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— Nu skal I bare tage den med

Svigermoderen.

Ro i Morgen, sagde Maren til de

—o—
Inger havde et Aars Tid været
forlovet med Hans Stange, en ung
og dygtig Gaardrnand, og nu skude Brylluppet staa. Hun havde
al Grund til at være lykkelig.
Hun elskede sin Forlovede over
alt, og hun vidste sig genelsket af
ham, den bedste, klogeste og smukkeste Mand, hun kendte. Han havde en god Gaard og et smukt
Hjem at føre sin unge Brud ind
til, og dog var der en Ting, som
lagde en Dæmper paa hendes Glæde — Svigermoderen
Maren Stange havde været Enke,
siden Sønnen Hans var tolv Aar,
og havde siden Mandens Død selv
drevet sin Gaard som den dygtigste Bonde. Da Hans blev voksen, havde han jo hjulpet Moderen: men hun havde dog altid været den, der raadede baade ude
og inde, og hun var bekendt for
at være en skrap og dygtig Kone,
som nok skulde vide at sætte sig
i Respekt hos Tjenestefolkene og
var ikke bange for at tage en
Haand i Hanke med hvilket som
helst Arbejde.
Efter at Hans havde været paa
Landbrugsskole, fik han Køb paa
Gaarden, og hans Moder overlod
ham Styret ude omkring; selv vilde hun bare passe hans Husholdning, indtil han fik sig en Kone,
— for naar den Tid korn, fik hun
jo trække sig tilbage der ogsaa,
sagde hun med et lille Suk.
Nu var Tiden kommen, — men
vilde hun trække sig tilbage?
Det Spørgsmaal voldte Inger
ikke lidt Bekymring, og hendes
bekendte spaaede hende ikke godt.
Maren Stange, som var saa vant
til at made baade ude og inde og
være nied overalt, hun vilde nok
ikke saaledes godvillig lade al
Magt gaa fra sig og sætte sig hen
med Hænderne i Skødet og rolig
se paa, at de unge ordnede det
anderledes, end hun var vant til",
sagde de. „Inger kunde være sikker paa, at hun vilde faa mangen
en ørn at tage med den skrappe
Maren Stange, før hun blev Kone
i sit eget Hus".
Og Inger rystede sørgmodigt
paa Hovedet, naar hun hørte dem
tale saaledes. Hun bestemte s ig til
saa vidt muligt at rette sig efter
Svigermoderen : men om det gjaldt,
skulde hun ogsaa nok vide at staa
paa sin Ret, og noget maatte hun
forandre i Husholdningen ; det
vilde ikke kunne undgaas.
Naar hun udtalte sig om disse
Bekymringer til Hans, trøstede
han hende med, at hans Moder
trods alt var en god og forstandig Kone, og at det hele nok vil
gaa i Orden af sig selv, og skønt
hun stolede fuldt og fast paa sin
kære Hans, var det dog med lidt
bange Anelser, hun Aftenen paa
sin Bryllupsdag betraadte sit fremtidige Hjem.

unge Folk, da hun bød dem god
Nat, for en Dag endnu vil jeg have Lov til at spille Husmoder.
Siden er det jo Slut.
— Ja mon —? tænkte Inger,
men hun sagde ikke noget
Den næste Formiddag viste
Hans sin unge Kone omkring i
Stald og Lade, Mark og Have,
medens Maren sørgede for Maden.
Da de havde spist, sagde Maren:
Naa, Hans, nu har Du jo vist Inger rundt overalt ude omkring:
nu faar du overlade hende til mig
et Par Timer, hun skal da ogsaa
se, hvad der er inden Huse, og her tror jeg, at jeg er bedre
hjemme end du.
Hans indrømmede det gerne;
han tog sin Hat og gik en Tur i
Marken, opfyldt af saa glade Tanker, som kun en ung Mand kan
være Dagen efter sit Bryllup.
Maren og Inger begyndte saa
deres Tur gennem Huset. De var
baade i Køkken, Spisekammer,
Kælder og Loft, og Maren var
utrættelig i at vise frem og forklare. Inger gik mest tavs, kun af
og til udtalte hun sin Anerkendelse over, hvad hun saa og over,
hvor praktisk alting var indrettet,
og hun kom til at synes bedre og
bedre om sin Svigermoder, jo længere de kom frem. Hun maatte
indrømme, at Maren Stange ikke
alene var en dygtig Kone, men
ogsaa en hyggelig og venlig Kone,
som hun vilde gøre sig Umage for
at staa paa god Fod med.
Til sidst kam de op i øverstestuen, hvor der stod Kister og
Skabe fulde af alle Slags Tøj, baade uldent og Linned, og da steg
Ingers Anerkendelse til Beundring
og Forbauselse. Saa meget Tøj af
alle Slags havde hun aldrig før
set paa et Sted, og det var hjemmelavet alt sammen. Hun tænkte
paa sit eget Udstyr, som hun havde haft saa travlt med i lang Tid,
og som hun før syntes var meget
godt ; men nu forslog det ingen
Ting imod, hvad Maren Stange
havde lavet til sin Søn med hans
Bryllup for Øje, altsag paa en
Maade til hende.
Da Maren endelig havde lukket
den sidste Skuffe i, sagde hun :
- Naa, Inger, nu har Du set
det alt sammen og ved, hvad du
gaar ind tit. Jeg har gjort mig
Umage for at gøre det saa godt
jeg har kunnet, den Tid, jeg havde med det at gøre ; men nu er
jeg bleven gammel og gammeldags,
og der er naturligvis mange Ting,
I unge synes skulde være anderledes; men nu faar I saa skalte
og valte med det, som I selv vil,
nu er det jo jeres, og jeg vil tage
mig det lidt mageligt paa mine
gamle Dage, — jeg synes næsten,
jeg har fortjent det.
higer saa ganske forundret paa
hende. Men er det da Meningen,
1 helt vil overlade Husholdningen

Fredag den 6. Juli
til mig? Vil I ikke gaa med selv,
som I er vant til ? spurgte hun
lidt usikker.
— Nej, det vil jeg virkelig ikke.
Hvad skulde du saa bestille?
— Ja, jeg skulde selvfølgelig
gøre Arbejdet: I skulde bare saadan gaa og raade mig — jeg er
jo kun ung og uerfaren, sagde
Inger nølende.
— Nej, nu skal jeg sige dig noget, lille Inger, Siden jeg overlod
Hans Gaarden, har jeg ikke haft
det midste med det at gøre ude
omkring. Han indførte straks en
Del Fordringer, som han havde
lært paa Landbrugshøjskolen, og
jeg kan ikke følge med paa de
nye Moder, men lader ham selv
om det. Nu er her kommet en ung
Kone, og jeg trækker mig ogsaa
tilbage herinde. Du har været paa
Husholdningskursus, og vil indføre mange nymodens Ting, som
jeg ikke vil forstaa mig paa, og
skulde vi gaa sammen om Husholdningen blev det bare til Kiv
og Strid, fordi vi begge vil mene
al være den klogeste.
— Jo, saadan vil det blive, til-

I

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage for Bladet udgaar.

at blive jer en god Datter, og naar
jeg trænger til et godt Raad kommer jeg til jer, — I vil sikkert
ikke nægte mig jer Bistand, sagde Inger bevæget.
— Nej, det vil jeg ikke. Hun
saa alvorligt paa Inger, saa sagde
hun indtrængende : Men husk altid paa, at din første Pligt er at
blive en god Hustru. Hans har
fortjent det.
— Det har han, hviskede Inger.
Saa gav de to Kvinder hinanden et varmt og trofast Haandtryk.

Rosenborg Slot.
—o—
Rosenborg Slot i København er
bygget af Kong Kristian den Fjerde og var færdigt 1609 Men allerede 1615 begyndte Kongen at
udvide det bl. a. med det største
af Taarnene, og det fik da den
Form (1624), som det har nu. I
en af Salene var der anbragt en
udskaaret, forgyldt Rose under
Loftet, og efter denne skal Slottet
have faaet sit Navn.
Rosenborg var Kristian den Fjer-

Det skønne Rosenborg Slot:i København, hvor de danske
Kongers kronologiske Samlinger har til Huse.
føjede hun bestemt, da Inger lavede til at gøre Indvendinger. Og
Enden vil blive, at det alligevel
blev Mig, der kom til at fortrække, derfor vil jeg heller fortrække
frivilligt. Jeg skal nok finde noget
at beskæftige mig med; jeg kan
spinde, strikke og lignende. — Og
maaske der siden kan blive andet
Arbejde til mig, tilføjede hun med
et muntert Blink i øjet.
Inger følte sig helt beskæmmet
saadan havde hun slet ikke
tænkt sig sin Svigermoder. I denne
Stund voksede Maren Stange i
Ingers øjne op til at blive ikke
alene den klogeste og bedste, saa,
ledes som den Kvinde maatte være, der kunde vare Moder til Hans.
Taarerne korn hende i øjnene, og
hun rakte begge sine Hænder frem
imod sin Svigermoder, men hun
var for overvældet til at kunne
finde Ord for at udtrykke de Følelser, der rørte sig hos hende.
— I er meget bedre end jeg,
•— gid jeg kunde gengælde jeres
Kærlighed ! Jeg skal gøre alt for

des Yndlingsopholdssted, og her
døde han 1648. De følgende Konger holdt ogsaa meget af at bo
her indtil Midten af det 18. Aarhundrede. Da trak Kongerne sig
mere og mere bort fra Rosenborg;
det var nemlig blevet gammeldags
og upraktisk, og fra 1801 ophører
det fuldstændig med at være Residens for Kongen. Rosenborg forfaldt nu mere og mere, men endelig 1866 blev der foretaget en
gennemgribende Restauration paa
det. Nu er Rosenborg omdannet til
et Musæum, der gemmer mange
af de danske Kongers Efterladenskaber. Og i det følgende vil vi
foretage en hastig Gennemgang og
se paa nogle af de mange Skatte
og Herligheder.
I Kristian den Fjerdes Skrivestue ser man saaledes Frederik
den Andens Glas, som kan rumme 3 Liter. Det har Mærker, som
viser, hvor meget Kongens Mænd
kunde drikke i et Drag.
I Kongens Audiensværelse kløen-

1934

ger hans Vaaben og Spadserestok.
I denne findes Tommestok og Passer, som Kongen, der jo var en
stor Bygmester, ofte havde Brug
for. Man ser ogsaa den Klædning,
han havde paa i Slaget paa Kolbergerheide, og Lommetørklædet
han havde for øjet, da han blev
saa ret.
Kongens Arbejdsstue staar fuldstændig urørt, som han forlod den
for snart 300 Aar siden. Man ser
hans Almanak og et Brev, han
havde skrevet til Slotsfogeden.
Begge Dele ligger paa Skrivebordet.
I Frederik den Tredjes Værelser opbevares mange sjældne og
kostbare Ting. Men særlig bemærkelsesværdig er dog Kristian den
Femtes Spisestue, hvor særlig Sølvet pranger. Over Døren ser man
Takkerne af den Kronhjort, som
saarede Kongen, da han en Dag
var paa Jagt, og som derved foraarsagede hans Død.
I et af Frederik den Fjerdes
Værelser ser man et overmaade
fint Mosaikbord. Det er en Gave
fra Storhertugen i Toscana i Italien, og der paastaas, at fire Mand
skal have arbejdet uafbrudt paa
det i 30 Aar.
I Kristian den Sjettes Værelser
lægger man Mærke til, at Bohavet
har skiftet Form. Baade Stole og
Skabe har alle snoede og sært
fordrejede Ben og mærkelige Prydelser. Ogsaa de følgende Kongers
Sale er rene Pragtsale, indtil man
kommer til Frederik den Sjettes
Værelser. Alt her er snare simpelt.
Man ser saaledes Kongens Skrivebord, som er af Fyrretræ og
hvidmalet. Og henne i en Krog
staar hans Paraply, som er af
Bomuld. Lysestagerne paa Bordet
er af Messing, og man ser ogsaa
en Spinderok, som har tilhørt en
af Prinsesserne. Frederik den Sjette levede næsten lige saa tarveligt,
som en jævn Borger. Men Landet
var ogsaa fattigt. De forrige Konger havde brugt mange Penge til
Hofholdningen og mange lange
Krige, og under ham i 1814 spillede Landet Fallit, saa der maatte
spares af al Evne.
I et af Frederik den Syvendes
Værelser, ser man Pennen, hvormed Frederik den Syvende underskrev Danmarks Riges Grundlov
5. Juni 1849.

Hvad søger Ægtemanden i
Hjemmet.?
En Avis i Warszawa stillede
sine mandlige Læsere følgende
Spørgsrnaal: „Naar De om Aftenen kommer hjem, træt af Deres
Arbejde, hvorledes ønsker De saa
at blive modtaget af Deres Kone?"
Det første Svar lyder: Hvorledes jeg ønsker at blive modtaget?
Med Duften af en lækker Suppe
naturligvis! En anden, der hele

Dagen er beskæftiget med Børsforretninger, mener: Med absolut
Stilhed ! En Embedsmand Naar
jeg kommer hjem, ønsker jeg, at
mine Morgensko staar parat. En
ung Mand, der først nylig er bleven gift, svarer: Hver Gang, naar
jeg kommer hjem om Aftenen, er
min første Tanke: Hvor er Du
glad, at Du ikke mere behøver at
bo i møblerede Værelserl En
Kammertjener svarer; Naar jeg
kommer hjem, ønsker jeg at blive
hilst med et Par gode, venlige
Ord, for min Herre skælder ofte
ud, og derfor lægger jeg dobbelt
Vægt paa et hjerteligt, venligt Ord.
Af alle Svar kan man læse det
samme, at de gode Ægtemænd i
Grunden er nogle materialistiske
Væsener, der i første Linie vil have
deres Ro og Bekvemmelighed i
Hjemmet.

Lang Kredit.
—o—
Den engelske Minister Fox var
en stor Statsmand, men han var
tillige en stor ødeland. Imidlertid
lod Kreditorernes Hærskare ham
i Fred, da man vidste, at han
skulde arve sin Broder, Lord Hol,
land. Men en skønne Dag tillod
Lord Hollands Frue sig at faa en
Søn — og saa var Fox's Chancer
jo ødelagte. Kreditorerne kom i
Deputation og bad ærbødigt den
mægtige Statsmand selv bestemme den Dag, da han vilde betale
sin Gæld.
Fox vandrede eftertænksomt frem
og tilbage i Stuen nogle Gange
han saa paa sin „F.vighedskalender", han saa i sin Lommebog.
Omsider gjorde han Front mod
Kreditorudvalgets Ordfører og sagde gravalvorligt:
— Jeg havde tænkt mig at sætte Dommens Dag som Betalingsdagen, mine Herrer. Men eftersom
vi rimeligvis alle faar lidt travlt
den Dag, foreslaar jeg, at vi afgør
vore Mellemværender Dagen efter.

Pimpsten.
Pimpsten er en Slags Lava, der
bestaar af forskellige Stenarter,
som i smeltet Tilstand er bleven
slynget op af ildsprudende Bjerge.
Den findes altsaa udelukkende i
Nærheden af Vulkaner, saaledes i
Frankrig, Ungarn, paa Sicilien og
Island.
Næsten al den Pimpsten, som
bliver brugt, stammer fra Øen
Lipari, hvor der paa den nordvestlige Del findes mægtige Lag
fra 1 til 5 Favne tykke. Her drives en lidet indviklet Minedrift.
Antallet af Smaagruber er et Par
Hundrede, og Arbejdet drives fra
Maj til Oktober, da omtrent 800
Mennesker er beskæftigede i Gruberne, deraf ikke faa Kvinder.
Den aarlige Produktion paa Lipari anslaas til ca. 20,000 Tons,
og det er en betydelig Sum, som
Salget indbringer. Ganske vist
koster den simpleste Pimpsten kun
35 Kr. pr. Ton, og der skal meget
til ; thi Pimpsten, der dog er en
Art Sten, er saa let, at den flyder
paa Vand, men Prisen kan alt efter Finheden gaa op til 3500 Kro.,
ner pr. Ton.
Der er en mangesidig Anvendelse for Pimpsten. Den benyttes
dog særlig til Afslibning og Polering.

Barnemindet er langt.
„Barnemindet er langt", siger
et gammelt Ord. Og det er et Ord,
som Gang paa Gang har fundet
sin Stadfæstelse. Jeg skal som
Eksempel herpaa anføre et Par

Træk, som er hentet fra det virkelige Liv.
En af Englands Rigmænd fortæller, at lian engang som Barn
var med sin Fader i Besøg ude
paa Landet. Dengang var han en
fattig Dreng, thi han tjente først
senere sin store Formue i London.
Efter at have set sig omkring
hin Dag ude paa Landet, korn saa
Tiden, de skulde tage Afsked, og
den lille fremmede Dreng blev da
af Bonden foræret en blank Sølvskilling.
Herover blev Drengen saa glad,
at han mindedes det til sin høje
Alderdom. Og den Dag kom ogsaa, da han fik Lejlighed til at gengælde sin Taknemmelighed og, det
gik saaledes til.
Flere Aar efter — ja, mange
Aar efter — da hin omtalte Dreng
var bleven en rig og anset Mand
i London, kom der engang et ungt
Mern ske ind i hans Forretning
og spurgte om Arbejde.
Principalen gav sig i Snak med
det unge Menneske, — spurgte
ham ud om Fødested og Herkomst
-- og opdagede derigennem, at
lian var Barnebarn af hin omtalte
Bonde, af hvem han havde faaet
den blanke Sølvskilling. Og den
rige Forretningsmand tog sig straks
af det unge Menneske. Han sørgede for, at han fik et godt og
passende Arbejde. Han hjalp ham
til Rette i flere Henseende og vedblev igennem mange Aar at følge
ham og være ham til Tjeneste.
Det var et Barneminde, der laa
bagved og virkede, Han følte Trang
til at afbetale sin Gæld til Manden,
der havde glædet ham som Barn.
Og det var meget rigtig, thi Minder — gode Minder — er en kostFM
bar Skat.

Rad mod Myg
og andre Insekter.
—0-Sidder man en lun Sommeraften og nyder Naturens Fred, er
der ofte et, der forstyrrer Freden
og Hyggen, nemlig de mange Myg.
Mod denne Plage har man et ganske simpelt Middel. Man køber
nogle af de smaa, kugleformede
eller aflange Røgelseslys, sætter et
paa Bordet, og antænder det i
Spidsen. Den krydrede Røg, som
da udvikles, er jo nærmest behagelig for Mennesker, og den holder de smaa Plageaander borte.
Naar Røgelseslyset er udbrændt,
tændes et nyt, og paa den Maade
undgaar.man Angrebet af Myggene.
Et Middel, der holder Myg og
andre Insekter borte fra Rum, hvor
der opbevares Madvarer, er om
Sommeren at anbringe Grene af
Hyldetræet alle saadanne Steder;
Hyldegrenens Duft tjener tilmed
til at forbedre Luften.
Et andet Middel til at fjerne
Myg er at anbringe Lavendler et
eller andet Sted paa sig selv ;
Myggene nærer nemlig Afsky for
Lugten af Lavendler.
Myggestik er ikke absolut far ,
lige, skønt der undertiden forekom.
mer giftige Myggestik. Et godt
Middel derimod er Vaskning med
fortyndet Spiritus eller Salmiak,
som formindsker Kløen og hurtigt
fører til Helbredelse af de smaa
Saar.
Et Stænkevand, som holder Fluer
og andre Insekter i passende Afstand fra vore Stuer og Møbler,
er: 15 Draaber Krusemynteolie og
15 Draaber Lavendelolie, som opløses i 30 Gram Sprit og derpaa
rystes sammen med en Liter Vand.
Med dette stænkes paa Gulve og
Tæpper.

O

Nul Gaden og bilen
kqe.
I et st'irt og fornøjeligt skrevet
Indledningskapitel til Afsnittet om
Bilen skildres i det sidste Nr. af
eknikkens Vidundere" Bilen som
den „kom og vandt" og i en relativ kor t Aarrække tiltvang sig
Stillingen som „Gadens og Vejens
Konge'.
Det hedder bl. a.: „Man behøver ikke at være særlig gammel
for at huske den store Begivenhed,
da den første Bil kom til ens egen
By eller eget Sogn. Den Gang tog
man det højtideligt og omstændeligt og talte om „Automobilet",
noget, som blot betød en Ting,
nemlig, det Vidunder, dtr var anskaffet at Vognmand Sørensen.
Selv den mest blaserte afos stand,
sede ved Fortovskanten for at se
efter det mærkelige Køretøj. At
man havde set Automobilet i Bred.
gade var virkelig en brugelig Nyhed ved Middagsbordet selv i de
mest kræsne Familier. Og der var
virkelig ogsaa noget at fortælle om,
thi Historien var som Regel ikke
udtømt med det, at Bilen var suset forbi (med at suse mente man
den Gang noget i Retning af 15
km i Timen). Der knyttede sig i
Regelen en Række interessante Biomstændigheder til selve Hovedoplevelsen".
„Det har vel en Gang forholdt
sig saaledes, at det Spørgsmaal
blev stillet, hvad skal vi gøre med
Bilen Hvis Bilen har nogen Mekanisme, hvormed de smiler indbyrdes til hinanden, er det muligt,
at de har benyttet den. Det skulde i alle Tilfælde snart vise sig,
at vi her stod overfor en meget
determineret Herre, en, som vidste, hvad han vilde, og som gik
frem mod Maalet uden hemmende
Beskedenhed eller Mindreværds,
komplekser.
Problemet skulde meget snart
fremtræde i Form af et Spørgsmaal om, hvad Bilen vilde gøre
med os. Disse enkelte, faa Vogne,
som pludselig begyndte at vise sig
rundt om i Byerne og ude paa
Landet, de var Forløbere for noget helt nyt. Der var mange, som
anede det. Det var heller ikke nogen Middelalder, de korn til, men
en Generation, som kendte Tek'
nikken og var skolet af den "
„Der var et Tidspunkt, da man
var klar over, at Bilen vilde genere Hestene. Det gjorde den sikkert ogsaa, men dette var en Sag
af helt underordnet Betydning. Det
afgørende var dette, at Hesten var
i Vejen fur Bilerne, og dermed
var Hestens Skæbne beseglet. Bi.
len vilde ikke have nogen ved Si.
den af sig, den er kommet for at
herske. Den beder ikke beskedent
om lidt Imødekommenhed her og
lidt Tilpasning der. Den stiller
Krav i Ultimatum'ets Form. Gaden vil den have saaledes, Vejen
saaledes og Trafikreglerne saadan
og saadan — og deu faar det alt.
sammen. Modstand rejses; engang
var den energisk nok, fordi man
troede, det drejede sig om Forhandlinger og Kompromis'er, nu
bare spredt, forsøgsvis og uden
Haab. Bilen er en Konge, Gaden
og Vejen dens Rige, og i det Rige
vil alt komme til at indrette sig
efter Bilens Vilje og Bud".
,Automobilet, Vognen, som kører af sig selv, har allerede længe
ligget som en Drøm i vort Sind.
Det er Drengens Drøm fra Legetøjets Dage, hvor mangen en pragtfuld Ting, der skulde trækkes

en Snor, maatte vige for en uanselig Tingest af Blik, der kunde
køre af sig selv, og en af Aarsagerne til Bilens Sejrsgang er sik«
kert at søge i den Omstændighed
at den har virkeliggjort Drengens
Drøm om et Herredømme over
store Kraftkilder, udøvet saa umid
delbart, at intet af Hersker- og
Magtfølelsen gaar tabt paa Vejen.
Dampskibe og Jernbaner er
vidunderlige, men naar det kommer til Stykket, har en 'sølle Pas.
sager ikke niere at skulle have
sagt her om Begivenhedernes For,
løb end en Kuffert.
„Forsøger man at bane sig Vej
til Kommandobroen eller Lokomo,
tinet for at tilfredsstille sin Herskerlyst over Naturkræfterne ved
at pusle med Rør eller Haandtag,
saa vil man blive temmelig ublidt
afvist. Nej, paa det Punkt har Bilen forstaaet Mennesket bedre.
Den har smigret os netop paa det
Punkt, hvor alt utilfredsstillet Herskertrang har gjort os allersvagest.
Der faar den Lov til at styre selv.
Hestekræfterne ligger der, paa passelige og lydige, afventende det
mindste Vink fra sin Herre. Og
denne Maskinens Herre minder
lidet om det, vi ellers er vant til
hos dem, som staar og behersker
Naturen i direkte Kontrakt med
Mekanismen. Flængede Overalls,
sodede Ansigter og sorte, oliesnavsede Næver er ikke længere nødvendigt Udstyr for de nye Maskiners Beherskere. En lille, elegant
Dame gør samme Nytte. Naar hun
har sat sin lille Fod paa Pedalen, og hendes slanke, behandskede Haand hviler paa Rattet,
saa er hendes Vilje Maskinens
Lov. Et ønske, en Tanke, et Greb,
og Vognen tystrer og udfører Befalingen."

Lykke. I Pauserne synger og step
per det unge Skuespillerpar Betty
Helsengreen og Elwin Jensen sig
ind i Publikums Hjerter. — De
har et friskt Humør - og de har
Charme.
Først i Ugen har Herr Dir.
Fr. Bidstrup en Sommerkonkurrence paa Tapetet, vi skal foreløbig kun røbe, at Maalet med den
er at finde den Mand eller Kvinde, der er værdiget til at bære
Navnet ,Bornholms Digterkonge
eller Digterdronning."

Verdensartister i Sandvig.
Igen i Søndags mødte Palmehaven med et flot Prouann Det
var „Jonglørernes Dronning" Miss
Mary Blank, der imponerede Publikum med sin Kunst. -- Det var
et smukt Arbejde, men det tog
paa mange Husmødres Nerver at
se hende jonglere med en Glasbakke paa en 4 in. lang Stang
med 4 fyldte Vinglas og en Karaf.
fel, alt medens hun spillede Bold
med 4 Tallerkener. Klovnerne Merry & Peter vakte vild Jubel, og
forhøjede selvfølgelig Stemningen.
Aftenens Clou var dog den nyoprettede „Wonder Bar" og allerede den første Aften kunde Bartenderen notere fint Salg, og det har
holdt sig siden. Den er hyggelig
og intim og Bartenderen forstaar
at „shake" selv den mest indviklede Cocktail.
1 Aften bliver Programmet forøget med Refrainsangerinden Frk.
Lilian Svenson.

Allinge Skæreri
anbefaler sig med al Skæring,
Høvining samt Salg af tørt Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.

Tlf, 29.

Fra Uge til Uge.
_0_
Afværget Drukneulykke.
En ung Dame, der for Tiden
ferierer i Sandvig, havde i Onsdags, trods Bademesterens Advarsler, vovet sig for langt ud. Den
stærke nordøstlige Strøm greb
hende, og paa hendes Raab om
Hjælp, svømmede hendes Forlovede ud efter hende. Vild af Angst
klamrede hun sig til ham og trak
ham med ned i Dybet. Bademesteren og andre tilstedeværende
ilede til, og det lykkedes dem at
bringe de druknende i Land. Prill•
motoren blev tilkaldt og Dr. Borch
kørte den unge Mand, der var
mest medtaget, til Sygehuset. Denne Episode maa virke som en Advarsel til de badende om ikke at
vove sig for langt ud, da Strømmen med Nordøstvind er særlig
haard.

Geert Hansen.

Allinge Teglværk
anbefaler

Mursten, Tagsten, Drænrør,
Alt udført al bornh. Arbejdere.
Telefon 127.

Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

Bornholms
Spare- og baanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2- 4.
Renten paa Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
3,5 pCt. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar 3
- -

Boxer udlejes.

Den rigtige Sko
til den rigtige Pris

Sølvbryllup.

faas hos

Sandemand k P. Boesen og
Hustru, Dalegaard, Rutsker, kan
Mandag cl. 9. ds. fejre deres Sølvbryllup.

Vi sender Dem

Sparekassen

ti

havde i Mandags 50 Aars Jubilæum. Sparekassebestyrer Niels
Ridder fylder Tirsdag d. 10. ds.
60 Aar.

fluer 2Ige.
.749enk ogsaa paa os,
naar De fiar et eller
andet at avertere.

Strandhotellet
mødte i Søndags op med et
Succes-Program — det maa have
ligget i Luften, for selv „det blaa
Tog" havde vejret det og mødte
op 250 Mand stærk. Der var fuldt
Hus — og der var Stemning.
Cabaretls unstneren Herr Bengt
Nielsen overgik næsten sig selvbaade med at rive Brandere af
sig og med at synge sine populæreste Viser; særlig Visen „Er
man forelsket" gjorde mægtig

e, Larsen, Vestergalte, Allinge,

9ord6ornfiolm"

Største Lager
af færdigsyede Beklæ dningsgenst.
i alle ',4ørrelser samt Hatte, Huer

og jernstærkt Arbejdstøj.
Lager af Kjoletøj, Bomuldstøj,
Lærreder, Gardintøj, Dynetøj, Fjer,
Tæpper, Trikotage og Garner.
Billigste Priser og prima Varer.

Jens Hansen.

t.ciblissentent

tetu

I— og vi danser paa

G STRANDHOTELLET
Champagne=Rouletdans hver Aften • Sommerkonkurrencer • Stemning •
Refrainsang • Livsglæde • Cabaretkunstneren BENGT NIELSEN •
Ærbødigst

Teleton.;Sandvig 14 •

Fr. Bidstrup •

og vi dander paa åtrandhotellet!

Sommer! Sol!
e

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.

Xordlandets handelshus.
4,

Vi meldes i Palmehaven!,
for at se

Verdens=iongløsen Mary B1 allk S

fænomenale Præstationer og more os over

Klovnerne Merry og Peter

Olsker konserva.
tive Forening
arrangerer en Udflugt Fredag den
13. Juli. Venstreforeningen indbydes. Henvendelse til Bestyrelsen
inden Onsdag den 11. ds.

En Lødeko

Fra og med Fredag den 6. Juli forøges Programmet med

Refrainsangerske Frk. Lilian Suenson
Præmiedans hver Aften. .,,W.Ø.)6 Besøg Øens Kælebarn

Palmehavens Wonder Bar,
som har opnaaet stor Succes.

Naar Sildene skal lægges saa maa der bruges

bedste Gloria Køkkensalt
saa bliver Spegesildene lækre og holdbare.

Nordlandets Handelshus.

Tlf. Rutsker 6 x

Mortensens Byggeforretning
Ell 4- Dørs Plymouth, Kofoed
Ligkiste-Lager

indregistreret til Skole- og Vognmandskørsel. Forsikring betalt til
1. April, staar til Salg.
Tlf. Nexø 184 y.
Træffes mellem 7--8 Aften.

Gfflst giverg aar de 11
(Teatersalen)

Koncert-Dansant
hver Fredag og Søndag.
Stor Aabningsfest Fredag til Kl. 2
Serpentiner-og Præm ie-Rouletda ns

4otelSanIkaaslar
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 Boghandler,
J Ruinen
samt gennem Forlaget.

Gornitzka, Allinge.

a 2 Lejligheder
er til Leje. Lagerplads kan lejes
og en Grund er til Salg ved Henvendelse til

E. M, Bech.

•

Skolekorsel.

Hørlærreds-Kjoler
er Sommerens sidste Nyhed

Nordlandets Handelshus.

Niels Rasmussen.

6 JIIMPING JACKS spiller Deres Favoritmelodier paa Opfordring.

Prima spansk Høsalt 111Klover og Græs.

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 MASONITEPLADER, blød, halvhaard og haard Kvaiitet, til at
dække fugtige Vgge med o. s. v., sælges til den rigtige Pris i

er til Salg hos

1

fra
Cirkus Schumann

Mange gode tørre

Hurtig og grundig Uddannelse. Garanti for bestaaet Prøve.
J. Arnoldus.
Tlf. Østerlars 66.

Vi modtager et smukt Udvalg fra

.t,k1k,G A Sky.

Ligtøj og Ligsenge
Ordning af Begravelser

I

I Tlf. 77

og 79

1111111

I

De ):1)erierende
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
5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

:andsbgen
Hotel ALLINGE
Ji Dansant hver Aften

B

ornholms

3 Mands Jazzband
THE BLUE BOYS

oologiske Have

•

ved STAMMERSHALDE (kun et Kvarters Gang fra Humledal St.)
Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang.
Bjørne - Ulve - Ræve - Grævlinge - Aber Hjorte m. m. Rov- og Hønsefugle
I den kunstige Sø findes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk. Ænder.

Nyt! Nyt!
En

Den store Derberleve og den brune Landbjørn.

ideel Sondagsudflugt!

Kl.Restauration
usikeieagenframorneojteraniæg
-Madkurve
k;n m bringes

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

Telefon Allinge 121.

Direktionen.

Høsalt, Høtyve,
River, Leer, Lebomme
købes fordelagtigst hos
Telefon 10

E.

M. BECH

Tegn Abonnement paa Nordbornholm
for Juli Kvartal.
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.

DU
Ar01
119

af Horlærredskjoler, som fra Lørdag d. 30. ds.
i nogle Dage vil være udstillet i vore Vinduer.
Kjolerne er i smukke blomstrede Monstre og
fremstillede i fikse Faconer, dels uden Ærme,
dels med lille Ærme, og i rygløse Kjoler med
Jakke.
Priser fra 11,75 til 19,75.

Magasin du Nords Uds.
ved Victor Planck, Allinge.

Nu er Tiden til at anskaffe
Dem en af vore kendteKvaliteter i Vattæpper, som vi
Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
fører fra Kr. 8,75. Ekstra
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Forstore Størrelser fra 11,50.
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
Prima Tæpper betrukket
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. —
med lysægte Satin i flere
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
Farver.
en betydelig ekstra Rabat.
Mangler De en god Ide ved. Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud.

tiordloodels lliodelshus.

Forretningskonvolutter

sælges med Firma fra kun 8 Kr
pr. Mille.
Allinge Bogtrykkeri.

Gør Deres Indkøb hos de Hand!ende, som averterer her I Bladet.

Indbrudstyvene.
Af Frank F. Braun.
Paa Dansk ved Frank Ravnkilde.
-0Assessor Hecht vendte hjem
ved Ellevetiden om Aftenen og
steg op ad Stentrappen til Mezzaninen, som han beboede med sin
Husholderske. Assessoren var netop denne Aften i en særlig ophidset Stemning, og nu - foran Døren til sin Lejlighed, blev han rød
af Ærgrelse; thi hans Husholderske, der ved denne Tid sov de
retfærdiges Søvn, af hvilken erfaringsmæssigt selv ikke en timelang Ringning kunde vække hende, havde ladet Nøglen sidde indvendig. Det maatte jo være Tilfældet? Eller hvorfor kunde han
ikke faa Døren op?
Han stod et øjeblik ubeslutsom.
Skulde han slaa Alarm ? Husholdersken var tunghørig og sov.
Tage ind paa et Hotel? Uden Nattøj, uden Tandbørste - en latterlig Situation! Da fik han pludselig en god Ide. Hans Soverkammerdør, der førte ud til en lille
Balkon, stod sikkert aaben. Værelset vendte ud til den anden
Side; fra Gaarden vilde det ikke
være vanskeligt at naa derop ved
Hjælp af en Stige! Og Borrmans
i Stueetagen havde en saadan
Stige! Han fattede sin Beslutning,
gik ned og ringede paa hos Borrmans; denne var endnu ikke gaaet i Seng, var straks villig og gik
med Assessoren ud i Gaarden.
De satte Stigen til, og Hecht steg
ind i sin Lejlighed.
Da han traadte ind i Soveværelset, studsede han. Det var de
ikke muligt? I Sideværelset, hans
Herreværelse, brændte Lys. Han
sneg sig nærmere; maaske advarede en Anelse ham ; han traadte
meget forsigtigt. Indbrudstyve?
Hin mærkelig Telefonopringning
for en halv Time siden faldt ham
ind: „Hvor længe er de endnu
paa Domhuset, Hr. Assessor ?"
„Antagelig en Tinestid", havde
han svaret, „med hvem taler jeg?"
Da havde den anden hurtigt sagt ;
„Vent paa mig - jeg korimer",
og havde hængt Røret paa.
Men Hecht havde ikke ventet.
Mange Tanker stormede ind paa
ham, medens han stod der i Sovekammeret. Var der et Sammenhæng mellem Telefonopringningen
og Lyset derinde ved Siden af?
Eller havde Husholdersken blot
glemt at slukke Lyset. Han bøjede sig ned til Nøglehullet i Skydedøren, Var der nogen derinde?
Han fo'r sammen. Han havde
ikke før vidst, at Gulvbrætterne
knirkede i dette Værelse. Det var
vel Stilheden, der fik denne Tone
til at lyde saa højt i Værelset. I
samme Sekundt slukkedes Lyset
ved Siden af.
Hecht mærkede, hvorledes hans
Hjerte begyndte at banke voldsomt; saadan var det altsag virkeligt, det var ikke blot et Foster
af en Forfatters Hjerne; Skrækken
gennemrystede ham som en Lammelse, da han blev klar over, at
der maatte være et Menneske inde
i Sideværelset. Længe varede det
til alt Held ikke. Blodet fortsatte
igen sit Kresløb, og Instinktet opfordrede ham til Flugt!
Men han skød denne Tanke fra
sig. Han var ikke fejg t Han maatte undersøge, hvad der skete derinde! Nu blot hurtigt Vaabnet frem
fra Natbordet, saa fremad! Gjorde han sig disse Tanker klart,
eller var det kun en senere Rekonstruktion af Begivenhederne? Skydedøren gled til Side, som aabnet
af en usynlig Haand.
Ingen var at se. Men han, Hecht,
stod endnu midt i Værelset, endnu foroverbøjet, som bukkede han

for den Ubekendte der ventede ham.
„Rør Dem ikke!" sagde en
Mandsstemme. „Jeg følger enhver
af Deres Bevægelser".
Hecht følte, at hans Tænder
klaprede.
Han kunde ikke se den talende; han hørte kun Ordene gennem
Mørket.
„Kom helt herind!" opfordrede
den fremmede. „Luk Døren efter
Dem. Saa - Tænd Lyset!"
Assessor Hecht stod foran den
nu lukkede Dør. Værelset var
mørkt. Manden maatte befinde sig
til højre for Skrivebordet.
Hecht saa ham ikke. Hvorledes
kunde den anden se ham ? Hvis
han nu tændte Loftbelysningenden sorte Kontakt var lige ved
Siden af Døren - vilde han komme til at staa i fuldt Lys. Var den
fremmede en Indbrudstyv, og det
maatte man antage, vilde han frembyde et glimrende Maal, dersom
Tyven var bevæbnet med Revolver.
Hecht tøvede; han anede ikke,
at disse Sekundet var hans Redning.
Den fremmede sagde: „De ved
ikke, hvor Kontakten er - det
tænkte jeg nok ! Til venstre ved
Døren. Ræk Armen ud, og De vil
kunne føle den 1"
Hecht famlede ved Væggen. Lyset strømmede ned fra Loftet.
Bag Skrivebordet stod en Mand i
graa Regnfrakke, han havde en
Hat paa af samme Farve, der
skyggede hans Ansigt. I Haanden
holdt han en Revolver.
Begge betragtede hinanden. De
havde aldrig set hinanden før.
„Hvad vil De her? spurgte den
fremmede. Hecht var forbløffet.
Han studsede. Hvorledes den anden spurgte ham om om det?
Manden i Regnfrakken nikkede
spottende. „Stjæle en Smule, ikke
sandt? Det aabne Vindue var for
fristende. De troede at alle sov,
eller at jeg endnu ikke var kommet hjem ? De har ikke Heldet
med Dem, min Ven !"
Hecht svarede ikke. Han var for
betuttet. Den fremmede tog denne
Tavshed for en Indrømmelse.
„Ved De, at jeg er berettiget til
at skyde Dem ned ?"
Han hævede Revolveren, betragtede den overlegent, og da, idet
Assessoren uvilkaarligt fulgte dette Blik, gennernfo'r den nye Overraskelse ham som en Skræk, Denne Mand med Filthatten holdt
hans, Hechts, Revolver i Haanden,
der plejede at ligge paa Skriverbordtt.
Og denne Revolver var ikke
ladt! Den laa kun der som Brevpresser eller til Pryd. Hecht havde ikke engang Patroner til den.
Hans elegante lille Brovning laa
ladt i Natbordets Skuffe ved Siden af i Soveværelset.
Manden i Regnfrakken syntes
ubeslutsom. Situationen var egentlig heller ikke saa lige til.
„Hvad skal der ske?" sagde han.
„Skal jeg simpelt hen jage Dem
bort den samme Vej, De er kommet! Gennem Soveværelset, fort i
Natbordet. Redningen! Hecht nikkede; han havde endnu ikke sagt
et Ord. Nu overfor Vaabnet i den
andens Haand, som nu maatte
være til ingen Nytte, fandt han
igen Mælet.
„Ja", bad han, lad mig komme væk herfra! De ved ikke, hvorledes jeg er kommet i denne Stilling." Han nikkede let med Ho- •
vedet og gik hen til Døren til Soveværelset. Hvad der skete bag
hans Ryg, var uden Betydning for
ham. Han traadte hen til Natbordet og trak Skuffen ud. D& laa
hans Vaaben. Han rev det frem,
vendte sig om og stod der parat
til at hævne sig for de sidste fem
Minutters Nederlag. „Hænderne op.

Manden i Regnfrakken sænkede
Hovedet. Han lagde Revolveren
paa Bordet. „I Begyndelsen havde
jeg Følelsen, at De var Ejeren af
Lejligheden her, men da De blev
saa usikker, øjensynligt ikke kunde finde Kontakten og lod Dem
skræmme af mig, troede jeg at
have at gøre med en senere Ankommen af min egen Profession."
Han lod Hovedet synke. „De har
vundet", sagde han tonløst. „Hvad
skal der ske?"
AsSessor Hecht smilte. Dette
Vaaben i Haanden gav ham Sikkerhed og Overlegenhed. „Hvad
søgte De?"
Det fremmede Menneske trak
paa Skuldrene. „Jeg kom gennem
Haverne, naaede ind i Gaarden,
saa Stigen, det aabne mørke Værelse - og steg ind Jeg søgte,
hvad der maatte være forhaanden."
„De lyver i det mindste ikke."
Hecht var ubeslutsom. Han betragtede Manden. Den fremmedes
Ansigt forblev i Skygge af Hatten.
Vel, tænkte han, jeg vil ikke kende ham. Han trak Vejret dybt.
„De vil lade mig slippe bort, da
De var Sejrherre", sagde han. Jeg
vil gengælde Lige med Lige, altsaa gaa, hvorfra De er kommet!"
„Tak!" sagde Manden. Han førte Haanden til Hatten og gik henimod Døren. Hecht traadte til Side, men det var overflødig Forsigtighed, lndbrudstyen tænkte ikke
paa Angreb. Han gik gennem Soveværelset 'og traadte ud paa Balkonen. Stigen var der ikke mere,
men Manden klatrede i Stedet for
ned ad Rækværket; det sidste
Stykke maatte han lade sig falde,
men kom dog hurtigt paa Benene igen og forsvandt i Gaardens
og Havernes Mørke.
Assessor Hecht lukkede sin Balkondør og trak Gardinerne for.
Det natlige Skuespil var til Ende.
Tæppe. Ingen klappede? Han havde været storartet. Han ønskede,
at der havde været Tilskuere. Langsomt gik han tilbage til Herreværelset, traadte bagved Skrivebordet. Her havde Tyven staaet.
Paa Bordet laa en Kupon fra
en Postchek. Doktor Kiesling sendte femhundrede Kroner; Kuponen
bevidner det, men derudover tav
den
Først den næste Morgen, da
Husholdersken bedyrede, at hun
havde lagt Pengene - fem Hundredekronesedler - under Revolveren, Brevpresseren, paa Skrivebordet, begreb Assessor Hecht,
hvor godt det havde været, at den
natlige Scene var forblevet uden
Tilskuere Bifaldet var sikker udeblevet - derimod ikke Latteren

mennesker for Fare, dersom du
pludselig gribes af Ængstelse eller
af et Ildebefindende, og Kræfterne
derved svigter dig.
3. Bader du i en Mergelgrav eller paa Steder, hvor du ikke kender Vanddybden, tag da om Livet
et Reb, som en anden - staaende påa 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 Agterende 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 Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.
6. Sig til Børnene, at de aldrig
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-

i

Stort Udvalg i
Fiske- og Grønttil billigste Priser

punkt, hvor den første Kuldegysning indfinder. Paase, at de efter
Badet ikke fryser (uvirksomme
opholder sig i kølig Luft). Og lad
dem heller ikke overdrive Solbadene.
8. Tillad ikke Børn - ukendt
med Sejlads at tage ud paa egen
Haand. Giv dem Advarsler mod
Kaadheder, dersom de i Robaad
fa?r. Lov at ro ud uden voksne.
9. Gaa ikke flere i en Baad, end
at I er sikre paa, at den kan bære 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"
(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 Aandedræt" kan være af afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.

Konserves

Axel Mogensen, Tejn.

Is: og Mælkeudsalget, Lindeplads
Brug mine 1. Kl. isafkølede Mejeriprodukter.
Ren tuberkulosefri Mælk, Smør, Kaffe- og Piskefløde samt alt
i Spise-Is og Blok-Is, smaa og store Portioner.
Bestillinger modtages ved Vognen eller Telefon 62. - Varerne bringes omg. i Byen.
Ærbødigst
Charles Pedersen.

Endnu haves Restoplag af

Yiatiunershus sirlig Xistorie
som sælges til en Pris af 2 Kroner.

Allinge Bogtrykkeri.

Møllers Bogbinderi
Tlf. S65.

Tlf. 865.

Chr. Diderilisen, Rønne.

Indbinding af Bøger - Protokolfabrik - Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

DAMPSKIBSSELSKABET „ØSTERSØEN"
ALLINGE S./S. .,Hammershus" ALLINGE
FARTPLAN gældende fra 16. Juni til 30. August 1934 incfusivc.
Mandag,
Tirsdag.
Torsdag
og Lørdag

9.42
. 11.30
11.05
12.35
14.10
.16.28
16.45
19.15

Søndage

5.25
7.17
8.24
*10.45
11,00
13.30

Læses som Pilene angiver

Søndag e

14.02 WAf Kbhvn. Hovedb. Færge An
18.23
15.50 An Malmø F . . . . A
16.35
17.00 Af Kbhvn.,Havneg.Dampsk. An 16.15
18.30 An Malmø
Af
14.45
20.30 Af Malmø C., Lokalst. . An 14.04
Af 11.50
22.53 An Simrishamn
23.05 Af Simrishamn
An *10.30
1.30 An Bornh. Allinge/Hammrh. Afn 8.00

1.25
1-23.55
23.32
21.21
"21.00
18.30

Mandag,
Tirsdag,
Torsdag
og Lørdag

18.23
16.35
16.15
14.45
14 04
11.50
*11.30
9.00

*) I Simrishamn ankommer Toget til og afgaar Ira Bornholmerdamperens Anlairgeplads.
t) 17, Juni ingen Fo b'ndelse Malmø-København.

Billetpriser København-Allinge Hammerhavn.
Enkeltbillet (Alle Priser excl. Kurs) ...
II Kl. 11.45... III Kl. 9.60
II Kl. 19.50... III Kl. 17.55
Dobbeltbillet (Gyldighed 30 Dage) .
Søndagsbillet Allinge-Malmø 10,50 Tur og Retur.
do.
Allinge -Simrisham 5,00 Tur og Retur.

Lysttur til Christians» 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 Sassritz: Afgang fra Allinge Tirsdag og Torsdag Kl. 19,45.
- Sig mig, Doktor, hvad gør
naar De er forkølet?
- Jeg hoster!

Fra Sassnitz Onsdag og Fredag Kl. 2,45 (Ank. til Allinge Kl. 9,30).
Pris : Enkeltbillet 1* Kr., Dobbeltbillet 17. Kr.

De,

Badningens 10 Bud.
-»Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer 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-

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

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
]illedlentskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bog trykkeri.

