibe uDbetin- 
get Derefter. 

Zet tun Mie iiibtil leou ltr. at 
oucrtrcrbe bieje »teater foruben muligt 
&fiatniugeaniear. 

Meddelelser, 
konvolutter, 

evpapir 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri, 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Alt udført af bornh. Arbejdere. 

Telefon 127. 

Elegante VISITKORT 

50 Stk. 2 Kr. 
TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Stammershalde. 


