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Annoncer og lokalt Stol maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.
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Orkeneo pres frugtbar.

er opført en Fabrik, der besørger
Cementblanding og har en daglig Kapacitet paa 400 Kbm., den
største i Verden.
Selve Dæmningsarbejdet er nu
lildels færdigt. Foruden maa ikke
blot Atledningstunellerne være
rede til at tage mod selv den største Vandmængde, men man maa
ogsaa have opført en Afledningsdam og desuden skrabet Kløftens
Sider, der er af blandede vulkanske Bjergarter, fri for alle
Klippeblokke og Ujævnheder.
Naar Vandet da slippes løs,
vil der opstaa en Sø med en
Overflade paa 500 Kvadratkilometer, en Længde af 185 Kilometer og en Bredde, der varierer
fra 13 Kilometer til 100 Meter.
Naar Bassinet engang bliver
fyldt, kommer det til at rumme
lige saa meget Vand, som normalt strømmer gennem Colorado
i Løbet af to Aar.
Denne Vandmasse og den store
Faldhøjde, der opstaar, skal selv-

og Coachelladistriktet. Man byggede da en Kanal, men den afgav ikke tilstrækkeligt Værn, og
i Foraaret 1906 steg Flodens
Vande over alle Bredder og anrettede frygtelige Ødelæggelser.
Naar den store Dæmning er bleven færdig, haaber man, at sligt
ikke skal kunne gentage sig.
Det gælder imidlertid ikke blot
om at forhindre Vandet i
gøre Skade. Lige saa- vigtigt
det at lede det derhen, hvor del
kan gøre Nytte. Hvor Regnmængden kun udgør 75 Millim.
om Aaret, kan ikke engang den
bedste Jord dyrkes uden kunstig Vanding. Var der ingen
Vandledninger fra Bjergene, vilde
næsten hele den nu saa blomstrende Egn i Californien være
en Ørken. Millionbyen Los Angeles vilde simpelthen slet ikke
kunne eksistere. Alle de store
Frugtplantager vilde hurtig forsvinde, hvis 'Vandet en • Dag for•
svandt. ,

Byggeplanerne omfatter Anlæg
af en 350 Kilometer lang Kanal
og en Vandledning, der med sine
Forgreninger bliver dobbelt saa
lang og kommer til at føre- Vandet lige ned til Los Angeles og
ind over hele det mellemliggende
Land. Alene det er et Projekt,
der søger sin Lige.
Den store Dæmning, der har
faaet Navn efter Præsident. Hopver , bygges tværs for Coloradofloden, hvor denne flyder gennem
den snævre Black Canyon paa
Grænsen mellem Nevada og Arizona, langt ovenfor den berømte
Grand Canyon. Disse Om raader
har længe været saa godt som
ukendte, takket være deres Utilgængelighed, Kun nogle faa Vovehalse har dristet sig ned ad Floden med dens stride og farlige
Fosse mellem de lodrette Klippevægge.
Da Arbejderne i sin Tid ankom til Arbejdspladsen, gik deres
første Opgave:tid paa at forvandle

Et kæmpemæssigt lagenierværk.
—o—
I Hjertet af den store nordamerikanske Ørken foregaar for
Tiden et Arbejde, der søger sin
Lige saavel med H. t. Opgavens
kæmpemæssige Omfang som de
Vanskeligheder, der møder den.
Maalet er intet mindre end at
bygge en Dæmning over Coloradoflodens berømte Cdnyon i
den tredobbelte Hensigt at forhindre Oversvømmelser, producere eleetrisk Kraft og forsyne
udstrakte frodige, men regnfattige Omraader med Vand.
For at opnaa dette, maa man
tæmme selve den vilde Colorado.
En Antydning af de Problemer, Ingeniørvidenskaben maa
tumle med, faar man ved at
høre, at Vandmængden i Floden
i Gennemsnit udgør 22,000 Kubikfod pr. Sekund, men med
Højvande kan det stige til 300,000
Kubikfod.
Floden flyder paa Bunden af
en 300 Meter dyb Kløft med
lodrette Sider, og alene 'at udhugge de nødvendige Veje for at
komme ned til den utilgængelige
Canyon, har været et uhyre Arbejde. Vejene har for Størstedelen maatte sprænges gennem
Tunneller. Dertil kommer, at
Klimaet er yderst afskrækkende.
Temperaturen oppe ved Randen
af Kløften stiger til 40 Grader
Celsius, men nede i Bunden,
hvor det meste af Arbejdet skal
udføres, kan der være op til 50
Grader varmt.
Inden man kan begynde pat)
Arbejdet med at bygge Dæmningen, maa alt Vandet i Floden 0, Bornholm, du skønne Bøgestaser grønne
Ja, Bornholm, du skønne,
Dine Aaer og Bække
slynger som et Baand
kære Fødeø
ledes ad andre Veje. I dette stolte Klippeø
vokser i din Favn,
Øjemed skal Tunneller sprænges med de Bakker grønne M arkensBlomster skønne sig langs Klippens Vægge med de Bakker grønne
og den klare Sø,
hvisker ømt dit Navn, gennem Bøgelund
gennem Bjergene forbi det Sted, og den blanke Sø,
du skal altid stande
under Træers Kroner,
Nattergalens Toner
dine Oltidsminder,
hvor Dæmningen skal opføres. dine Bautasten,
stærkt i Bølgens Favn,
lyder over Vang,
hør dens Melodi !
Det er denne Opgave, man hid- dine Klippetinder
medens Fugletoner
kraftigt skal, om Lande
Bautastenes Runer
til har været beskæftiget med, elsker jeg hver en 1
synges ud dit Navn!
blander sig deri.
synger Oltidssang.
og den nærmer sig nu sin FuldAllinge 18.-7.-1934.
Du i mine. Tanker
Dine Agres Felter,
L. P. M.
endelse. Disse Tunneller er 101/2 Østersøens Bølger
som den bedste staar,
brydes mod din Strand, grønne, brune, blaa,
Meter i Diameter og har en Fisken lunt sig dølger hvor-sig Sæden bælter, og hvorhen jeg vanker,
Præmieret ved
Længde af en halv Mil. Larmen i det dybe Vand,
Græsset højt mon staa ; du mit Hjerte naar.
Strandhotellets
dernede er infernalsk, naar Drill- og naar Stormen raser, Velstand sig udbredar
Tidt i Sangens Toner
Digterkonkurrence
priser jeg med Lyst,
til hver Bondemand,
horerne er i Gang, og Heden er Bølgen mægtig staar,
ikke fjerne Zoner,
næsten uudholdelig for menne- Klippe, du som knejser, som sin Avling leder,
men din elskte Kyst!
aldrig dog forgaar.
pløjer med Forstand.
skelige Væsener. Naar Tunnelterne er færdigbyggede skal de
Der er allerede bleven gjort Ørkenen til et nogenlunde beboefølgelig udnyttes til Frembrincementeres paa Indersiden, og
gelse af elektrisk Kraft. I dette meget, men meget staar endnu ligt Sted. Man vilde ikke have en
derpaa skal de midlertidige DæmØjemed anlægges et Elektrici- tilbage. Neden for det Sted, hvor ny Udgave af de usle Rønner, der
ninger fjernes, som nu hindrer
tetsværk med en Kapacitet af Colorado skal dannmes op, lig- skød op som Paddehatte og danVandet i at flyde ned. Det gamle
1,200,000 Hestekræfter eller dob- ger 850,000 Hektar Land, der nede Byerne i Vesten under den
Flodleje vil da blive helt tørlagt
belt saa mange som Niagaras.
kun venter paa Vand for at kunne store Kolonisationsperiode i Slutog Arbejdet med den store DæmMed sine voldsomme Forand- bære Bomuld, Korn, Meloner, ningen af det 19. Aarhundrede.
ning kan da tage sin Begyndelse.
ringer i Vandmængden har Appelsiner og alle Slags Grønt- Iler blev alt planlagt paa ForColoradolloden hidtil udgjort en sager. Enorme Muligheder aa.b- haand, nette, hygiejniske Huse
Dæmningen er af vældige stadig Trusel mod Lavlandet læn- rier sig her for Californien, men blev opført, brede Gader anlagdes,
Dimensioner. Ved Grunden er gere nede i Dalen. Allerede i ogsaa for Nevada og Arizona. og der plantedes en Mængde Træer
den omtrent 300 Meter tyk og 1870'erne begyndte man i Cali- Hvor der nu kun trives nogle som transporteredes dertil fra
foroven 13,7 Meter. højden er fornien Kampen mod de ureger- nødtørftige Ørkenbuske og Kak- andre Egne, et Pumpeværk førte
over 300 Meter. Inden den bli- lige Vandmasser, der Gang paa tus, og hvor Slangerne raader, Vandet op fra Floden, og der indver færdig, vil der medgaa ikke Gang brød hærgende og ødelæg- vil om nogle Aar brede sig frugt- rettedes Fælleskøkkener og Spimindre end 3 ,765,000 Kubikm. gende ind over de frugtbare hare :Ilarker og Skove af Frugt- sesale, Biografer og Kirker for
Arbejderne. En Ting holdt man
Beton, Til Fremstilling af dette Strækninger i Imperial Valley træer.
er

strengt paa, nemlig Spiritusforbudets Opretholdelse i dets fulde
Omfang: Berusende Drikke blev
banlyst, og i hele Boulder City
med dens 5600 Indbyggere fandtes indtil Forbudets Ophævelse
ikke en eneste Smugkro.
Anlæget af Iiooverdæmningen
blev vedtaget i Kongressen i Juni
Maaned • 1920, eller at Sagen i
mange Aar havde staaet paa
Dagsordenen og givet Anledning
til politiske Stridigheder. Det
gjaldt jo om at opnaa Enighed
mellem syv Stater samt at faa
Kongressen og Præsidenten stemt
for Planen.,Man diskuterede vidt
og bredt, om det store Værk
skulde finansieres af Staten eller
af et privat Foretagende. Endkritiseret
videre blev
fra mange Sider. Man paapegede,
at den elektriske Energi vilde
blive 'produceret i en Ørken akt'« langt fra de Steder, hvor den
skulde finde Anvendelse. End. videre fremhævede man, at den
store Dæmning kommer til at
hvile paa vulkansk Grund. En
uhyggelig Katastrofe vilde kunne
indtræffe, hvis Dæmningen blev
tilintetgjort ved et Jordskælv, og
de umaadelige Vandmasser styrtede ned over de mange Millioner Mennesker, der hor i Dalene nedenfor. Man lod imidlertid -alle disse Betænkeligheder
fare, og om 4 — 5 Aar menes
Arbejdet at være tilendebragt.
(Etter „Landet")
Planet-Ale

Mindet.
--o—
Hjertet har sine egne AarStider, der ikke følger Almanakens,
det har ogsaa sin egen Ilukomindse,' der følger egne Love for
væsentligt og uvæsentligt, ofte
rent modsat Hjernens praktiske
Hukommelse, skriver Jørgen
B ii k da h l i en Kronik i Politiken.. Og det er med Hjertets
Hukommelse saadan, at jo ældre
man bliver, desto skarpere husker man det, der ligger længst
tilbage i Tiden. Ting, man for
nogle Aar siden ikke vidste noget om, husker man nu tydeligt.
Med Hensyn til den ydre Hukommelse gaar alt som før, det
gaar fremad, m`an husker fra
Dag til Dag og efter Hverdagens
Behov, men med den indre Hukommelse gaar det tilbage, man
glemmer det nærværende, for,
som var det i Gaar, at huske
med den næsten urovækkende
Klarhed det, der skete for 20
Aar siden. Det er vel saadan, at
man kommer sin Barndom nærmere, jo ældre man bliver. Og
det er vel saadan, man kan 'br.
klare. 'Sig, at gamle Folk kan gaa
i Barndom. Alt melleMliggende
er glemt; (le har indhentet Livets
Begyndelse ved Gravens Rand,

Villy.
--- Villys Fader var Faarehyrde,
fortalte den gamle Landsbylærer.
Jeg husker saa tydeligt den Dag,
da Villy kom i Skole, Han var
1:u seks Aar gammel En lille
mager og tattig klædt Dreng. Hans Moder bragte ham, og de
havde et goit Stykke Vej at gaa.
Da hun var gaaet og havde ladet ham blive tilbage, sad han og
saa sig forundret om, alt var nyt
for ham, Bøgerne, den store, sorte
Tavle og Billederne paa Væggene.
— Hvad hedder du? spurgte
jeg.
— Villy, svarede han og saa
op paa mig med et Par trofaste,
blaa Øjne.
Da Skoletiden var forbi, tog jeg
ham paa Knæet, og nu fortalte
han mig om sit Hjem, og alt det
han vilde, naar han blev stor.
Vi havde det rigtig rart, vi to. Men saa lød der en Skraben paa
Døren, Villy klappede leende i
Hænderne og hoppede ned paa
Gulvet, raabende
Donald! Donald!
Jeg aahnede Døren, og en Hyrdehunil sprang ind. Den logrede
med Halen, og slikkede Villy over
hele Ansigtet.
— Det er Donald, sagde Drengen, han er kommen for at hente
mig.
Siden kom Villy hver Morgen,
og hver Eftermiddag kom Donald
for at hente ham. Jeg kom til at
holde mere af Drengen end noget
andet menneskeligt Væsen.
Vinteren kom med Storm, Taage
og Sne. Alligevel mødte Villy hver
Morgen og Hunden hver Eftermiddag.
Det var en Eftermiddag. Det
var begyndt at sne, først langsomt, og Villy og jeg, der havde
siddet foran Ilden og snakket sammen, skildtes, da Donald kom for
at hente ham. Jeg fulgte dem med
Øjnene, til jeg tabte dem af Syne
og gik da tilbage til min ensomme Plads foran Ilden.
Jeg havde ikke siddet længe,
før Himlen blev mørk og truende,
rig Sneen begyndte at hvirvle ned
i tætte Skyer. Jeg rejste mig og
saa ud. Stormen peb, det var bitterlig koldt og skumrede allerede.
Nu maatte Villy og Donald sikkert være hjemme.
Jeg hørte kun Stormens Tuden
og Urets ensformige Dikken. Men
da lød der et langt, klagende Hyl.
Hvad var det? Jeg sprang op og
holdt Vejret tilbage for at lytte.
Var det ikke Donalds Stemme?
— Jeg sprang hen til Døren og
aabnede den. Det var mørkt der.
ude. Netop da jeg atter vilde lukke, følte jeg noget blødt røre ved
min Haand, og Donald sprang ind
i Stuen. Den var alene. Sneen laa
tæt i dens dykke Pels. Med sine
Tænder sled den i min Frakke
og trak mig hen mod Døren. Der
standsede den og gøede paa en
underlig, klagende Maade.
Uden at tage min Hue paa løb
jeg ud paa Vejen. Sneen og Stormen blændede mig, jeg vidste neppe, hvor jeg gik, jeg fulgte blot
Hunden.
Hvad der siden skete, staar for
mig som en ond Drøm. Jeg mindes blot, at jeg stavrede frem
gennem Sneen med en stiv og
kold Byrde i mine Arme. Det forekom mig, som gik jeg mange Mile.
Endelig saa jeg et Lys. Jeg husker
at Døren blev aabnet, og at jeg
tumlede ind.
Da jeg atter kom til mig selv,
laa jeg i en varm Seng, og en
Kone, der var Nabo til Villys Forældre, stod inde i Stuen.
Snart vidste jeg alt. Den foregaaende Aften var jeg tumlet ind

i deres Stue med Villy i mine
Arme. Jeg maatte op, over til hans
Forældre, over at se til min Dreng.
Han laa i sin Seng. Hans øjne
var lukkede. Over det gulblege,
kønne lille Ansigt laa et Smil.
Hans lyse Haar var strøget tilbage fra Panden. Han laa som om
han sov, men han var død.
Ved Sengen sad Donald paa
Vagt. Dens Øjne hvilede uafbrudt
med dyb Sorg paa Vennens Ansigt.
Nogle Dage efter stod Donald
og jeg ved en lille Grav. Sneen
dryssede sagte ned om os. Saa
vandrede vi hjem med Hjertet fuldt
af stum Sorg. I mange Aar har
Donald og jeg levet sammen. Den
er nu gammel og skrøbelig ; men
den har ikke glemt sin lille Ven,
— jeg læser det i dens trofaste,
bedrøvec'e ojnr.

Han vilde ikke spare.
Den Dreng, der aldrig har kunnet lægge en øre til Side, lader
snart høre fra sig, skriver Amerikaneren Sweet Marden i Følge
Kolding Folkeblad i en af sine
Bøger. Vi møder ham senere i
Livet uden en Øre i Lommen, uden
Stilling, uden Venner. Vi ser ham
overalt søge Plads, prøve paa at
laane Penge og fortælle enhver, at
Skæbnen er gaaet ham imod. Han
fandt det ikke Umagen værd at
spare, medens han var Dreng eller senere som ungt Menneske.
Han saa ikke Udviklingsmulighederne i de beskedne Sparepenge
og forstod ikke Værdien af den
Karakterstyrke, som udvikles af
sparsommelige Vaner og sund
økonomi.
Hvor mange Mennesker nu til
Dags lever ikke lige fra Haanden
til Munden: de er aldrig blevet
til noget af den Grund, at de ikke vilde bringe noget Offer eller
taale nogen som helst Forsagelse
i Ungdommen. De lærte aldrig
Kunsten at undvære. Det var dem
umuligt at beherske deres ønsker;
de maatte skaffe sig Fornøjelser
og Adspredelser; maatte købe,
hvad de fik Lyst til, hvis de paa
nogen Maade kunde skrabe Penge
sammen, ja, selv om de skulde
gøre Gæld for det.

Spanske Rovere.
Spanien kaldes med Rette Røverrornantikens Land, Landet med
de ædle og heltemodige Røvere,
og denne Betegnelse hører ikke
blot de gode, gamle Dage til, den
har sin Berettigelse endnu i vor
moderne Tid.
Det er særlig i Andalusien, Røveruvæsenet trives frodigt trods
Politi og Gendarmer, og er det
endelig lykkedes at fange en af
Anførerne, dukker der straks en
ny op, der gør sig lige saa frygtet og berømt som sin Forgænger.
At hele dette Uvæsen stadig
kan blomstre, kommer af, at Røverne har Tilhold og Støtte hos
Befolkningen selv, dels fordi den
Mand, der forraader en Røver, kan
være sikker paa en skønne Dag
at faa en Kugle gennem Hovedet
eller en Dolk i Hjertet, dels fordi
Røverne tit lader Befolkningen nyde godt af Udbyttet.
Den Røverhøvding der for Tiden er mest berømt, kalder sig
Bivillo. Oprindelig var han Mulæseldriver, kom saa ind paa Smugleriet, og under et Ophold i Fængslet blev han klar over sig selv,
han vilde være Røverhøvding. I
Løbet af kort Tid var hans Navn
paa alles Læber som Følge af en
ualmindelig dristig Daad. Sammen
med nogle faa Kammerater opfan-

gede han paa en af de store Markedsdage 15 Købmænd, der var
paa Vej til Markedet, og afpressepe dem i Løsepenge ca. 35,000
Kroner.
Hans Bande var ikke ret stor,
15 — 20 Mand; desuden stod han
i Forbindelse med hemmelige
Agenter, Spioner, kort sagt med
hele Befolkningen, der i paakomniende Tilfælde hjalp barn til at
flygte eller skjule sig.
Røverne var klædte som Bønder,
men ypperligt bevæbnede med moderne Revolvere. Selv havde han
et kostbart Magasingevær til 12
Skud.
Endelig var — og er vel endnu
-- hele Banden bereden, og Hestene er de ædleste og andalusiske Dyr, som naturligvis ogsaa
var røvede.

Den strkeste.
Et Stykke af en al Muhameds
Prædikener:
Da Gud skabte Jorden, rystede
og bævede den, indtil han lagde
Bjergene paa den; saa blev den
stille.
Da sagde Englene:
— 0 Gud, Er der vel noget af
alt det skabte, der er stærkere end
disse Bjerge?
Og Gud sagde:
— Jernet er stærkere end disse
Bjerge, for det kan gennembryde
dem.
— Og er der da noget af alt
det skabte, der er stærkere end
Jernet?
— Ja, Ilden er stærkere end
Jernet, for den kan smelte det.
— Er der da noget af alt det
skabte, der er stærkere end Ilden ?
Ja, Vandet, thi det kan slukke Ilden.
— 0, Herre, vedblev Englene,
er der da noget, som er stærkere
end Vandet ?
— Ja, Vinden, for den sætter
Vandene i Oprør.
— Men, Herre og Opholder!
Er der da noget, som er stærkere
end Vinden?
— Ja, svarede Gud, en god
Mand, som giver Almisse. Hvis
han giver med den højre Haand,
uden at lade den venstre vide det,
da overvinder han alle Ting!

Soldatens Hund.
Jeg vil her fortælle, hvad der
er oplevet af en Soldat fra Sønderjylland og om Hunden som
Soldatens Ven under Verdenskrigen.
Da det Regiment, som han hørte til, kom ind i Frankrig, fandtes
der i flere af de Byer, Befolkningen havde forladt, en stor Mængde Hunde, der ingen Herrer havde.
Soldaterne delte deres Bred
med dem og vandt derved deres
Hengivenhed. Naar de drog paa
Forpost, fulgte Hundene med.
En af disse Hunde var især
blevet den sønderjydske Soldat
meget hengiven, og lian søgte at
fordrive Længselen efter de kære
i Hjemmet ved at afrette den og
lære den adskillige Kunster.
En Dag skal han staa Forpost
paa et af de farligste Steder.
— Tag dig i Agt for Granaterne, sagde hans Underofficerer, idet
den unge Sønderjyde forlod Vagtteltet og ilede til Pladsen sammen
med en Bøhmer, der allerede havde givet Møde.
Kort efter kom en Granat og
dræbte Bøhmeren.
Ogsaa Hunden var bleven haardt
saaret; men den vilde ikke forla•
de sin Herre, mens han stod paa
Post.
Da han fik Afløsning og Hunden fulgte ham til Vagtteltet, var

den saa udmattet af sine Saar, at
den ikke kunde staa paa Benene.
Derefter blev deri plejet med
Omhu, korn sig af sine Saar, og
da Krigen sluttedes, fulgte den
hjem med sin Herre.

Morild.
Hvorledes opstaar den?
—0-I mørke Aftener og Nætter ser
man ikke sjælden Morild paa Vandet, og den kan optræde saa
stærkt, at Skibe og Baade drager
et lysende og glødende Kølvandsbaand bag efter sig, medens Bølgerne kaster Ildgnister ne op i
Luften, naar de slaar mod Klip.
per og Skær.
Er Fænomenet mærkeligt og
pragtfuldt i de nordlige Farvande,
saa er det dog først i de varme
Have, at Morilden udvikler sig i
sin fulde Glans.
I Troperne kan Havet i den
mørkeste Nat lyse saa stærkt, at
det, vi ser i vore Have, kun giver
et svagt Begreb om, hvilket storslaaet Syn, Morilden kan afgive.
Morildlyset kan undertiden være
saa stærkt, at man en bælgmørk
Nat kan læse den fineste Stil i en
Skibskahyt.
Den berømte Naturforsker Alex
H umbolt kalder det et af de pragtfuldeste Naturfænomener, der fin,
des.
„Naar man", skriver han, „befinder sig om Bord paa et Fartøj,
der under frisk Vind pløjer de
skummende Bølger, kan man ikke
se sig mæt pal Synet, de lysende Bølgeslag frembyder. Hver Gang
Fartøjet krænger til Siden, ser det
ud, som om baade blaalige eller
røde Flammer lig Lyn skød op
fra Kølen. Ubeskrivelig pragtfuld
er ogsaa det Syn, en Flok legende Delfiner byder en mørk Nat i
de tropiske Have, naar en Regn
af lysende Gnister betegner Dyrenes Vej."
Den egentlige Aarsag til dette
gaadefulde Naturfænomn, hvorved Havvandet til visse Tider kan
lyse som Ild, er et Spørgsmaal,
der længe beskæftigede Videnskaben, inden den omsider ved direkte naturvidenskabelige Undersøgelser kom til et sikkert Resultat
Alle Antagelser gik ud paa, at
Aarsagen til Skinnet maatte ligge
i selve Havvandet. Først ved Hjælp
af Mikroskopet lykkedes det at
paavise en hel Verden af smaa,
for Øjet usynlige Organismer, dtr
i utallig Mængde opfyldte Havet,
og af hvilke mange er selvlysende.
Den almindeligste af dem, og
derfor ogsaa den, der mest bidrager til Morildens Fremkaldelse, er
den saakaldte kugleformede Noctiluca, et blæreformigt Infusionsdyr af Flagellaternes lavtstaaende
Slægt. Det er ikke større end et
Knappenaalshoved og forekommer
i alle Have.
For at Lyset skal opstaa, er
det nødvendigt, at Vandet er i
Bevægelse og derved faar Dyret
til at bevæges. I stille Vand ser
man intet. Men naar Havfladen i
vid Udstrækning er saa tæt besat
med disse Smaadyr, at der findes
hundrede eller flere i en eneste
Vanddraabe, skal der ikke megen
Bevægelse i Vandet til, før hele
Havfladen er som et Ildhav.
Lyset stammer fra Tilstedeværelse af Fosfor i Dyrene.

Fra Uge til Uge.

i alle mulige Genrer og med herlige Kostumer. Argentinsk Tango,
Wienervals, komiske Danse og
Stepdanse; alt bliver danset med
Elegance og Humør og til Publikums store Bifald, og saa optræder
de 4 Gange hver Aften. Desuden
er der Saxofonsolo, Xylofonsolo
og Pianosolo, dygtigt spillet af Kapelmester Schenck's Musikere.
Pølsegildet, der var arrangeret
i Tirsdags, havde mægtig Tilslut.
ning; der var Liv og Stemning,
øl, Pølser og Humør, men den
store Overraskelse kommer paa
Tirsdag — hvad det bliver, er
dog endnu en Hemmelighed!
ZOOLOGISK HAVE
har stadig mange Besøgende og
særlig om Søndagen kulminerer
Tilstrømningen. En Mængde Turi'
ster har ogsaa fundet Vejen derud,
og overalt hører man Lovord om
den smukke Dyrepark. Det er sta•
difyæk særlig Abeburet, Løveburet og „Frikvarteret" der samler
Mennesker, vel nok særlig det
sidste.
Et Verdensnummer paa
STRANDHOTELLET
Premieren i Onsdags blev en
stormende Succes. Mac Turtle.
Truppen er et fremragende Nummer, alle Medlemmer, hver især
meget fine Solister. Hele Familien
synger, danser, spiller, stepper,
mimer,
og Begejstringen var
enthusiastisk - og saa er der jo
den lille, glade Bengt Nielsen !
Anbefalinger overflødige; stadigvæk straalende Succes. Stemningen var paa de gladeste Højder
til Klokken slog 2.
Klaver-Koncert.
Klavervirtuosen Poul Kofod, Søn
af afdøde Overlærer Jens Kofod
i Sandvig, spillede i firsdags for
fuldt Hus paa Strandhotellet.
Følgende Numre blev spillet;
Scherzo i Fis-mol, Chopin.
Etude i as-dur, Chopin.
Ilddans af de Falla.
Hr. Kofod, der er uddannet paa
det kongelige Musik-Konservatorium i København, er i øjeblikket
paa Ferie i Sandvig.
REVY I ALLINGE.
Rønne Sommerteater fra „Industrien" opfører sin store Udstyrsrevy „Pr. U'baad" eller Bornholms•
revyen 1934 her i Allinge i Aften,
Fredag, Kl. 81 . 4. Det er en Revy,
der staar paa Højde med „KorsørRevyen", som Will. Petersen ogsaa opførte her i Vinter, baade
med Udstyr og i Viser, Kor og
Dans. Der er et Utal pragtfulde
Kostumer og ikke mindre end 10
nye Dekorationer! Endvidere er
der skrevet en hel ny lokal Vise
og i Sketchen „Bornholms nye
Museum" er der tildigtet en Allinge-Afdeling, der absolut vil sætte Folks Lattermuskler i Bevægelse og tage svære Kegler!
I Rønne gør Revyen hver Aften
stormende Lykke og er efter Pu.
blikums Dom en værdig Afløser
af „Korsør-Revyen". Billetpriserne
er billige, saa der hør blive fuldt
Hus. Efter Forestillingen er der
Se Annoncen.
gratis Dans!
Teaterkatten.

BIOGRAFEN
fremviser denne Gang en af de
gode, gamle Cowboyfilm med
Heste, raske Mænd, Revolverknald
m. m. Extra Nummeret er en ustyrlig komisk Mickey Mouse Film
om en spændende Fodboldkamp.

—0—
PALMEHAVEN
havde i Onsdags Premiere paa
Danseparret Carola & Bert — Et
Iste Kl. Dansenummer med Danse

AltSnedkerarbejde
Nyt samt Reperationer udføres til
rimelige Priser.
Th. Jørgensen, Sandvig.

um- og vi danser paa Strandhotellet•
CHAMPAGNEDANS! • LIVSGLÆDE!
SOMMERHUMØR!
= Verdens-Successen: Mac Turtle-Truppen!
= Bomb e-Successen: Bengt Nielsen!

--- her morer man sig !
Det meddeles de ærede Forbrugere,

Skolekørsel.
Hurtig og grundig Uddannelse. Garanti for bestaaet Prøve.

at jeg har faaet Tilbud paa mange forskellige Varer til særlig billige
Priser, som giver Forbrugerne Lejlighed til at anskaffe sig billige Habitter. Der er saaledes 2-traadet blaa Indigo Serges a ca. 24 Kr. pr.
Meter, som nu sælges til 18,75 Kr. — Benyt Lejligheden.
Kan ugsaa bestilles til senere Levering.

Skrædder 5". C. gpsen,

Paa glædelig Gensyn -

J. Arnoldus.
Tlf. Osterlars 66.

Den rigtige Sko

71f. 113.

til den rigtige Pris

- Ærbødigst Fr. Bidstrup

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

Nordlandets flandeishus.
Bedste dansk Fabrikat af

Møllers Bogbinderi

C Larsen, Vestergade, Allinge,

Standard Høst-Bindegarn

Chr. DideriKsen, Rønne.

Lejlighed til Leje

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

Tlf. s65.

fals hos

"Ilt. 865.

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

fra lste September.

Vi MØDES i

Strandvejen - Sandvig

PALMEHAVEN!

Fra den 1. til 8. August
Allround Dancers

CAROLA &BERT

begge Dage inclusive :

P

ræmiedans hver Aften.

optræder 4 Gange hver Aften.
Valse - Tango - Step - Exentrisk Dans
m. m. — Se de herlige Kostumer!

A
L

JUIVIPING JACKS

M

oderne Underholdning.

E

norm Stemning.

H

ot Jazz og god gammeldags Musik

Jazz and Show Band
Saxofon - Solisterne

Harris v. Hollitsch - Kaj Grimm
Xylofon - Solisten

Hans Vallentin

Tirsdag og Søndag
aabent til 2. Ingen Pauser.
Festlig! Folkelig! Fornøjelig!
Ring Sandvig 13 og bestil Bord.

A
V

onder Bar med 100 forsk. Drinks.

E

ngelsk, Tysk og Fransk tales.

N

.. 1 paa Bornholm.

af færdigsyede Beklædningsgenet.
i alle -;tørrelser samt Hatte, Huer

Linies boge.

Spændende Cowboyfilm under
medvirken af tusinde vilde Heste.
Extra:

Mickey laver Maai.

ALLINGE TEATER
1 Aften Fredag Kl. 8 1/4
Den store Succes fra Rønne:

jernstærkt Arbejdstøj.
Lager af Kjoletej, Bomuldstøj,

Lærreder, Gardintoj, Dynetoj, Fjer,
Tæpper, Trikotage og Garner.
Billigste Priser og prima Varer.

Jens Hansen.
'4otelSankaas3ar
Strandpavillonen
Sandkaas
øens smukkest beliggende og
hyggeligste Restauration

Bornholms-Revyen 1934
i 21 Afdelinger
40 Pragtkostumer — 10 Dekorationer
Billetter i Allinge Boghandel og ved Indg.
Pris : 1.00 - 1.50 - 2.U0
Efter Forestillingen gratis Dans !

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

Allinge Bogtrykkeri.

Prima franske Høstleer, amkløtyve,
Lebomme og alle andre prima Redskaber, som er

andsbgen

•

Hotel ALLINGE
Dansant hver Aften

Magna Strøms Orkester
4 Mands Jazzband

Endnu haves Restoplag af

Xatrunerslitts sirks Xistorie
som sælges til en Pris af 2 Kroner.
Mange gode tørre

BRÆDDER sælges!

Heriblandt store Partier tørre, solide Brædder, som sælges til samme

Matr. No 114 —117 overfor Hotel
„Allinge" sælges billigt naar Han'
del kan ske snarest.
Henvendelse til Ejertn
M. Eriksen, Alexandersens Hotel.

De Yde

Nordlandets Handelshus.

lkilordlandets Handelshus.

ltid Iste Kl. Betjening.

Største Lager

Fredag og Søndag Kl. 8

til Vintersæden, saa gør Bestilling snarest i

ivligt Orkester.

Ejendommen

5iografen.

Vil De bruge Kunstgødning

meget stærke og lette at arbejde med, sælges billigt i

rtistoptræden.

Tirsdagene er Palmehavens Variationsaften. Alle skal medI

og

27ordlandets 3fandelsfius.

„Havblik"

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

Forreiningskonuolulter
sælges med Firma fra kur; 8 Kr
pr. Mille.

Allinge BogtryKKeri.

Averter i NORDBORNHOLM.
Annoncen. der betaler sig.

Vi

sender »em

tord6ornfiolm"

"dr

fluer 219e.
girnk ogsaa paa os,
naar De fiar et eller
andet at averterer

gest

uden Sange er ikke

Pris, som Udskudsbrædder koster.
Særdeles smukke, russiske FINERPLADER i 4 og 5 min Tykkelse,
samt MASONITEPLADER, blod, halvhaard og haard Kvalitet, til at
dække fugtige Vægge med o. s. v., sælges til den rigtige Pris i

Nordlandets Handelshus.

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

Nordlandets Handelshus.

nogen rigtig Fest!

En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

Et smukt, bølget Haar
er Damernes største Pryd. Lad derfor Deres Haar per man entbøl ge
ad v ikling
- Uskadelig for Haaret.
efter det nyeste System :

Prisen er Kr. 12,50 alt incl.:

Klipning - Va4( - Vandondulation.
111101111~1~1111111111111111111~11

K. Kornum - Tlf. 153
(lige over Allinge Messe)

paa Nordbornholm
Allinge Skæreri Tegn Abonnement
for Juli Kvartal.

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

Tlf, 29.

Geert Hansen.

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

DAMPSKIBSSELSSKABET „ØSTERSØEN"
ALLINGE S. S. „Hammershus"

ALLINGE

FARTPLAN gældende fra 16.
›. Juni til 30, August 1934 inclusive,
Mandag,
T irsdag
Torsdag
o g Lørdag

9.42
11.30
11.05
12.35
14.10
*16.28
16.45
19.15

Søndags

Læses som Pilene angiver

Sind age

Mandag,
Tirsdag,
Torsdag
og Lerdag

18.23
5.25 14.02 1 11Af Kbhvn. Hovedb. Færge AnÅ 18.23
16.35
.
16.35
7.17 15.501 An Malmø F .
16.15 1.25
17.00 AfKbhvn.,Havneg.Darnpsk. An
16.15
Af
14.45 t23.55 14.45
18.30 An Malmø
14.04 23.32
14 04
8.24 20.30 Af Malmø C., Lokalsi. . . An
Af 11.50 21.21
11.50
*10.45 22.53 An Simrishamn
AnA *10.30 *21.00 *11.30
11.00- 23.05 Af Simrishamn
9.00
13.30 1.30 An Bornh. AllingeiHammrh. Air 8.00 18.

I Simrishamn ankommer Toget ti! og afgaar fra Bombe:dm.) damperens Ankegsplads
-1- ) t7, Juni ingen Forbindelse Malmø Kobanhavn.

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

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 3 Kr.

Til Sassultz:

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 1* Kr., Dobbeltbillet 17. Kr.

Billetter og Oplysninger:
Turistbureauet i Sandvig, Telf. 100.
AIS Dampskibsselskabet ,,Østersøen"s Expedit. (ved Havnen). Allinge. Telf. 75

Fa2rdseisreg!ement.
Ci f ter atyrbieWoren af 1. 3uli (932.

-0Virer elltib opmærtforn, nulr De fonbet3 paa Sti1rebane.
&bgeengere titan ifte færbe4 lang4
ab Rørebanen, naar ber finbed brugeligt iortoug, og ber er q31a1A boa
bette; er bette ille Zilfeelbet, bar be
'giet til at frerbe4 tanga Rørebanen,
men fral bære agtpaagiben oberfor ben
abrige arerbfel. (§ 5).
Rarenbe gal uboije feertig orfigtigheb beb ROrfel fra en Gabe eller
5/.1ej inb i eller aber en anben, beb
etanlAning eller oranbring af 3:cerb.
felsketuino ieb Størie( oberjernbanebroer, @abe- eller %tjtrbbg og go b gengerfelter, forbi eibebeie, gennem
Sorte etc. 51enbinger flat ffe til benfire; Zettbing og 93agleensfarfel :man
lun ile, naar ben ilte generer ben ab,
rige acerbiel. (§ 9).
orbipa*ren bagfra i @abefrnb13 er
forbubt.
tit bøfte fbinge4 i lort 3ue, til
benfIre i meget flor
Q3eb eoing tit biijre: iltert i gob
Zib forint« taanben langt ub til
fløjre, 83eb eoing til uenfite: firm! i
gob Zib foriuben taanbett langt ub
tit ueriftre. Zegn meb 43igen er ilte
fiol.
antet Sioretøj maa botbe Piffe, ilbor
bet generer cerbfelen.
9lnar tørenbe amber binanben, fral
be begge bolbe feta langt til bejl-e, at
ber er rigelig 43rabQ, imellem beat.
3'orbiterfel bagfra gal fIe til benftre,
og maa tun fte, naar bet fan fe+2', at
dejbanen er fri. Zen, bet fører forreft, finl ftraN bolbe tilbage og gibe
rigelig Vab4 til 3:orbilørfeltit, naar
ban tarflog herom. (§ 10).
3or at tutbgaa eammenftøb mellem
tørenbe, ber feerbe,8 faalebe, at bere d
58eie fluenu, bar ben, fom bar ben auben paa !tøjre baad,Ugepligt. Zen,
ne leftentmetfe fritager bog ille ben
anben for ainfig tinbeb. Tabulig flat
her bileg orrigtigbeb ueb 1-,erbfel fra
en minbre befeerbet 93ej til en mere
befrerbet dej eller @Søbe. Zeit, ber forer ub fra en G jelibom eller @runb.
Mb, bar 23igepligt for acer*I fra
begge fiber. (§ 11).
9?anr et holbenbe StIketøj foretager
11bfbing beb gangfletning, gibe8 Zegn
fom beb Mnbring af 3:cerbferUetninfi,
Stør ilfe inb i et gigtug, Zropbeafbetinger eller $rocegioner.
2notetanbingtiben er en Dalt time
efter og en bolt) inte før Selen€; Opgang, og inbenfor benne Zib Etal alle
ielletøretbfer bære forlynet meb en
!fart lnfenbe Dugte paa boer eibe meb
bbibt 2tA og en ringlygte meb røbt
ilte forlygterne bifer fad«
riibt 2q8 bagub. egfan rcetoogne flat
[tabe 2ngte, !bor ber ilte er fflabebetoning.

9Zaar llotfertien ligger i højre Sibe
af @aben, ftal Lytliften benytte ben,
nteb minbre ban bar Waffer pan inl.
len, ber er brebere enb Cityret.
bobbelt
font er beregnet for t)/(ing i begge letninger, ligger i ),entre eibe af Gaben, er Ly
fligen berettiget, men ilte forpligtet til
at bentjtte ben.
(illifter gal til enboer Zib bolbe
fem langt til højre font muligt, og bet
et forbabt at entle paa eller over
fnug eller ub af 43orte ete..tr.ntlifter
maa ille bage rig bagi nubre Sloretajer, og paa en Lytte maa ilte beforbre gere $erfoner, eub ben er inbrettet
riboer (otte flat bære forib.
net meb Sratteøie og i 2ngtetceribing ,
tiben mel) tiart Infenbe S3ogte (ber ogfan gat Ilte til eiberne).
gullifter Etal altib ilabe mitibg en
aanb paa etnret og begge abber
paa 43ebalerne.
3eui 53aubeoejen er i g'ølge § 8 i
cerbfelMooen faet bilt muligt ben
t)berfte Mier af dejbanen forbebolbt
Lrnitiften (altfaa irre ben latbe ,2aabe•
oejMirebbe); ubober benne nberfte
ter gal (.5.-ntliftert altib hige for Sitatortatenbe, og Ilfor ber er Ls:nfleflier,
er (Enflifterne benaig tit biAe,
Qiioer en 43olitibetjent Zem et %egn,
fan ret Dem i arie Zilfcelbe tibbetingtt beref ter.
Det fan toge hibtil 1C00 ltr. at
oaertrcebe bije giegler foruben muligt
(ftgatuinpanfoar.

Nyt Oplag er udkommen:

Fører over
Hammershus Ruiner.
Pris 50 Ore.
Faas i Boghandlen, ved Ruinen
samt gennem Forlaget.

Gornitzka, Allinge.

Vær god mod Naturen.
-0-Den skønne Natur fylder dit Sind med

Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Le:
gerne og Sjæl. - Derfor - vær god
mod Naturen som mod en Ven!
Har du fundet en køn Plet ude i den
fri Natur, saa ødelæg den ikke! Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke disl alene, den er alles!
Har du ligget i et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du 'gaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket 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 hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
-Ryk ikke AnemOner eller andre Blomster op med Rod I Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have

grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv ! Skær dem 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 Fuglenes Reder.
- Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt omhyggelig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse 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 Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
pen til andre.

f(1)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 H- 5 øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Badningens 10 Bud.
-0Formanden 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 Medmennesker 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 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 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.

Bornholms
Spare- og haanekasses
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.

Allinge Teglværk
anbefaler
Mursten, Tagsten, Drænrør,
Alt udført af bornh. Arbejdere.
Telefon 127.

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"
(Sehåf er-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.

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

Nyt! Nyt! Den store Berberlove og den brune Landbjern.
uKl. Restauration - Madkurve kan medbringes
En ideel Sendagsudflugt! 1.Musik
hele Dagen fra moderne Højttaleranlæg
Entr: Voksne 50 Øre - Born 25 Øre. Partoutkort for tru Aar 3 Kr. og 1.50 Kr.
Foreninger og større Selskaber Rabat. Besøget bedes dog anmeldt forud.

pelsfon Allinge 121.

Direktionen.

Kofoed & Mortensens Byggeforretning
Ligkiste-Lager
Ligtøj og Ligsenge '
Ordning af Begravelser

1

I Tlf. - 77 og 79 I

I

I

Regninger,
onserves
Meddelelser,
Konvolutter
Axel Mogensen, Tejn.
Brevpapir,
Is=
og
Mælkeudsalget,
Lindeplads
Kvitteringer,
Stort Udvalg i
Fiske- og Grønttil billigst ePriser

-- Tænk dig, min Kone kommer
allerede hjem om en Maariedl
Hvornaar rejste hun?
-- Rejste? Hun rejser paa Torsdag!

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 Tidspunkt, 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
faar Lov at ro ud uden voksne.

ogiøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

Krep-Servietter
og lærredsmønstrede do.
sælges fra 2 Kr. pr. 500.
Damask-Bordduge 1 10 ni.
Ruller 2 Kr.
Trykning af Firma billigst.
Alt til Hoteller og Pensionater.

Allinge Trykkeri.

K

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

Sommer! e Sol!

©

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.

,g)Yordlandets Xandelshus.

