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Trykt I Allinge llogtrykkerl 
• 

Vandfaldet i Dynddalen. 

„Falskspilleren" 
Af A. von Keller. 

Paa Dansk ved Frank Ravnkilde. 
—o— 

Længe før vi lærte ham per- 
sonligt at kende, hørte vi om ham, 
thi han nød det Ry at være en at 
Europas kendteste Spillere. Sam-
tidig fortalte man ogsaa, at han 
skulde være en Falskspiller af 
stort Format, der arbejdede med 
et nyt, hidtil fuldkommen ukendt 
Trick. Det var rigtignok kun Ryg-
ter, og disse Rygter var ikke til-
strækkeligt til at udelukke Man-
den fra Klubberne, og som en 
Meteor dukkede han da op snart 
her snart der og forbløffede Folk. 
Sædvanligvis spillede han Poker, 
et af de ubehageligste Blufspil, 
,eller Bridge, der under visse Om-
stændigheder kan være dyrt Spil. 

1 de sidste Maaneder var han 
blevet set i Bukarest, Genf og Pa-
ris, og Folk, der havde spillet med 
ham, fortalte de mærkeligste Hi-
storier om hans Spillemaade og 
hans Tricks, thi overalt havde han 
vundet store Summer. Men hidtil 
var det ikke lykkedes noget Men-
neske at overbevise hani om Falsk-
spil, hvor meget man end havde 
været ude efter det. Da Bothman 
saa en Dag uventet indførte ham 
hos os, var vi imidlertid meget 
skuffet, thi han svarede slet ikke 
til vore Forstillinger. Vi havde 
ventet at se en Mand af Type som 
en Douglas Fairbank, i Stedet for 
traadte en meget velplejet og me-
get lærd udseende Mand os i Mø-
de, der snarere lignede en Profes-
sor end en Spiller. Paa en lille, 
mager Krop sad et mægtigt, vid-
underligt modelleret Hoved, og 
øjnene kunde lige saa godt have 
tilhørt en Filantrop, saa godmodig 
saa han ud. Bothman præsente-
rede ham — Grev Booth. lian 
hed virkelig ogsaa saadan og kun-
de bevise det. Før Krigen havde 
han været kejserlig russisk Stats-
read, men havde tabt alt under 
Revolutionen. Nu syntes lian at 
være ret formuende. 

Bothman tog os efter Præsen-
tationen lidt til Side og sagde vig-
tigt : „Jeg har indført ham her for 
endelig at sætte en Stopper for 
hans skammelige Haandværk. Der 
gives ikke den Falskspiller, som 
jeg ikke kan afsløre . . 	" Saa 
fortalte han os yderligere noget 
om berygtede og berømte Falsk-
spilleres forskellige Metoder, og 
til Slut bad han om Tilladelse til 
at bringe Dr. Wiesner fra Politi-
ets Falskspillerkommissionen med 
sig. Wiesner havde i de sidste 
Aar i Ostende, Bryssel og Paris 
fældet flere store Falskspillere og 
havde Ry for at kulde alle Falsk-
spilleres Trick. 

Saa kom Altenen, og vi var 
naturligvis meget spændt, thi det 
drejede sig jo um Klubbens Ære. 
Dr. Wiesner var en elskværdig 

Herre, der ikke talte om sin Suc-
ces, hvad vi værdsatte ham højt 
for, Der var endvidere nogle vir-
kelig store Spillere, deriblandt og-
saa en Dame, Fru Kathen, der i 
den sidste Bridgeturnering havde 
gjort sig særlig bemærket. Da 
Klokken var henved ti, spurgte 
Boothman saa rent en passant, 
om der dog ikke var nogen, der 
havde Lyst til at vove et Spil, og 
Russeren indvilligede straks. Han 
bad blot om den lille Begunsti-
gelse at maatte sidde med Ryg-
til Væggen. „Det er Nerverne, det 
er galt med" undskyldte han sig 
med en velklingende Stemme. Jeg 
var i Rusland syv Maaneder paa 
Flugt, og den Følelse at have no-
gen bag mig, gør mig syg. Og vi 
gav ham alle smilende vor Tilla-
delse, skønt det egentlig ikke var 
nogen god Begyndelse. Vi tilka-
stede Dr. Wiesner et Blik, og han 
nikkede, man maatte lægge al 
mulig Vægt paa, at Russeren følte 
sig i Sikkerhed. 

'1 Begyndelsen blev der spillet 
om mindre Beløb, og der herske-
de ret stor Uro i Værelset, men 
da de første Femhundredekrone-
sedler laa paa Bordet, blev der 
saa stille, at man kun hørte de 
Tilstedeværendes ophidsede Aan-
dedræt. Russeren smilte uafbrudt: 
Bothmann — en gammel Spiller 
— var tilsyneladende meget rolig, 
kun rystede hans Hænder en Smu-
le, da han delte Kortene og Dr. 
Wiesner sad paa sin Stol som et 
lurende Rovdyr . . . Spændingen, 
der laa over alle, var skrækkelig. 
Og vi andre — vi stirrede som 
fortryllede paa Russerens Hænder, 
paa disse smaa, velplejede, vid-
underlige Hænder, der skulde ar- 
bejde saa flinkt . 	. . 

Men alt var omsonst. I Begyn-
delsen tabte Russeren — omtrent 
to Tusind Kroner — saa vandt 
han, og henved Kl. 2 om Natten 
havde han liggende .44,000 Kroner 
foran sig, dels i Sedler, dels i 
Checks. Paa dette Tidsrum opgav 
Bothmann Spillet — sveddryppern 
de og fuldkommen udmattet: vi 
andre kunde heller ikke mere, thi 
den uhyre Opmærksomhed og den 
skrækkelige Spænding havde ta-
get haardt paa vore Nerver. Rus-
seren, der var meget frisk, nikke-
de strøg sin Gevinst til sig, bad 
om et Glas Vin og anbefalede sig 
høfligt. 

I Garderoben traf vi Dr. Wies-
ner; han var meget nedslaaet. 

„Naturligvis er han en overor-
dentlig behændig Falskspiller", 
sagde han med en Undertone af 
dump Fortvivlelse i Stemmen, „og 
med simple Midler kan man ikke 
fælde ham. Deri ligger netop hans 
Tricks. Hvis De ikke har noget 
imod det, tager jeg i Morgen min 
Fotograf med mig . . . nej, nej, 
De behøver ikke at nære nogen 
Ængstelse . . . vi opererer som 
ved spiritistiske Seancer 	i Hem- 

melighed og ganske ubemærket. 
lian rnaa være i Ledtog med Djæ-
velen, hvis vi ikke kan faa Ram 
paa denne Mand . . " 

Men det kom slet ikke dertil. 
Den næste Formiddag traf vi 

tilfældigt Russeren paa en mind-
re Restaurant, og da det var umu-
ligt at trække os tilbage, satte vi 
os ved hans Bord. Først talte han 
om Byen og Befolkningen 	me- 
get kløgtigt og meget fornemt, saa 
kom vi til at tale om den foregaa-
ende Aftens Spil, som han beteg-
nede som en meget uskyldig For-
nøjelse." Men da vi opfordrede 
ham til at give Revanche, rystede 
han til vor maalløse Forbauselse 
paa Hovedet. 

„Jeg vil meget gerne komme', 
sagde han alvorligt, „men jeg spil-
ler ikke mere. For Aar tilbage 
har jeg besluttet at vinde en be-
stemt Kapital — nu da jeg har 
den, rører jeg ikke mere Kort." 

`Det var ganske vist ubehageligt 
og forbløffende — men vi lod os 
ikke mærke med det, indtii Grothe, 
der lige fra Fødselen har været 
et taktløst Menneske, begyndte at 
tale om Falskspil og Falskspillere. 
Russeren afværgede ham roligt. 

,Det nytter ikke noget", sagde 
han velvilligt, „thi før eller sene-
re opdager man dog ethvert Trick. 

: Hvis De læser de store Falskspil-
leres Historie — jeg har nøje stue 
deret den — vil De erfare, at det  

ikke er lykkedes nogen vedvaren-
de at unddrage sig Retfærdigheden. 

Hvorpaa Grothe — sandsynlig- 
vifi 	ved den andens rolige 
Tone — ophidset henkastede: 
„Naar han trækker sig tilbage i 
rutte Tid, bliver han dog ikke af-
sløret . . . De for Eksempel . . " 

Det var meget pinligt, og — 
oprigtig talt havde vi i dette øje-
blik helst pryglet Grothe, thi Gæst 
er Gæst; men Russeren tog ikke 
Bemærkningen ilde op. - 

„Man siger saa meget", sagde 
han sindigt og bad Tjeneren brin-
ge en ny Flaske, og alle Rygter, 
der cirkulerer om mig, har jeg 
selv udspredt . . . Ja — De be-
høver ikke at se saa forbauset paa 
mig . . . Jeg var i sin Tid rig, 
men har senere mistet alt, og ef-
ter min Flugt kastede jeg mig over 
Spillet og fortalte alle Mennesker 
om mit nye, ufejlbarlige, fabelag-
tige Trick, og det rygtedes — Gud 
være lovet —, og Folk spillede 
med mig, ikke for at spille, men 
for at afsløre mig . de stirrede 
paa mine Ærmer og paa mine 
Hænder, blev distraheret og lod 
mig vinde .. " Han aandede dybt 
og befriet ud. „Og nu ved Enden 
af min Løbebane som Spiller -
kan jeg rnligt sige Dem det I Jeg 
har aldrig nogensinde i mit Liv 
spillet falsk. Det var mit Z rick." 

En Sommerhistorie. 
—o— 

Med Hovedet støttet i Hænder,  
ne saa' Frøken Bech ud over Ha-
vet, endskønt hun egentlig havde 
Lejlighed til at betragte Hr. Fol-
mer, der laa i Sandet ved Siden af. 

Men Hr. Folmer saa' paa Frø-
ken Bech, thi, tænkte han, Havet 
forandrer sig ikke, det kan man 
ogsaa senere betragte; men meget 
vilde være forsømt, hvis man gik 
glip af Frøken Bechs Ansigt. 

Altsaa de tav og kiggede hver 
til sin Side. Frøken Bech saa' 
hvorledes Sollyset blev brudt i 
Bølgerne, og hvorledes Bølgerne 
rytmisk hævede og sænkede sig. 

Hr. Folmer saa' solbrændte 
Arme og Ben, og saa' hvorledes 
Frøken Bechs Bryst rytmisk hæ-
vede og sænkede sig. 

Hr. Folmer vilde gerne have 
sagt: Hvor er De smuk! Vil De 
gifte Dem med mig? !stedet for 
spurgte han: 

— Hvad mon Klokken kan være? 
— Jeg tror, sagde Frøken Bech, 

at den maa være seks. Hendes 
Albuer smertede. 

Saa laa de igen en Stund og 
tav. Frøken Bech tænkte: Manden 
maa være af Træ og er vist ikke 
værd, at jeg for hans Skyld tryk. 
ker mine Albuer ømme. Saa lag• 
de hun sig paa Ryggen med Ar-
mene under Hovedet. 

Hr. Folmer holdt sit Vejr. Hvor 
gerne vilde han sige: Jeg elsker 
Dem ! 1 Stedet for sagde han : 

— Jeg er sultent 
Frøken Btch var krænket. Hun 

bad om sin Badekaabe, stak Fød. 
Lierne i sine Sko, og saa gik de 
op til Hotellet. 

Hr. Folmer Ina vaagen hele Nat-
ten. Hans Tanker var hos Frøken 
Bach. Nu da hun ikke kunde høre 
ham vovede han at sige alt, hvad 
han følte for hende. Han sagde 
hende det lidenskabeligt og aand' 
rigt. Og hult svarede ham, som 
kun i de sødeste Drømme en 
Kvinde kan svare en Mand. 

Ogsaa Frøken Bech laa længe 
vaagen. Hun var meget ærgelig 
paa Hr. Folmer og skammede sig 
over, at have ligget saadan i San-
det, og — skammede sig endnu 
mere, fordi det intet havde nyttet, 

Ved Frokosten næste Morgen 
talte de kun om Vejret. Hr. Fol-
mer, der havde sat sig for at være 
aandrig, sagde: 

— Naar det regner er det vaadt. 
Frøken Bech, der havde sat sig 

for at være elskværdig, svarede: 
— Det har De Ret e Hr. Folmer. 
Saa gik de en Tur. Hr. Folmer 

førte Frøken Bech langt bort -
saa langt at der tilsidst ingen 
andre Badegæster var at øjne. 
Grata Klipper ragede op af Havet 
omkredset af en Sværm af Maager. 

Frøken Bech klatrede op paa 
en Klippeblok, hvorom Maagerne 
brusede, sank hen i Beskuelse af 

Blandt Bornholms mange Seværdigheder hører Dynddalen med 
den pragtfulde Udsigt fra Amtmandsstenen. Følger man Stien videre 
gennem Dalen, hører man Vandfaldets Brusen, og dette kan særlig 
om For- og Efteraar virke ret imponerende. 



Hs vel og lod, som om hun havde 
glemt Hr. Folmer, og tænkte dog 
ikke andet end: Gid lir Folmer 
vilde tage hende i sine stærke 
Arme og bære hende ned af Klip. 
pen. 

Hr. Folmer stod dernede, saa' 
op til Frøken Bech, og ønskede 
længselsfuldt, at han kunde slutte 
hende i sine Arme. Men da han 
netop vilde sætte sig i Bevægelse, 
havde han en Følelse af, at hans 
Fødder var vokset fast i Sandet 
og hans Arme føltes som var de 
af Bly. 

Saaledes gik ti Minutter. 1 disse 
ti Minutter vekslede Frk Bech 
mindst fem Gange Stilling. Hun 
vidste, hvor fortryllende hun saa 
ud, og hendes Lykke afhang af. 
om hun kunde blive staaende end-
nu fem Minutter. 

Hun strakte Armen' og hævede 
Hovedet og saa' op mod Skyerne, 
der stille svømmede over den blaa 
Himmel. Hun var køn som en 
LængslenseStatue, men hendes 
Knæ sitrede allerede af Træthed. 
Og netop som Hr. Folmer bestem-
te sig for at klatre op for at hente 
hende, vendte hun sig og steg ned 
at Klippeblokken. Benene rystede 
under hende af Træthed. 

Næste Morgen traf de hinanden 
ved Vandet. Hr. Folmer gjorde 
sig forgæves Anstrengelse for at 
faa sagt: Jeg elsker Dem I 

Men Frøken Bech gjorde sig 
ikke flere Anstrengelser for Hr. 
Folmers Skyld, Hun skulde jo al-
lerede om en Time til Toget, der 
skulde bringe hende hjem til Hver-
dagen og Arbejdet. 

Hr. Folmer ledsagede hende til 
Banegaarden. 

-- Rejser De gerne med Toget? 
spurgte han, fordi han jo skulde 
sige noget, og de rigtige Ord ikke 
vil over hans Læber. 

- Aa, ja, svarede Frøken Bech. 
men ikke alene. 

Hr. Folmers Hjerte bankede. 
Toget kørte netop ind. 

— Vent til i Morgen, i Morgen 
rejser jeg ogsaa — og jeg elsker 
Dem fremstammede han. 

— Det gaar ikke an, klagede 
Frøken Bech, jeg maa være paa 
Kontoret, ellers mister jeg min 
Plads. 

Hr. Folmer trykkede hendes 
Arme heftigt. 

— Det gør intet, bliv min 
Hustru 

— Hvorfor siger Du det først 
nu, Skat? 

Og da hun kaldte ham Skat, 
følte de begge, at det hele var 
saa enkelt og ligetil. De satte sig 
ned paa en Bænk og saa' paa 
Toget, der kørte videre — uden 
Frøken Bech. 

En Ferierejse med 
Forhindringer 

1 Tillid til Statsbanernes Re-
klame om at man rejser udmær-
ket paa Fællesklasse, prøvede jeg 
en saadan Rejse fra København til 
Aarhus via Kalundborg, jeg rejste 
fra Bornholm om Aftenen, ankom 
tidlig næste Morgen til København, 
hvor jeg skulde besørge et Par 
Ærinder, dette tog min Tid saa 
jeg lige naaede Toget til Kalund-
borg, her fik jeg en herlig Staa-
plads i Sidegangen af en overfyldt 
Vogn, kun enkelte Gange, generet 
lidt af Røg fra Lokomotivet, det 
var meget varmt og Vinduerne 
aabne for at faa lidt Luft; hvor-
mange tomme iste Klasses Vogne 
Toget medførte fik jeg ikke Tid 
til at undersøge da vi kom til 
Kalundborg: lidt stiv i Benene 
stolpede jeg ombord i Færgen, og 
haabede inderlig at mine Trængs-
ler nu var forbi, desværre var jeg  

i en af Togets forreste Vogne, og 
kom derfor ikke ombord paa Fær-
gen blandt de første. Jeg havde 
ikke smagt Mad siden jeg forlod 
Bornholm, skyndte mig hen i Re-
staurationen, der paa denne fine 
nye Færge benævnes som Spise-
salon for 1. Klasse & Fællesklas-
sen, men ak og ve, her var hver 
Plads optaget og ved næsten hvert 
Bord stod opstillet et Hold til at 
afløse 1. Hold, ud igen for at un-
dersøge om der muligvis skulde 
være en Siddeplads ved en af Si-
derne, hvor der ogsaa var Mulig-
heder for at faa lidt Mad, men 
alt optaget, endelig fandt jeg hen 
i I. Klasse, her var god Plads, 
jeg bestilte lidt Mad, og sank træt 
og udhungret ned i en dejlig Stol, 
idet jeg i mit stille Sind konsta-
terede Rigtigheden af det gamle 

Ordsprog : „Frækhed belønnes;" 
nu sker det ganske vist at Fræk. 
heden undertiden ogsaa belønnes 
med en Øretæve af en eller anden 
Art, at dette er Tilfældet skulde 
jeg snart erfare. Maden fik jeg ser,  
veret og begyndte at spise, i det 
samme ankom en venlig udseen-
de Mand og begyndte en Samtale 
med et Selskab, der sad i den 
modsatte Ende af Salonen. Sam-
talen endte med at Selskabet hur• 
tig maatte drikke Kaffen ud og 
gaa, jeg var nu klar over Samta-
lens Indhold, skønt Manden talte 
meget dæmpet, hans Opgave var 
at skille Faarene fra Bukkene, 
altsaa en af Statsbanerne ansat 
Menneskesorterer, han kaldes vist-
nok Billettør og var sikkert en 
med Omhu valgt Mand, høflig og 
bestemt; han fortsatte nu Arbejdet 
med godt Resultat, da han kom 
til mig, der var sidste Mand, var 
der kun 5 Passagerer tilbage i 
den store Salon, de tilbageværen-
de var meget interesserede i om 
jeg kunde bestaa Prøven. 

— Maa jeg se Deres Billet, spurg-
te Manden elskværdigt, det er jo 
Billet til Fællesklassen; ja, dette 
maatte jeg desværre indrømme 
var rigtigt, saa maa De ikke være 
her, vil De gaa, dette nægtede jeg 
af Hensyn til Maden, og i Betragt-
ning af, at det vilde være umuligt 
at faa Mad andre Steder, vil De 
saa købe en Tillægsbillet, den ko-
ster 4 Kr. jeg forhørteom der saa 
ikke kunde ske mig mere for min 
Forinastelighed. Dette forsikrede 
Manden der ikke kunde, og glad 
batalte jeg mine 4 Kr., bedre har 
jeg sjælden givet Penge ud, tænk 
ærede Læser pludselig at blive et 
Iste Klasses Menneske for en saa 
latterlig billig Pris som 4 Kr. at 
faa stillet ca. 1/, Del af det store 
Skib til Raadighed kun sammen 
med 5 andre, og Bevistheden om 
at have Ret til at sætte mig --

skiftevis i alle de ca. 100 ledige 
Stole, der var til Raadighed, me-
dens de andre Stakler paa Fælles-
klassen, der ingen Siddeplads hav-
de, maatte vandre rundt og snup-
pe en andens Plads en Gang invel. 
lem. 

Jeg rejste dog tilbage til Køben-
havn med Det torenede Damp-
skibsselskab og er alligevel glad 
for, at vi her paa Bornholm in-
gen Iste Klasse har paa Banerne, 
men til Gengæld heller ikke ken-
der noget der hedder Staaplads; 
mon Statsbanerne ikke alligevel 
kunde lære noget af De bornholm-
ske Baner. Rejsen hertil er bety-
delig billigere end til Amerika. 

B. 

Elegante VISITKORT 
50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

lotilryk Ira di Tyskidillsrelis,i. 

Efter en stormfuld og derfor 
mindre behagelig Overfart med 
„Hammershus", hvis 200 Passa-
gerer mer eller mindre led Søsy-
gens Kvaler, skimtede vi i det 
tidlige Morgengry Rifigens hvide 
Kridtklinter og Sassnitz Badeho-
teller, rundede Havnemolen og gled 
hen til Anlægskajen. Glemt var 
Nattens Lidelser, Toldvisitationen 
begyndte, og Passagererne skynd-
te sig i Land med deres Bagage, 
for at give Plads til de paa Kajen 
ventende Turister, som længtes 
efter at stilte Bekendtskab med 
vor smukke Klippeø. Det trak med 
Byger, og en Del af os naaede 
netop et Hotel, da Regnen som 
et SkylJrud strømmede ned. Hyg-
geligt sad vi bænkede indenfor, 
hvor den søvndrukne Opvarter 
serverede Kaffe med Butterbrot til 
80 Pf. pro persona; der hørtes 
mange Lovprisninger over den 
storslaaede bornholmske Natur, 
den dejlige danske Mad: derimod 
var man niindre tilfreds med de 
smaa, primitive Værelser, der ofte 
blev budt Gæsterne. 

Med Formiddagsekspressen rul-
ler vi hen over det bakkede Ril-
gen med skiftende Udsigt til Sø 
og grønne Skove, Markerne er 
tørre og afsvedne, Kartofler og 
Roer tørster efter Regn. Vi stand. 
ser et øjeblik ved Bergen Rugens 
højest liggende By, saa gaar det 
atter ned ad mod Alte Fahr. Den 
lange Broprojekt, Tændstikkongen 
Kreuger skulde financiere, bliver 
nu løst af den tyske Stat; de før-
ste Piller er støbt, og om nogle 
Aar vil den timelange Færgefor-
bindelse være en Saga. 

Fra de smaa Færger, der deler 
Togstammen mellem sig, ruller 
vi ind i Stralsund, hvis gamle 
Volde kunde fortælle meget om 
skiftende Held for danske og sven-
ske Vaaben i 30 aarS Krigene. 

Det var min Hensigt at se lidt 
af Byen i den Time, Opholdet 
varede; men et nyt Skybrud tvang 
mig atter ind i Ventesalen, hvor 
en Tjenestemand fortalte mig, at 
det var den første virkelige Regn 
efter 2 Maaneders Tø, ke. 

Ekspressen ruller videre gen-
nem Nordtysklands flade Egne; 
Marker, Skove, og smaa Byer 
veksler bestandig; høje Taarne 
dukke' op, snart er vi i Rostock, 
Gennem lange Tunneller finder vi 
det Tog, som skal føre os videre 
gennem Doberan til en af de man-
ge tyske Badesteder, der i de sid-
ste Halvhundrede Aar har rejst 
sig langs Kysten. 1 Kupeerne be-
finder sig nu overvejende Bade-
gæster, og Bagage fylder op. 1 
Doberan forlader vi Hamburg - 
Li.lbeck-Ekspressen og stiger ind 
i et lille hyggeligt Provinstog, som 
meget minder om det bornholm-
ske. En Klokke hænger paa Lo-
komotivet og ringer ustandselig 
under den langsomme Kørsel gen-
nem Byens snævre Gader. Dobe-
ran var tidligere et meget kendt 
Badested ( Varme Bade), men nu 
gaar Strømmen mod det aabne 
Hav. Her er en smuk gammel 
Klosterkirke, hvor bl. a. en af de 
danske Dronninger (Margrethe) 
ligger begravet. Alle Kirkestole 
er smykkede med Relieffer og mid-
delalderlige Træsnit. 

Nede ved Kysten ligger Heiligen 
See, Brunshaupten og Arrentsee, 
alle Badesteder med store Hotel-
ler og Pensionater, fornemt byg-
gede i forskellige Stilarter med 
Have ud mod Promenaden ug 
vidtstrakte Parkanlæg bagtil. Ba-
destederne er for Tiden fuldt op-
taget af Turister; paa den kilo,  
meter lange Promenade og Strand  

vrimler det med Badegæster. Tu-
sinde af Strandkurve langs Kysten 
er optaget af hver sin Familie, 
som har sikret sin Ejendnmsret 
ved en mere eller mindre kunst-
nerisk smykket Sandvold, inden-
for hvilken det tyske Flag og sære 
lig Hagekorsflagene vajer i den 
friske Brise. Lange Moler er med 
Mellemrum 'bygget ud i Søen for 
at holde paa Sandet ; ved enkelte 
af de største ligger Baade til Ud. 
lejning, ligesom smaa Dampbaade 
flere Gange sejler frem og tilbage 
paa Strækningen Warneninnde-
Arrentsee. Her er Koncert i Kur-
garten og i de store Badeetablis-
sementer. Kurkortene løses daglig 
a 75 Pf., og Fotografer er over-
alt paa Færde for at tage Grup-
pebilleder. Man drager uvilkaarligt 
Sammenligninger og kommer til 
det Resultat, at bornholmske Ba-
desteder mangler meget i Komfort 
for at kunne være paa Højde med 
de tyske østersøbade. 

Hver Søndag Formiddag ruller 
lange Tog ind til disse Badeste-
der fyldt med Søndagsrejsende. 
Det er Landsforeningen Kraft 
durch Freude", som ordner disse 
Ture gennem billige Billetpriser 
og billigt Hotelophold. I Dag er 
Togene fyldt med Arbejderfami-
lier fra Berlin og Brandenburg. 
S. A -Orkestret spiller paa Per-
ronen og Deltagerne fordeles til 
de forskellige Hoteller, som skal 
levere Middag til 50 Pf. pro per-
sona. Et enkelt Hotel faar ca. 800. 
Trods de mange Timers Jernbas 
nekørsel synes alle at være glade 
og længes efter at kunne tage 
Del i Badelivets Gtæder. 

Fortsættes. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

STRANDHOTELLET 
afholdt Onsdag den 15 Danse-

konkurrence — under mægtig Til-
slutning og kolossal Stemning, der 
kulminerede, da Etablissementets 
Konferencier Bengt Nielsen sagde 
Farvel til sit store Publikum, der 
ønskede ham paa Gensyn, og fej-
rede ham med Ovationer! — 
Torsdag Atten havde Etablisse-
mentet Premiere paa et Verdens' 
artistprogram: Danserne Chanet 
og Monrad og Sangeren Arnold 
Hauge — — et Sang- og Akro-
batnummer, der er af allerhøjeste 
Standard, og er sikker paa at 
skaffe Strandhotellet Eftersæso-
ners største Sukces. 

BIOGRAFEN fremviser denne 
Gang den berømte Chevalier-Film 
„Monsieur Baby" — en af hans 
morsomste Film, Publikum vil 
juble over Clievalier's og Baby's 
Paafund. Et rigtigt Pariser = Lyst-
spil med Humør og iørefaldende 
Melodier. 

TRAFIKBILEN fortsætter indtil 
videre med den gældende Køre-
plan. 

PALMEHAVEN 

havde i Lørdags Premiere paa 
Danseparret Cissie and Max, der 
som sædvanlig blev modtaget med 
stor Begejstring I Tirsdags var 
der Parodi-Aften med fuldt Hus 
— høj Stemning — vild Jubel. 
I Aften er der Personalefest For 
Hotelpersonalet paa Nordbornholm 
— hvortil De ogsaa indbydes. — 
Herr Jørgensen har lovet mange 
Overraskelser. Paa Søndag er der 
Afskedsfest for de populære 6 
Jumping Jacks. Palmehaven vil 
dog fortsætte med Musik 3 Gange 
om Ugen med Musik af Erik Brun 
og hans Orkester. 

Se Annoncen. 

Lidt Lygtesnak for Motorfolk 
og ikke Motorfolk. 

Adskillige har sikkert lagt Mær-
ke til, at flere og flere Automo-
biler og Motorcykler kører med 
gult Lys i Lygterne Mange tror 
niaaske, at det blot er et Mode-
lune, at „nu skal det være kønt", 
men saadan forholder det sig slet 
ikke. Det har nemlig ved viden-
skabelige Forsøg vist sig, at gult 
Lys har ganske overordentlig man-
ge Fordele frem for det hidtil an• 
vendte hvide Lys. 

Naar man nu ser saa mange 
Motorkøretøjer med gult Lys, skyle  
des det, at man endelig har fun-
det en rigtig Løsning paa Proble-
met. Man har fundet paa at frem-
stille en Autolampe med gul Glas-
kolbe, den saakaldte „Sclectiva-
Lampe". Sclectiva tilbageholder 
med det gule Glas alle blaa og 
violette Straaler i Spektret. Disse 
Straaler har vist sig at have uhel-
dig Indvirkning paa øjet, hvilket 
man f. Eks. kender fra Blænding 
— Automobilistens værste Fjende_ 
Med Selectiva kender man ikke 
til Blænding. Naar en Bilist kører 
med Selectiva i sine Lygter, gør 
han ikke alene den modgaaende 
Færdsel en Tjeneste, men han 
gør ogsaa sig selv en Tjeneste, 
• idet han ikke bør blænde af, hver 
Gang han møder et Køretøj, det 
gule Lys generer ikke den mod-
gaaende Trafik. 

Nu fristes man maaske til at 
tro, at de ny Lygter giver et sva-
gere Lys, det er dog kun et øjen-
bedrag. Adskillige Forsøg har vist, 
at det ikke er Tilfældet, og under 
alle Omstændigheder medfører 
Brugen af Selectiva den Fordel, 
at man faar et roligere Billede af 
Vejen, og selve A nstrLngelsen rm d 
at køre Bil eller Motorcykle i 
Mørke sættes betydeligt ned Vi 
nærmer os nu den mørke Tid, og 
vi vil faa at se, hsorledes de gule 
Lygter tager til i Antal. 

2)1 sender »em 

ii Nor d6ornfiolm" 
Tituer 2Jge. 

:Tænk ogsaa paa os, 
naar De Tiar et eller 
andet at avertere. 

Bomme 
Spare- og baanekasses 

Afdrligiz i Aillinze 

Kontortid 9-12 og 2-- 4. 

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

Boxer udlejes. 

--- Doktoren siger, at jeg kun maa 
irikke 3 Bajere om Dagen. Jeg 
tror, jeg gaar hen til en anden 
Vektor, saa giver han mig ma.a.ske 
i)gsaa Lov at drikke 3, saa bliver 
let dog 6 om Dagen! 

••■■•■■■•• ■•....r.r.■■•••• 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

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

Telefon 127. 



• 4 ,  

E. M. BECH. 

Tillidsmænd søges. 
Et godt indarbejdet Forsikrings-

selskab søger nogle Tillidsmænd 
paa Nord- og Vestlandet. Mulige 
Tilbud bedes sendt under Billet 
mrk. Bierhverv til Bladets Kontor 

Broderier. 
En Del ældre Modeller og paa-

tegnede Ting udsælges billigt. 

Emilie Madsen, Allinge. 

Alt Sommerfodtøj 
udsælges til betydelig 

nedsatte Priser. 

C. Larsens ShoWsiorr, 
VESTERGADE, ALLINGE. 

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

J. Arnoldus. 
Tlf. Østerlars 66. 

Lejlighed til Leje 
fra Iste September. 

„Havblik" 
Strandvejen - Sandvig 

AltSnedkerarbejde 
Nyt samt Reparationer udføres til 
rimelige Priser. 

Th. Jørgensen, Sandvig. 

En ung, fed 

Slagteso 
er til Salg eller Bytte med en 
Gytte, som farcer i Efteraaret. 

Telf. Sandvig  29. 

Brevpapir og Konvolutter 
med Firma leveres bedst og billigst 
Hurtig Levering. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Hver Tirsdag, Fredag og Søndag 

KONCERT = DANSANT 
Musik: Erik Brun og hans Orkester 

~mulm mer~ffil mem 
ornholms Zoologiske Have I 

ved STAIIIMERSHALDE (kun et Kvarters Gang tra Humledal St.) 
Aaben hver Dag  fra Kl. 9 til Solnedgang. 

Bjørne - Ulve - Ræve - Grævlinge - Aber - Hjorte rn. m. Rov- og Hønsefugle 
1 den kunstige Sø findes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk. Ænder. 

Nyt! Nyt' Den store Berberleve og den brune Landbjern. 
En ideel Sandagsudflugt! iiiuKsli.kRieiesitaeuDraagtioenn  -frMa  amdkotderevrne ekiainajmttaedebrrainnigæegs 

Entre: Voksne 50 Ore - Børn 25 øre. Partoutkort for 1/2  Aar 3 Kr. og 1,50 Kr. 
Foreninger og større Selskaber Rabat. Besøget bedes dog anmeldt forud. 

Telefon Allinge 121. 	 Direktionen .  

Re Stor Lyngfest Ro 

paa Stammershalde Søndag den 19. August 
Præmiedans cg andre Overraskelser i Løbet af Aftenen 

iste Klasses Musik. - Ingen Pavser. - Gratis Entree. 
Aabent til Kl. 2. 

Det meddeles de ærede Forbrugere, 
at jeg har faaet Tilbud paa mange forskellige Varer til særlig billige 
Priser, som giver Forbrugerne Ujlighed 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 	C. .7psen, Milinge. 97f. 113. 
11~11~111~ 

Sommerkjoler og Frakker 
sælges til smaa Priser. 

Et Parti Sommer-Pigefrakker med Fo'r sælges 
til halv Pris. 

Magasin du Nords Uds. 
ved VICTOR PLANCK, Allinge. 

STRANDHOTELLET Indbyder til 

	

Verdensdanserne CH A NET  og M 0 NR A D 	• 

	

fra TORSDAG d. 16. og hver Aften: 4
11;P Europas bedste Operettesanger - „den 	IONISUCCOSI Eftersæsonens Sensationsprogram 

	

V norske Jan Kiepura" ARNOLD HAUGE  	

Søndag den 19. ds. S O M M E R K A R N E V A L: Karnevalstemning! Kostumeoverraskelser! 
Kommende Festaftener: Onsdag d. 22. - Fredag cl. 24. - 	- Konkurrencer og Ekstrapræmier! 

Ærbødigst Fr. Bidstrup• 

aiavlere 
bedes bemærke, at vi sælger Honning-
glas og Honningdaaser meget billigt og 
giver ekstra Rabat ved større Køb. 

ordlaudets liandelskus. 

For Tiden har vi aldeles fortræffelige Kvaliteter at tilbyde af 

Rød og hvid Portvin 
Madeira 
meget velsmagende og mild, saa 
den kan taales ogsaa af Patienter. 

Nordlandets Handelshus 

2iografen.  
Fredag og Søndag Kl. 8 

Monsieur Baby,  
En pragtfuld Chevalierfilm, der 

overalt har gjort stormende Lykke. 
Ekstra: 

Frokost hos Betty 

3 Værelsers Lejlighed 
er til Leje hos 

Mælkehandler Larsen, 
Allinge. 

Til Tærsketiden anbefales 
Petroleum, Dampkul, Olier, Gummiremme, Remsamlere, Rem-
voks, Bindegarn m. m. 

Rigtige Varer 
Rigtige Priser • 

Sprængkrudt, Sprængstoffer 
Fænghætter og Minetraad købes bedst og billigst hos 

Tlf. 10. 	 E. M. BECH. 

2edste Sorter åttitestikker! 
Grovkornet Demarara Sukker Nr. 1. 
Melis Nr. 1 i Toppe. - Stødt Melis Nr. 1 
samt alle nye Krydderier tilbydes. 

Alle Størrelser i Krukker og Henkogningsglas, Geleglas og 
Overbindingsmateriale haves, og vi sælger til smaa Priser og 
giver yderligere 4 pCt. Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Nandelsfius. 

Yrima Xvatikt cgansk lgortriel 
sælges i store og smaa Poser til billig Pris. 
En Blanding af amerikansk og dansk kraftig Hvede betegnes 
som Bagerimel Nr. 1 - og denne Kvalitet er meget at an-
befale til Hjemmebagning, da den giver stort og kraftigt Brød. 

Ren amerikansk Flormel 
sælges i Poser og løs Vægt. 

Nordlandets Handelshus. 

Mange gode, tørre Brædder sælges. 
Heriblandt store Partier tørre, solide Brædder, som sælges til 
samme Pris, som Udskudsbrædder koster. 
Særdeles smukke russiske Finerplader i 4-5 min Tykkelse. 
samt Masoniteplader, blød, halvhaard og haard Kvalitet, til 
at dække fugtige Vægge med osv., sælges til den rigtige Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

DAMPSKIBSSELSSKABET „ØSTERSØEM' 
ALLINGE S.S. „Hammershus" ALLINGE 
FARTPLAN gældende fra 16. Juni til 30. August 1934 inclusive. 

Mandag, 
Tirsdag, 
Torsdag 

og Lørdag 

Søndage Læses som Pilene angiver Søndage 

Mandag, 
Tirsdag, 
Torsdag 

og Lørdag 

9.42 
11.30 

5.25 
7.17 

14.02 
15.50 

Af Kbhvn, Hovedb. Færge An _A 
An Malmø F . . . . 	- 	Af . 

18.25 
16.33 

- 
- 

18.23 
16.35 

11.05 
12.35 

- 
- 
8.24 

*10A5 

17.00 
18.30  
20.30 
22.53 

AfKbhvn.,Havneg.Dampsk. An 
An Malmø 	 - 	Af 

16 15 
14.45  
14.04 
11.50 

125 
1.23.55 

16.15 
14.45 

14.10 
*16.28 

23.32 
21.21 

Af Malmø C., Lokalst. 	. 	 An 
An Simrishamn 	 Af 

14 04 
11.50 

16.45 
19.15 

11.00 
13.30 

23.05 
1.30 

Simrishamn 	 An 
An Bornh. Allinge/Hammrh. myg 

*10.30 
8.00 

*21.00 
18.30 

*11.30 
9.00 

I Simrishamn ankommer Toget til og algaar fra Bornholmerdamperens Anfeøgspla ds  
t) 17, Juni ingen Forbindelse Malmø-København. 

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

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

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

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

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

Averter i NORDBORNHOLM 

Vi mødes i IMM$M$ 
PALMEHAVEN 
Fredag den 17. August 

Stor Personalefest! 

Lejlighed 
En 2-3 Værelsers Lejlighed 

søges straks i 
Billet mrk, L 33 modtager Bl. K. 

TA K 
for al Opmærksomhed, Venlighed 
og Hjælp, der er udvist mod mig 
og mine Børn ved min Mands 
Død og Begravelse. 

Borgen, den 15.-3.-1934. 
Emilie Olsen. 

Huer - Hatte -- Skralder - 
Præmiedans : 3 Præmier. 
Gættekonkurrence: 1 Præmie. 

For al venlig Opmærksom- Musik: Erik Brun og hans Orkester. 
hed paa min 85 Aars Fødsels-
dag bringer jeg herved min 
hjerteligste Tak. 

JØRGEN GRØNBECH 

Søndag den 19. August 

Stor Afskedsfest for 6 Dumping Jacks 



Gør Deres indkøb hos de Hand-

lende, som averterer her i Bladet. 

En Del gode Kvier, 
der kælver i Elteraaret, købes. 

Viggo Frederiksen, Klemens Kro, Tlf. 87. 

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

Nordlandets Handelshus. 
Stort Udvalg i 
Fiske- og Grønt-
til billigst ePriser 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-1s, smaa og store Portioner. — Bestillinger mod-
tages ved Vognen eller Telefon tit. — Varerne bringes omg. i Byen. 

Ærbødigst 	Charles Pedersen. 

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. 

efter og en Pato inre før oteth3 

gong, og inbenfor benne t ib flat arie 

tiettetøretejer nære forfanet meb en 

flart laienbe 2aqte pari buer -‘ibe mel) 
boibt thA og en taglagte meb røbt 

2t), boi3 ilte aorlagterne uifer faaban 

rtibt 3t bngub. Cgtaa 	rtettiogne fra( 

hobe £agte, bnor ber itte er @abebe-

toning. 

giaar (Saftertien ligger i højre pibe 

af Gaben, flat (illiften benytte ben, 

meb minbre ban bar Batter paft stat. 

len, ber er brebere enb 8taret. 
gtaar bobbett 1.)tteriii, tom er bereg-

net for (Salling i begge gtetninger, tig- 

ger i uenftre 	af @aben, er (5;a- 

!liften berettiget, men ilte forpligtet til 

at benytte ben. 
Qattifter ?tal til enboer tib bolbe 

faa langt til højre Pin muligt, og bet 
er torbabt at cnfle paa eller Doer or- 

tung eller ub af $orte etc. 	..trtlifter 

maa itfe bage fig bagi aubre Røretoj-

er, og paa en Lytte num itte betorb-

re flert 13crioner, enb ben er inbret- 

tet tit, 	tibuer (Satte finl mere foria. 

net mel) .lasteøje og i £ogtetcenbing£t• 

tibeo ineb tiart lofenbe £agte (ber og- 

faa tial loSe til 	ibernr). 

(Sarlifter flat altib bane minbft en 

,taanb paa ettget og begge c.ubber 

port 43ebalerne. 

V.anbeoeien er i 	§ 8 i 

'-?j,trrblettlimeit faa nil't muligt ben 

aberne 'Meter af nejbanen forbebolbt 
(Satlitien (a lnaa ifte ben bulne .5.?nlibe. 

oef,sbrebbe); ubober benne aberfte fie• 

ter flat (Salfitten attib Dige for gito-
toito.enbe, og buor ber er Crntleftier, 

er Untlifterice benuifi til bife. 
(Ymer en $olitiberjent 5/..)111 et regn, 

faet ret Dem i alle 	ilfaabe ubbetin- 

bertlter.'. 
diel tan tofte iiibtit H 00 Ur. at 

onirtrcebe bis* Negler foraben muligt 

t. rftatningan ion r. 

Vil De have Fred 
paa Deres Jorder eller i Deres 
Haver for fremmede Jægere, om-
strejfende Hunde eller Naboens 
Fjerkræ, saa indryk en lille An-
nonce i NORDBORNHOLM, der 
kommer i saa at sige alle Hjem i 
Allinge-Sandv. og nærmeste Sogne. 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

TiotelSanikaas3ar 
Strandpavillonen 

Sandkaas 
Øens smukkest beliggende og 

hyggeligste Restauration 

ji uden Sange er ikke 

...rest 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 faar De 

i Allinge Bogtrykkeri. 

Færdselsreglement. 
Ifter 	rerbfeDlortett af 1. 	1932. 

— 0--  
t..3cer altib opincertfom, naar ¶lt feer-

be4 paa Sfiirebatie. 

`3.obgcerigere maa ifle fcerbeØ Iangsx  
ab Rørebanen, naar ber finbeg bruge-

ligt 3.ortong, og ber er 13lab,13 paa 

Bette; er bette ilte r ilfcelbet, tjat. be 
Net til nt fcerbe41 langgi Stumbanen, 

men gal mere agtpaagiben overfor ben 

»ørige 3.cerbfel. (§ 5). 
fferenbe Rat ubuife farlig orfig 

lighib ueb Stort el fra en (tiabe eller 
tej itib i eller otiet en anben, bet 

tatitAning eller 6oranbritto af acerb. 
jelftetniiv,  neb Rørte( over enibane- 
broer, Gabe- efter tejtraN og 	ob- 
gcengerfetter, forbi 	iberieje, gennem 
4orte etc. tenbinger flat ffe lit ueii-

tre; tenbing og iliaglaaistørjel nias 
tun fte, naar ben itte generer ben tru. 
rige (̀. cerbfet. (§ 

orbipW3feren bagfra i @abetrgbø ri 
forbubt. 

fil bøjle fuinge# i tort tur, tit 
benftre i meget ftor tue. 

'sleb ruing til Wire: firæt i pub 
tib forinben .tannben langt ub til 

hejre tfb ,Going til uenftre: ttrcet i 
gob tin forinben tacuibeu langt ub 
til uenftre. regn meb 'Milen er ilfe 
not. 

Røretøj maa hulhø ftiQe, btior 
bet generer 	cerbfelen. 

gtaar tørenbe rituber binunben, ffttl 

be begge bolbe faa langt tit højre, at 
ber er rigelig lab imellem bene 

orhiturfel bagfra fral jte til Denttre, 

og maa tun Te, naar bet tan fee,, at 
trjbanen er fri. Zen, ber tøm for-
reft, thi ftrats bolbe titbage og gitre 

rigelig $tabØ til 	inbiterfelen, !mar 
ban narRoeit berom. (§ 10). 

or at unbgaa 8animenftøb mellem 
tørenbe, ber f cerbe3 faalebe.,5, at bere4 
teje fteereL bar ben, tom bar ben an- 
ben paa højre 	aanb, tigeptigt. Zew,  
ne ierieuarnelfe fritager bog ilte ben 
anben for ortiatiglieb. gtaunlig ftal 
Der Dife43 3.ortigtigbeb Deb 	cerbjet fra 
en minbre befeerbet ',Bei tit en mere 
beicerbet lej eller Gabe. Zen, ber fø-

rer ub fra en (..jeliburn eller @runb. 
flotte, bar 23igepligt for 3.rerbfel fra 

begge piber. (§ 11). 

gtaar et bolbenbe Sloretøj foretager 
libiDing ben 3gangf cetning, gireØ tegn 
f om oeb ?nbring af cerbjeUretning. 

Rar ilte inb i et £igtog, roppeaf-
helinger eller 5.13rocegioner. 

2agtetrenbing4tiben er en bah) time 

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. 

A limte Trykskeri. 

Forrelningskonuoluller 
sælges med Firma fra kun 8 Kr 

pr. Mille. 
Allinge FlogtryKlieri. 

Største Lager 
af færdigsyede Beklædningsgenst. 
i alle Størrelser 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. 
Vær god mad 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 I Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

— — — 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

— — Gør rent efter digt 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

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

— — — 
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

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

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til !flange 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 kørt og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
pen til andre. 

Nyt Oplag er udkommen : 

Fører over 
Hammershus Ruiner. 

Pris 50 Ore. 

Faas i Boghandlen, ved Ruinen 
samt gennem Forlaget. 

Gornitzka, Allinge. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

ogiøvrigt alle Tryksager til For-

retningsfolk, Foreninger og private 

leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Badningens 10 Bud. 
Formanden for Dansk Svømme-

og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa — følgende 
gode Raad : 

1. Gaa aldrig alene i Vandet. 

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

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

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

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

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

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

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Robaad 
faar Lov at ro ud uden voksne. 

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

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt" 
(SchUer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræt", ord 
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 
Paahegyndelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

Endnu haves Restoplag af 

Xartinzershus 2irfis ,historie 
SOM sælges til en Pris af 2 Kroner. 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring,. 

HovIning samt Salg af tort Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 

Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

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 Ide ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 

De ,,I)erierencle 
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 lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 

behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 

tering paa Postbeviset. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 	1 	I Tlf. 77 og 79 1 	1 	1 	1 
Ordning af Begravelser 
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