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HOTEL STAMMERSHALDE 

En Iloffimsloryildelse, 
Jeg var ung, og jeg var Maler. 

Jeg havde altid en Skare Kamme-
rater omkring mig, der vidtløftig 
drøftede Kunsten og snakkede mere 
end de arbejdede; jeg var vel nok 
den flittigste af dem, og mit Ar-
bejde skred frem under deres Pas. 
siar og muntre Latter. De sang 
og drak min billige Portvin og 
forlod mig langt ud paa Aftenen 
for at komme igen op i mit Ate-
lier den næste Dag. 

Jeg har aldrig været mistroisk, 
og mine Penge laa i en Sekretær-
skuffe, hvor Nøglen sad i. 

Det hændte imidlertid, at jeg, 
naar jeg skulde betale en Regning, 
eller naar jeg tog min Tegnebog 
i Lommen, før jeg gik ud, og da 
talte mine Penge, undertiden sag-
de til mig selv: 

— Det er mærkeligt, jeg er vis 
paa, at jeg havde fem Hundrede 
Franc, og her er ikke mere end 
fire Hundrede og halvtres. 

Men med Kunstnerens Sorgløs-
hed tænkte jeg at jeg maaske hav-
de antaget en Halvtredsfranesed-
del for at være en Hundredefranc-
seddel, og tænkte ikke videre der-
over. 

Men da det gentog sig, at der 
var færre Penge, end jeg var vis 
paa at have, maatte jeg tilsidst 
indse, at Sagen var soleklar. 

Der var nogen som bestjal mig, 
men hvem? 

Konen, der gjorde rent hos mig, 
og tildels lavede min Mad, var 
kendt for sin Hæderlighed, og jeg 
havde den fuldeste Tillid til hende. 

Saa kunde der jo kun være 
Tale om Kammeraterne. De fleste 
af dem var fattige og maatte lige-
son' jeg tjene tjene til Livets Op-
hold, og jeg sagde til mig selv, 
at det hjalp mig ikke meget, hvis 
jeg fandt Tyven. for han kunde 
sikkert ikke tilbagebetale mig det, 
han havde stjaalet. 

Blandt Kammeraterne var der 
en flink, begavet, men doven Fyr, 
hvis Forældre var meget velha-
vende; men han var da den sid-
ste, min Mistanke kundefalde paa. 

Naar han kom op til mig, lod 
han altid Vognen holde og vente 
paa sig, og han var altid fin og 
pyntelig i sin Klædedragt. 

Hvad kunde de Smaasummer, 
der fra Tid til anden forsvandt 
hos mig, gavne denne rige, ele-
gante, unge Mand? 

For at være sikker i min Sag 
og ikke mistænke ham, besluttede 
jeg at prøve ham, og da jeg en 
Dag var akne med ham, sagde jeg ; 

— Vil du vente et øjeblik paa 
mig heroppe, jtg skal blot sige el 
Ord til Portneren og kommer lige 
straks igen! 

Jeg havde stukket Nøglen i Sek-
retærskuffen paa en Maade, saa 
at jeg, saa snart jeg kom tilbage,  

ved første Øjekast kunde opdage, 
om der var blevet rørt ved den. 

Jeg var borte i omtrent fem Mi-
nutter. 

Da jeg kom tilbage og saa paa 
Nøglen, var jeg ikke i Tvivl om, 
at Skuffen var blevet aabnet. 

Ved denne Opdagelse blev jeg 
saa betaget og ulykkelig, som om 
det var mig selv, der havde be-
gaaet en slet Handling. Mine Ben 
rystede bogstavelig under mig. 

Det er ikke saa let en Sag at 
tage en Kammerat, som man for-
ud passiarede fortrolig med, i Kra-
ven og sige: 

— Du er en Tyv, og du skal 
give mig det tilbage du har stjaalet. 

Jeg var som lammet af Forle-
genhed, og ganske mekanisk talte 
jeg om Ting, der slet ikke vedkom 
det, hvorom mine Tanker drejede 
sig. 

—Husk at tilbagelevere mig den 
Bog af Zola, jeg laante dig, sagde 
jeg, — hvis Luzien kommer, er 
der saa nogen Besked til ham fra 
dig — 

Han havde taget sin Hat paa 
og var i Færd med at knappe si-
ne Handsker. 

Jeg lod ham gaa, men næppe 
var han ude af Døren, før jeg haa-
nede mig selv, Jeg var rasende 
og sagde til mig selv : 

— Nu kan Du skyde en hvid 
Pind efter dine Penge. Hvor maa 
han godte sig over, at han saadan 
har snydt mig — jeg er et rigtigt 
Fjols ! 

Jeg tilbragte Resten af Dagen 
med at puste til min Vrede og 
ophidse mig, og ved Aftentide be-
stemte jeg mig til at gaa til hans 
Hjem og fortælle hans Fader det 
hele. 

Da jeg kom derhen var Huset 
fuldt af fremmede; det var hans 
Forældres Modtagelsesdag. 

Jeg var iført Jakkesæt og saa 
nærmest ud som en ubuden Gæst, 
der paa ulovlig Vis havde trængt 
sig ind, hvor han ikke hørte hjem-
me, 

Hans Fader gik med mig ind 
i en lille Salon ; det var en venlig, 
ligefrem Mand, fra hvis Person 
der udstrømmede saa meget Imø-
dekommenhed, og hvis Tale var 
saa fortrolig, at man straks følte 
et vist Velvære i hans Selskab. 
Man kunde ikke være i Tvivl om 
den Mands Karakter, naar man 
betragtede hans rolige milde An-
sigt og hans lidt foroverbøjede 
Skikkelse. 

Han talte til mig i en faderlig 
Tone, bebrejdede mig, at jeg ikke 
oftere lod mig se i hans Hjem, 
og sagde, at hans Søn satte stor 
Pris paa mig. 

Det var ikke den Forlegenhed, 
jeg følte, da jeg stod overfor denne 
Mand, som lammede mig i Søn-
nens Nærværelse; her var det no-
get ganske andet, nærmest den 
dybeste Medlidenhed. 

Kunde jeg nedslag al hans Livs-
glæde, ved her i hans Hjem, hvor 
Gæsterne flokkedes i de rigt op-
lyste Saloner, at erklære overfor 
ham : Deres Søn er en Tyv! 

— Det var en Umulighed, og 
efter kort Tids Forløb gik jeg min 
Vej uden at sige, hvorfor jeg var 
kommen. 

Men da jeg var kommen hjem, 
tænkte jeg over Sagen, og var 
klar over, at jeg ikke vedblivende 
vilde lade mig bestjæle paa denne 
lumpne Maade, og jeg vilde have 
mine Penge igen. 

Jeg besluttede mig da til at 
skrive følgende Brev til min Kam-
merat: 

— Jeg gik til dit Hjem med 
den Beslutning at sige til din Fa-
det, hvad jeg har opdaget. Men 
da jeg stod overfor ham, svigtede 
Modet mig til at berede ham den 
Sorg. — Jeg gør dig imidleetid 
opmærksom paa, at jeg ikke har 
i Sinde at skaane dig, hvis du 
ikke inden i Morgen Aften Kl. ni 
har tilbagebetalt mig de Penge, 
du har stjaalet fra mig, og din Fa.. 
der, hvor svært det end vil falde  

mig, i modsat Tilfælde vil faa 
Sandheden at vid?. 

Den næste Formiddag Kl. tolv 
var min Ven paa Pletten med syv 
Hundrede Franc. Jeg troede, at 
han havde taget to eller tre Hund-
rede Francs fra mig, men Kunst-
nere har jo sjældent særlig Or-
den i deres Pengesager. 

Han faldt mig om Halsen, tak-
kede mig, fordi jeg ikke havde 
omtalt Sagen for hans Fader, og 
erklærede, at det vilde have slag-
et den ærekære Mand ihjel. 

Saa forklarede ham mig, at han 
havde forelsket sig i en Kvinde, 
der havde forledt barn til Udgif-
ter over hans Evne. Men han svor, 
at det nu skulde være forbi, og 
han holdt Ord. — 

Naar man ikke er et helt slet 
Menneske, kan en Bagatel ofte føre 
til et Vendepunkt og indgyde den 
Paagældende deri manglende 
Energi. 

Den dovne Fyr kastede sig med 
Iver ud i Arbejdet og er nu en 
hæderlig Mand, hvis Livsførelse 
er ren og uplettet. Han er naaet 
vidt, han har forlængst fortrudt 
sin Ungdomsforvildelse, og han er 
endt som en højtstaaende Mand 
i Samfundet. 

Kvindelist. 
Efter det engelske. 

_ 0  _ 

Souperen var til Ende, og Dok-
tor Willy Brecht sad atter ved 
Skrivebordet i sit Arbejdsværelse. 
Han var hensunken i Tanker og 
sad imens og pillede Menukortet, 
som han i Distraktion havde stuk-
ket til sig, i smaabitte Stykker. 

Et helt Aar havde han kæmpet 
forgæves, og det var ikke blevet 
bedre med ham. Nej, aldrig, al-
drig nogensinde havde han kun-
net tænke paa at anholde om 
Sophie Weiss` Haand. 

Tænkte han overhovedet paa 
det endnu. Han havde gjort For- 

søg paa at glemme Frøken Weiss 
og maaske vilde det lykkedes for 
ham, hvis ikke denne Souper hav-
de fundet Sted. Der var hun korn. 
teet til at sidde lige overfor ham, 
og Synet af hende havde været 
nok til at beruse ham. Mon han 
kunde gøre Regning paa Genkær-
lighed fra hendens Side? Paa Bal-
ler og i Selskaber havde hun al-
tid underholdt ham paa det ven-
ligste. Nu og da havde hun vel 
nok sendt ham et Ord eller et 
Blik, hvori der Ina en let Fortro' 
lighed, men Willy Brecht havde 
stadig manglet Mod til at erklære 
sig overfor hende. Hun var den 
rige Fabriksejer Weiss' eneste 
Datter — dermed var alt sagt. 
Hendes Fader vilde have kastet 
ham paa Porten og i heldigste 

l Fald le't ham ud, hvis han havde 
dristet sig til at anholde om hans 
Datters Haand. 

Ringede det ikke? Han sprang 
op. Den Medhjælper, der ellers 
passede Døren, havde han givet 
fri, og han maatte selv ud og luk-
ke op, Han greb sig til Hovedet, 
Var han vaagen — eller drømte 
han? Den Kvinde, som netop hav-
de været Genstand for hans Tan= 
ker, stod nu foran ham. 

„Hvad skylder jeg den Ære, 
naadige Frøken?" vilde han sige, 
men han var ikke i Stand til at 
frembringe en Lyd, hans Strube 
var som sammensnøret. Frøken 
Sophie Weiss stod imidlertid al-
lerede i Værelset, havde lukket 
Døren og sagde hurtigt: 

„Jeg kommer til Dem som Pa-
tient, Hr. Doktor. Det undrer Dem 
maaske, at jeg netop kommer nu, 
efter som vi for et Par Timer si-
den har siddet lige overfor hinan-
den, men jeg skal straks forklare 
Dem Grunden. De maa vide, Hr. 
Doktor, at en af mine Tanter er 
død af Lungetuberkulose. For no-
gen Tid siden mente jeg at have 
Symptomer paa denne frygtelige 
Sygdom, Jeg talte med vor Hus-
læge, men det lykkedes ham sta-
dig at berolige mig. De ved jo, 
hvem jeg havde til Bords —" 

„Løjtnant von Wildermann", 
mumlede den unge Læge. 

„Og De har maaske ogsaa hørt, 
at Fader har udset ham til min 
Mand?" 

Willy Brecht fo'r sammen, men 
bevarede alligevel en rolig afven-
tende Mine. 

„Den egentlige Grund til Sou-
peren i Aften var, at vi skulde 
lære hinanden nærmere at kende. 
Hvis min Formodning skulde vise 
sig at være rigtig, vil De, som 
Læge, bedst kunde forstaa, hvor-
for jeg ikke kan gifte mig. Til 
Dem har jeg Tillid, De vil sikkert 
kunde sige mig, om jeg nu eller 
i Fremtiden behøver at frygte for, 
at Sygdommen vil bryde ud." 

Lægen vilde tale, men hun hind. 
rede ham deri. 

„Vent, jeg skylder Dem endnu 



en Forklaring paa, hvorfor jeg 
kommer paa denne Tid af Døgnet. 
Min Fader vilde helst have dekla. 
reret Forlovelsen allerede i Aften, 
men det lykkedes mig at faa en 
Frist paa 3 Dage. Jeg vilde først 
være kommet i Morgen, hvis jeg 
ikke pludselig, efter at Gæsterne 
var gaaet, havde spyttet Blod". 

Hun trak sit Kniplingslomme-
tørklæde frem og viste ham en 
Blodplet. 

Han havde ondt ved at skjule 
sin Ængstelse. Med rystende Hære 
der greb han Hørerøret. 

„Tillader De, Frøken? Det er 
tilstrækkeligt til en foreløbig Un-
dersøgelse." 

Hendes Nærhed gik ham til 
Nerverne, og da han tilfældig kom 
til at berøre hendes hvide, fløjls-
bløde Hud, følte han sig som be-
ruset. Pludselig bøjede han sig 
ned og trykkede et Kys paa hen-
des Nakke. Selv blev han saa for-
skrækket over dette, at han tabte 
Hørerøret. Han stod som bedøvet 
med bøjet Hoved, som Forbryde. 
ren, der venter paa Bøddelen. I 
nogle Sekunder var der fuldkom-
men Stilhed. Men i Stedet for et 
straffende Blik, som han havde 
ventet, betragtede den unge Pige 
ham med straalende Øjne, og for. 
virret, uden at vide, hvad han 
gjorde, kna'lede han ned foran 
hende og fremstammede nogle 
Ord, der kom fra Hjertet. 

„Jeg havde en Anelse om, at 
De elskede mig", sagde den unge 
Pige, „at De — besvarede min 
Kærlighed." 

Han rejste sig hurtigt. 
„Sophie, Elskede, er det virke-

lig sandt?" 
Han trykkede hende ind til sig 

og kyssede hende lidenskabeligt. 
„Og Resultatet af Undersøgelsen, 

sagde hun, idet hun rev sig løs. 
,Aa, Du er sund og frisk." 
„Det mener jeg ogsaa ; for jeg 

maa gøre en Tilstaaelse — Blodet 
stammer fra Næseblod." 

Han lo lykkelig, men spurgte 
derpaa alvorlig: 

„Men hvad nu med Løjtnant 
Wildermann 

„Ja, han har anholdt om min 
Haand, men jeg har bestemt er- 
klæret over for min Fader, at jeg 
ikke vil gifte mig med andre end 
Dig, og han ved, aj jeg vil sætte 
min Vilje igennem, og at han bli-
ver nødt til at give efter. Nu maa 
jeg imidlertid skynde mig hjem; 
man vil savne mig." 

Han gjorde intet Forsøg paa at 
holde hende tilbage eller at led- 
sage hende, Han følte, at han nu 
maatte være alene. Han slukkede 
Lyset og blev længe staaende ved 
Vinduet og saa efter hende, som 
nu var hans. 

Hjem til Danmark. 
—o - 

Efter en god Høst besluttede 
Lars Jensen sig til at gøre Alvor 
af noget, han længe havde ønsket 
og tænkt paa, nemlig at rejse hjem 
til Møen for at se til sin Moder, 
som endnu levede og længtes ef-
ter at se sin Søn endnu en Gang, 
inden hendes Øjne lukkedes i Dø-
dens Søvn. Den Glæde skulde hun 
have, syntes han. Den havde hun 
fortjent. Hende, han næst Gud 
havde Livet og o, saa meget at 
takke for. Sandt nok, det vilde 
koste en god Sum Penge saadan 
en Rejse fra Amerika til Danmark, 
men sine ,Forældre og Lærere 
skylder man alt", siger et gammelt 
Ord. Gensynets Glæde er det vel 
værd. Og saa rejste han hjem til 
Mor i Raaby Magte, som han for-
lod for 28 Aar siden. 

Huset kendte han godt, det saa 
omtrent ud, som da han saa det  

sidst. Mon han kunde kende sin 
Mor igen og hun ham De er beg-
ge to forandret meget, siden de 
sagde Farvel til hinanden med 
tungt Hjerte. 

Lars nærmer sig langsomt Dø-
ren og lægger tøvende Haanden 
paa Dørklinken Skønt han følte 
Trang til at løbe, rive Døren op 
og kaste sig i Moderens Arme og 
sige : „Mor, søde lille Mor! Her 
har du din egen Dreng igen." 

Han aabner Døren og træder 
ind. „God Dag og Guds Fred !" 
siger han, idet han fæster sit Blik 
paa det Ansigt, der vender sig 
spørgende mod ham. „Jeg vil ger. 
ne  bede om noget at spise og om 
faa Lov at logere her i Nat", fort-
satte han. Den gamle Kone saa 
prøvende paa ham et (:)jeblik tiden 
at svare. Tørrede Brillerne af med 
Snippen af Forklædet for at vinde 
Betænkningstid. Der var noget saa 
bekendt ved den Herre, der stod 
for hende : Stemmen, øjnene og 
det hele. Lige paa en Gang gik det 
op for hende: Det er jo min egen 
Søn Lars. Men dog! Men dog! Er 
det dig Lars? Hun var nær falden 
omkuld, da hun rejste sig for at 
tage ham i Favn. „Velkommen 
hjem, Velkommen hjem, min egen 
kære Dreng. Jeg tænkte nok, du 
vilde komme en Gang." 

De stod en Stund med Armene 
omkring hinanden medens Glædes-
taarerne randt. Siden havde de 
meget at tale om og Tiden svandt 
altfor hurtigt, til Lars atter maatte 
tage Afsked med sin Mor for at 
rejse til Amerika. 

„Nu ses vi aldrig mere paa 
denne Jord," tænkte •d e begge, 
men ingen af dem kunde udtale 
Tankerne i Ord. Endelig, efter at 
de havde staaet en lang Stund 
holdende hinandens Hænder og 
set paa hinanden, som for at An-
sigtstrækkene rigtig kunde fæstne 
sig i Hukommelsen, fremstamme-
de Lars : „Lille søde Mor, Tusinde 
Tak for alt godt! Lad os tro paa 
Jesus og følge ham efter, saa ses 
vi igen i vort rette Hjem hos Gud 
vor Fader, og saa skal vi aldrig 
skilles mere." 

Hun blev staaende i Døren og 
saa efter ham til han kom til 
Hjørnet. Der vendte han sig om 
og vinkede til hende og hun til 
ham. Et sidste dvælende Blik gen-
nem Taarer, saa aldrig mere, ald-
rig mere --- før i Himlen! Gud 
ske Lov for det kristne Haab! 

L. U. 

Buglalerkunsl. 
—o— 

Særlig i ældre Tid dyrkedes 
Bugtalerkunsten meget, og den be-
tragtedes endog i Slutningen af 
Middelalderen som en Heksekunst, 
hvorfor mere end en Bugtaler kom 
til at dø paa Baalet. 

Betegnelsen Bugtaleri er egent-
lig misvisende, thi Bugen eller 
Maven har slet intet nied Sagen at 
gøre; Lyden dannes i Strube og 
Mundhule, og Ordene udtales, næ-
sten uden at Læberne sættes i 
Bevægelse. 

Der findes utallige Historier om 
Bugtalere og om den berømteste 
at dem alle, en Franskmand ved 
Navn Charles Comte. 

Engang mødte han saaledes en 
Bonde, der red paa et Æsel, og 
pludselig begyndte Æslet til Man-
dens store Skræk at tale: 

— Af med dig, nu har jeg slæbt 
længe nok paa dig! 

Naturligvis var det Comte, der 
saaledes lavede Kommers, — men 
Manden flygtede, saa hurtigt Be-
nene kunde bære ham. 

En anden Gang var han til Mar-
ked og lod, som vilde han købe 
en Gris af en Bondekone. 

— Hvad koster Grisen der? 
spurgte han. 

— 50 Francs, svarede Konen. 
— Det var ikke saa lidt; men 

den kan rnaaske ogsaa snakke? 
— Næh, ikke endnu, men det 

kommer nok, svarede hun rask. 
I samme øjeblik begyndte Gri-

sen : 
— Kællingen vil snyde dig! Du 

skal ikke give mere end 10 Francs 
for mig ! 

Konen blev saa forfærdet, at hun 
hverken vilde eje eller have Grisen. 

Et lykkeligt Ægteskab. 
Jeg var en Dag til Stede i et 

lille Selskab, hvor Samtalen blandt 
meget andet ogsaa kom til at dreje 
sig om et ungt, forlovet Par, hvis 
Bryllup var nær forestaaende. 

-- Mon hun nu ogsaa vil blive 
lykkelig — bemærkede en af de 
tilstedeværende. -- Jeg kan næ-
sten ikke tænke mig det. 

— Hvorfor ikke? svarede en af 
de andre. — Jeg vil langt snarere 
sige : Mon han vil blive lykkelig? 

Hver ytrede sin Mening; den 
eneste der ikke sagde noget, var 
Værtinden, en ældre Kone, der nu 
sad Enke. 

— Hvad mener saa du, Ane 
Kirstine spurgte man hende om-
sider. 

— Hvem har Ret. 

— Naar jeg skal sige min Me-
ning, saa synes jeg ikke, nogen 
af Eder har Ret, svarede hun smi' 
lende. 

-- Jeg tror nemlig ikke, Spørgs-
riaalet maa lyde. 

— Mon hun eller han vil blive 
lykkelig, nen, kan han, kan hun 
gøre sin Ægtefælle lykkelig. 

— Først paa den Maade, mener 
jeg, kan der være Tale om vir-
kelig Lykke i Ægteskabet. Saalæn-
ge vi egenkærligt spørger os selv, 
om vi Yil blive lykkelige, har vi 
ingen Ret ti. Lykke, den kommer 
først, naar vi spørger: 

— Kan jeg gøre min Ægtefælle 
lykkelig. 

Der indtraadte almindelig Tavs-
hed, vi følte os vist alle baade 
flove og forlegne, — det var jo 
ogsaa Egenkærlighed og Selvisk• 
hed, der havde talt ud af os. Vi 
vidste, at Ane Kirstine og hendes 
Mand havde levet et sjældent lyk-
keligt Liv sammen, og at hun alt-
saa havde Ret ttl at tale med om, 
hvad der kan gøre et Ægteskab 
lykkeligt. 	 FM 

Husraad. 
Genstande af Staal holder sig 

blanke i lang Tid, naar man gni-
der dem med en Blanding af 
Alun og Vineddike. 

Hvide Perler kan renses, naar 
man lægger dem ned i kogende 
Mælk, hvori der er opløst lidt fin 
Sæbe. 

Sorte Filthatte renses ved at 
børste dem med Salmiak. Børster, 
der anvendes hertil, maa være ny-
vasket. 

Blækpletter paa Gulvet kan fjer-
nes ved Hjælp af Citronsaft. Man 
gnider først Pletten med en over-
skaaren Citron og vasker bagef-
ter med varmt Sæbevand. Det bli-
ver man ved med, indtil Pletten 
er væk. Naar det drejer sig om 
gamle Blækpletter, maa man have 
Taalrnodighed. Saa maa man i 
nogen Tid daglig fortsætte med 
Behandlingen. 

Det er meget lettere at plukke 
en nyslagtet Høne, naar man dyp-
per den et Øjeblik i kogende Vand. 

Fedtpletter paa Tapet kan med 
Forsigtighed fjernes med en Tot 
Vat, der er dyppet i Benzin. 

Skomagerkongen. 
—o— 

San Francisco havde i Følge 
østsj. Folkeblad for nogen Tid 
siden Besøg af Konge og Skoma-
ger over Sydhavsøen Umea, Mr. 
Frank Hewell. Hans Levnedsløb 
er et af Nutidens mest sensatio-
nelle. I Aaret 1865 udvandrede han 
som 2-aarig sammen med sin Far 
og Mor, en Skomager fra Tysk-
land. De slog sig ned i San Fran-
cisco, og Frank blev ligesom Fa-
deren Skomager. Frank blev en 
Kunstner paa sit Felt, og blev ef-
terhaanden en rig Mand. I 1920 
besluttede lian at holde op, nyde 
Frugten af sit Arbejde og opfylde 
sit Livs største ønske, nemlig at 
se sig om i Verden. Han vilde 
ikke rejse rundt paa almindelig 
Vis, i Bil eller med Toget, men 
han vilde sejle. Han lod en sødyg-
tig Kutter bygge, og efter at have 
lært Navigation, sejlede han i 192] 
ud paa Stillehavet og krydsede 
ned til Sandwich-øerne. Paa sit 
videre Krydstogt korn han ogsaa 
til øen Umea. øen var et Paradis 
af Frugtbarhed og Skønhed, og 
de indfødte et barnligt glad Na-
turfolk, som blev højlig forbavset 
ved Synet af den enlige Sejler. 
De modtog meget gæstfrit Frank 
Hewell og var synlig imponeret af 
hans flotte Mustache. Frank Fle,  
well befandt sig saa storartet hos 
de indfødte, at han besluttede at 
blive paa øen Resten af sit Liv. 
øen hørte ind under det engelske 
Imperium, men styrede sig selv 
uafhængigt og havde et Indbygger-
antal paa 1800 Mennesker. Frank 
Hewell blev meget populær blandt 
de indfødte, og da Kongen over 
Øen døde kort Tid efter af Alder-
domssvækkelse, valgtes Frank He-
well til Konge og overtog Tronen 
med tilhørende Ejendomme, Titler 
og Koner. Rejsen til San Francisco 
var blevet foretaget for at indkøbe 
moderne Værktøj til øens Industri 
og Landbrug. 

Fra Uge til Uge. 
RODE KORS 

har rundt ved vore Kyster, Søer 
og Aaer ladet opstille Rednings-
poster forsynet med det nødven-
dige Redningsmateriel, og kommer 
De en Dag forbi en saadan Red-
ningspost, gaa da derhen og gen-
nemlæs den Vejledning til Brug 
af Materiellet, der er opslaaet -
og vent ikke hermed til Ulykken 
indtræffer — hvert Minut er da 
kostbort. Lær den rigtige Udførel-
se af kunstigt Aandedræt (Schæ,  
fers Metode), mange Menneskeliv 
kunde være reddet om en hurtig 
Hjælp med Schæfers Metode hav-
de fundet Sted. 

I dette afholdes hvert Aar De-
monstrationer ved vore Badestran-
de. 

Men den bedste Maade til at 
formindske Antallet af Ulykker, 
vilde dog være, om vi kom saa 
vidt, at alle saavel Drenge som 
Piger, fik rationel Svømmeunder-
visning fra den skolepligtige Al. 
der og derved fik opøvet Færdig-
hed og Udholdenhed til i paakorn-
niende Tilfælde ikke alene at kun-
ne redde sig selv, men ogsaa andre 
fra Drukning. 

PALMEHAVENS 
Artist-Program i denne Uge er 

vel nok det mest imponerende, 
der endnu er set i Sandvig. Hver 
Aften forbløffer Kunstcyklisterne 
Derrington & Pauly Publikum med 
deres flotte og nervepirrende Præ-
stationer, deres Kørsel paa den 
flere Meter høje et-hjulede Cykel  

og deres forbløffede Kunststykker 
baade paa almindelige og paa 
Miniaturcykler — alt til Orkester 
og Xylofon Musik. 

Ogsaa Trampolin - Akrobaterne 
2 Abeldy's har et stort Publikum, 
som spændt følger disse Artisters 
Spring, Saltemotaler, dobbelte 
Kraftspring, o. s. v. 

Variationsaftenen i Tirsdags var 
dennegang en Wieneraften, en rig-
tig Aften med „Wein, Weib und 
Desang", Studenterhuer og høj 
Stemning. Alt var fuldt optaget 
og mange maatte gaa forgæves. 

Nu venter vi spændt paa, hvad 
der findes paa paa Tirsdag. 

BENGT NIELSEN 
havde i Onsdags sin 25. Op-

træden paa Strandhotellet, og der 
var i den Anledning arrangeret 
en munter Konkurrence, ved hvil-
ken Publikum udkaarede hans 
bedste Viser, som han derpaa sang 
under Jubel og Latter. Senere paa 
Aftenen sang baade B. N, og Pu-
blikum Herr Faktor Hansen's 
præmierede Sang om Sandvig 
— og da Champagnedansen naa-
edes Kl. 12 var Stemningen paa 
de højeste Breddegrader. Bengt 
Nielsens morsomme Konkurrence• 
aftener har slaget vældigt an paa 
Strandhotellet — og er blevet en 
successikker Tradition. 

Endvidere optraadte det exen-
triske Artistpar Sylvia & Darnett, 
hvis Step- og arkrobatiske Danse, 
udført graciøst og elegant, hilstes 
af Publikums Bifald. 

Skærsommerens Flor. 
Det er som Naturen vilde hylde 
den korte Sommer 

med en broget Krans, 
thi overalt er der en Blomsterfylde, 
som pranger 

med sin Herlighed og Glans. 

I Haven ses Pæonens røde Silke 
og Staudebedets farverige Hær, 
Stokrosens lange, 

blomster fyldte Stilke, 
Syrenens Pragt, 

Guldregnens gule Skær. 

Omkring i Enge funkler Kabbelejer, 
her vifter Trævlekronens 

blege Flag, 
og for det allermindste 

Vindpust svajer 
Kæruldens Fnug 

i hvert et Mosedrag. 

Kærminder blaaner smukt langs 
Grøftens Kanter, 

Mjødurten spænder ud 
sit sødmefyldte Slør -

Skærsommeren er rig 
paa yndefulde Planter, 

men Livet er saa kort, -
alt visner og hendør. 

C. Vesterbo. 

Di sender »em 
„Nord6ornfiolm" 

flyer 2/ge. 
'ænk ogsaa paa os, 
naar »e firar et eller 
andet at avertere. 

47 	uden Sange er ikke 

ty. est 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. 



Hurlig og grundig Ud-
dannelse. Garanti for be-
staaet Prøve. 

J. Arnoldus. 
Tlf. Østerlars 66. 

E. M. BECH. Tlf, 10. 

Hver Aften 

1. Kl, Orkester og Artister 

Det meddeles de ærede Forbrugere, otelSanakaas ar 
at jeg har faaet Tilbud paa mange forskellige Varer til særlig biliige 
Priser, som giver Forbrugerne Lillighed til at anskaffe sig billige Ha-
bitter. Der er saaledes 2-traadet blaa Indigo Serges a ca. 24 Kr. pr. 
Meter, som nu sælges til 18,75 Kr. — Benyt Lejligheden. 

Kan ogsaa bestilles til senere Levering. 

Skrædder 9'. e. «Ipsen, Allinge. Mf.  773. 

Jeg vil meget gerne købe Deres Æg! 
Jeg betaler absolut bedste Pris og sælger gerne alle Varer til 
de rigtige Priser. 

Tlf. 10. 	 E. M. BECH. 

Det er Tid at tjære. 
Jeg har rigeligt Lager af alle Slags Tjære, sort Tagtjære, 
rød Tagtjære, grøn Tagtjære. Carbolineum, finsk Tjære 
og Black varnish. 
Rigtige Varer 
Rigtige Priser 

Dusk at bestille Høstbindegarn 
Jeg har det rigtige Garn til den rigtige Pris. 

E. M. B E C H. 

Vi modes i 9alinehaven! 
Koncert 
Dansant 
Artistoptræden 

Fra den 22. til den 31. Juli — begge Dage inclusive 
Bornholms ledende Program med 

Kunst-Cyklisterne 

BRUNO DERRINGTON & PAULY 

Trampolin - Akrobaterne 

2 ABELDV'S 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

BogtryliKeri. Averter i NORDBORNHOLM' 

Strandpavillonen 
Sandkaas 

Øens smukkest beliggende og 
hyggeligste Restauration 

Siografen.  
Fredag og Søndag Kl. 8 

Marlene Dietrich 

Den blonde Venus 
En af Paramound pragtfuldeste 

Storfilm. 

En yngre Karl 
kan straks faa Plads paa 

Kirkebogaard pr. Allinge. 

Ribs og Solbær 
købes. 

Axel Henriksen, Allinge. 

En Mælkevogn 
og en Læsfjedervogn til 1000 kg 
samt en lille 2 Hestes Plov er til 
Salg, event. Bytte med en Ensp.- 
Fjedervogn. 

Heslegaard, Olsker. 
Samme Sted staar Tyren Gran-

hoft Kildemose (Pr. 1934) til Af-
benyttelse a 2 Kr. pr. Ko. 

Skolekørsel. 

en rigtige 8/co 
til den rigtige Pris 

fags hos 

C. Larsen, Vestergade, Allinge, 

Mimer. 
Nu er Tiden til at anskaffe 
Dem en af vore kendteKva- i 
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. 

I 	liordladels 11E101811UL 
Største Lager 
af færdigsyede Beklædningsgenst. 
i alle Størrelser samt Hatte, Huer 
og jernstærkt Arbejdstøj. 

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

Billigste Priser og prima Varer. 

Jens Hansen. 
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. 

6 JUIVIPING JACKS samt 

Præmiedans hver Aften 

Hver Tirsdag er Palmehavens Variationsaften 
Lov 1)em ikke andre Steder hen — Tirsdagene! 

Drik aldrig Vand, nyd hellere een 
Cocktail, Sour og Fizz til hvert Ben. 
Ej flere Sorger i Verden De har 
efter Besøget i WO N DER BAR! 

Fuldendt Underholdning i et Ord 
PALMEHAVEN  
Ring Sandvig 13 .45. 
og bestil Deres Bord i god Tid. 

%tt' ,41  TIRSDAG og Såndag aaben til Kl. 2. ir 11> 

Det er rigtig ideelt Vejr at tjære i 
men der skal tjæres med rigtig Linoleumstjære 
og Tagpixtjære eller engelsk Karbolineum 
og ægte finsk Trætjære. 

Kalk og jære bevarer Hus og Hjem, og saa pynter det 
i Landskabet ! 	 Gør Indkøbet i 

Nordl andets Handelshus. 

Festlig! Folkelig! Fornøjelig! 

- og vi danser paa Strandhotellet! 
Champagnedansir Bengt Nielsen Overraskelser Stemning 
Hver  Af t e ni Hver Aftens Hver AfteneHverAftene 

Aabent til Kl. 1, Mandag og Lørdag undtagen. A:i• Ærbødigst  F R.  BIDSTRUP. 

Reservedele til Deerings Høstmaskiner 
af original amerikansk Materiale. Disse holder meget længere 
at slide paa — og sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste dansk Fabrikat af 

Standard Høst-Bindegarn 
som løber 350 og 400 Meter pr. Kilo, sælges til en særdeles 
billig Pris pr. Kontant. — Køb af det gamle Lager i 

Nordlandets Yfandelsfius. 

Vil De bruge Kunstgødning 
til Vintersæden, saa gør Bestilling snarest i 

Nordlandets Handelshus. 

Hotel ALLINGE 

Prima franske lløstleer, amk. Høtyve, 
Leb...e og alle andre prima Redskaber, som er 
meget stærke og lette at arbejde med, sælges billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

andsbitert • I Magna Strøms Orkester 

4 Mands Jazzband 
Dansant hver Aften 

Endnu haves Restoplag af 

Xaninzershus sirRs Xistorie 
som sælges til en Pris af 2 Kroner. 

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 MASONITEPLADER, blod, halvhaard og haard Kvaiitet, til at 

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

Nordlandets Handelshus. 

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. 

Hver enkelt Egn har interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
,,Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. - 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

Mangler De en god IU ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

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



DAMPRIBSSELSSKABET „OSTERSOEN" 
ALLINGE S./S. „Hammershus" ALLINGE 
FARTPLAN gældende fra.  16. Juni til 

Mandag, 
firsdag, 

Torsdag 
o g Lørdag 

August  1934 

Søndag e 

inclusive. 

Mandag. 
Tirsdag, 
Torsdag 

ag Lørdag 

30, 

Søndage 
	

Lases som Pleno angiver 

9.42 
11.30 
11.05 
12.35  
14.10 

*16.28 
16.45 
19.15 

5.25 14.02 hiAf Kbhvn. I lovedb. Færge An4 
7.17 15.50 An Malmø 	 M 
- 	17.00 Af Kblivn.,Havneg.Dampsk. An 

18.30 An Malmø 	 - 	Af 
8.24 20.30 Af Malmø C., Leikalst.-. . An 

*10.45 22.53 An Simrishamn 	 Af 
11.003.CW f Simrishamn 	 An!  
13.30 1.30 An I3ornh. Allinge/fIammrh. AfIl 8.00; 18.30 

18.23 ! 
16.35  
16.15! 1.25 
14.4511-23.55 
14.04 23.32 
11.50  I  21.21  

*10.30 :*21.00 

18.23 
16.35 
16.15 
14.45 
14 04 
11.50 

*11.30 
9.00 

FRAM 77E 14, 

- 	de begribe, hvordan de 
har baaret sig "ad med at trykke 
dem her Bog; den er ikke engang 
skaaret op! 

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 tørste 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 tid 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 Aandedr2et" 
(Schåfer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræta, 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 i` kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et'l 
Menneskes Liv. 

14; 

fa2rdselsrelement. 
fter 	rerbfeWoren ar 1. 	932, 

-0-  
cer altib opmcerffom, nulr 2e f ar- 

bea prut Rarebane. 
gobgeengere maa iffe fcerbea lang 

ab Sforebanen, naar ber finbe bruge- 
ligt - urtoitg, og ber er $latA paa 
betle; er betle irre Ziffeelbet, bar be 
Jtet tit at frerbe,3 fange Sturebanen, 
men Ral røre agfpaagioen oherfor ben 
oorige 	rtrbfel. (§ 5). 	 f 

	

Sbrenbe 	nballe feerlig 3or!iq- 
tigbeb oeb (turfe( fra en @abe eller 

tab i eller aber en anben, »eb 

8traMiting eller aoranbring  ar 3;eerb,  
felftetnim,  tigib Sforief Doerjernbane- 
broer, fflabe- eller &itrnb 	ob- 
geengerfetter, forbi eibft)eje, gennem 
dørte etgi. ',Senbinger ffal ffe tit nen- 
fire; &iibing og V3agleenstorfel :maa 
lait Re, Nulr bett ilte generer ben o» 
rige gcer*I. (§ 9). 

`..5,orbipnaferen bagfra i (35abetrt)W er 
forbubf. 

bøfte fuittgea i fort 'line, fil 
ornilre i meget flor fine. 

9.3eb ruing til bilire: [træf i gob 
Zib forinben .51anben langt tib til 
højre. V.ieb E-oing til renftie: filmt i 
gib Zib foriabeu 45acinben langt ub 

	

oeuRre. 	meb 13iften er ilte 
not. 

	

	 4U 3i ,1 41 

etat Sluretoi maa boabe [fifle, bur 
bet generer 3rerbfeten. 

9?nar fotenbe mober nittenben, finl 

be begge bofbe fan langt tit bolre, at 
ber er rigelig 431ab intet-Cent hent. 
3'orbiturfel bagfra flat fre til benfare, 
og inaa tern ffe, navr bet last jeg, at 
5/3elbanen er fri. Zen, ber lurer for-
reft, flat [frafa bolbe tilbage og glor 
rigelig 5.131aba tit 	orbitørfeten, mule 
ban barflora beram. (§ 10). 

''''.or at unbgcla Sammenftub mellem 
forenbe, ber frerbea faalrbeL at bered 
~tieje il'rerea, bar ben, font bar ben (tu-
ben paa højre .aanb, V3igepligt. Zen: 
ise 93eftemmelfe fritager bog ilte ben 
(tuben ror orfigtigbeb. 9tamilig flat 
ber nifes 3orfigtigbeb beb 	cerbfef fra 
en minbre befcerbet R3ej til en mere 
befrubet f.iej eller Gabe. Zen, ber fo-
rer tab fra en (fienbotn eller @runb= 
putte, bar Ugepligt for acerbfei fra 
begge fiber. (§ 11). 

9tnar et bolbenbe gliretaj foretager 
llbfoing peb gringfretning,gibea Zegn 
f ntn Peb '?løbning af 3arbfelaretnhig. 

Ror ilte iub i et Pigtog, Zroppeaf-
betinger eller litoregioner. 

2ngteteenbingatiben er en halo time 
efter og ell ludo Zime for i olene 
°mig, og inbenfor benne Zib flat alle 

elieturetujer bære forinnet meb en 
tiart Iofenbe 2tste paa boer Give mel) 
l»ibt 53na og en f3agfægte meb tabt 
2ø, boia ilte orlogterne nifer faaban 
rilbt i!.ua bagub. Cgiaa Zrcetoogne at 
letabe £ngte, tenor ber ilte er (»abebe-
toning. 

9inar t tjtfeffien finger i boire Give 
ar (flaben, Ral linfliften benutte ben, 
meb minbre 4nrt bor 43affer paa (tnt,  
ten, ber er brebere ettv etvet. 

Waar bobbelt tJfIefti, font er bereg-
net for t i tfittg i begge letninger, lig-
ger i uenftre S-, ibe af &Iben, er (.r..n-
!liften berettiget, men ilte forpligtet fif 
at benntte ben. 

eSnflifter flat fil euboer ¶ib bolbe 
fart langt til højre rom muligt, og bet 
er forbnbt at rutte paa eller ovf. :11r-
toirg eller ub af q3orte etc. (gtli faer 
maa ilte bage fin bagi nubre Storetoi-
er, og part ett Gufle man itte beforb-
rea flere 13trfoner, enb ben er inbret-
tet til, 	til rer tætte flat Mere finit),  
tiet mb Ratteoje og i .2ngfetwubing& 
tiben ineb Etart Enjenbe £ngte (ber og- 
fan Ral Itøe til 	ibertte). 

Cfællifler ftal altib ()abe minbll en 
aarib 1)art eftiret isg begge 	øbber 

paa J3ebalerne. 
]Saa £anbeatieu 

Bornholms 
Spare- og liaanehasses 

Afdeling i 
Kontortid 9-12 og 2- 4. 

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

Boxer udlejes. 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

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

Telefon 127. 

Nyt Oplag 6r udkommen: 
Fører over 

Hammershus Ruiner. 
Pris 50 Ore. 

Faas i Boghandlen, ved Ruinen 
samt gennem Forlaget. 

Gornitzka, Allinge. 
1•1.11.111ewsm, 	 

hær god mod Naturen. 
-0- 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere bande" paa Le:: 
gerne og Sjæl. - Derfor' - vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke die 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-
hedsindttykket 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 andreBlom-
ster op med Rod I Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraars0i1 have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Knivl Skærdeist 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 rar 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 11d, naar du færdes 
i Skov. 

- -- 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

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

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

Elegante VISITKORT 
50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT 

Allinge Bogtrykkeri. 

Krep-Servietter 
og lærredsmonstrede 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. 

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

Badningens 10 Bud. 
-0- 

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 
al 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 tiden Læ-
gens Tilladelse. 

ornholrns Zoologiske Have 1 
wow • 

ved STAMMERSHALDE (kun et Kvarters Gang fra Humledal St.) 
Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. -4--4w 

Bjørne - Ulve - Ræve - Grævtinge - Aber - Hjorte tn. m. Rov- og Hønsefugle 
I den kunstige Sø findes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk. Ænder. 

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

En ideel Sondagsudflugt1 1.1Restauration-Madkurve          k  medbringes 41%ie3agenframoderne 
Højttaleranlæg 

Enir:: Voksne 50 Øre - Børn 25 Ore. 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. 

Kofoed 5: Mortensens Byggeforretning 
Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

Stort Udvalg i 
Fiske- og Grønt- Konserves 
til billigst ePriser 

Axel Mogensen, Tejn. 
Is= og Mælkeudsalget, lindeplads 

Brug mine 1. Kl. isafkølede Mejeriprodukter. 
Ren tuberkulosefri Mælk, Smør, Kaffe- og Piskeflade 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. 

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. 

i.i)fordiandets Xandelshus. 

I Simrishamn ankommer Toget til og nigear fra Bornholmerdamperens Anleagsplads. 
1) 17, Juni ingen forbindelse Malmø-København. 

Billetpriser København-Allinge Hammerhavn. 
Enkeltbillet (Alle Priser exet. Kurs) 	 II Kl, 11.45... IH Kl. 9.60 
Dobbeltbillet (Gyldighed 30 Dage). ... 	. II Kl. 19.50... Hl Kl. 17.55 

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

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

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

Billetter ©g Oplysninger: 
Turistbureauet i Sandvig, Telf. 100. 
A/S Dampskibsselskabet „østersoenus Expedit. (ved Ilavnen). Allinge. Tdl.. 75 

er i galge ;.c.; 8 i 
i:erbfelafroen faet nibt muligt ben 

nberfte Tilder af 23ejbanen forbebolbt 
(uffiften (altfaa ifte ben balbe £attbe• 
oejabrebbe); ubooer benne »bulle Wie= 
ter flat (talliften nitib hige fur Ma-
tortratenbe, og boor ber er t ntleftier, 
er finttiftertie beittlirt til 

(duer en$olilibetjetitcnt et Zegii, 
fart ret Dem i olie Zilfeelbe ubbetin-
get beretter. 

Jef fan tofte inbtil 1C00 1{r. at 
!Joe-dræbe biale Rigler foraben muligt 
(...rfintningannfoar. 

I 	I Tlf.  77. og 79 I 	I 	I 	 
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