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Mor Else.
Mor Else er en nydelig gammel Dame med store, dybe Øjne
og et mægtigt hvidt Haar, der i
statelige Bukler omkranser det fine,
smalle Hoved.
Hun er ganske lille og meget
spinkel, men de store Øjne og
det svære Haar giver hende desuagtet Præget af noget betydeligt,
af at være en „Personlighed*.
Hun sidder i sin lille Stue, der
er fuld af Blomster, og ser ud paa
de store Træer i Haven. Hun ser
paa Bladene, der drysser ned i
Gangen, gule, grønne og røde, og
hun føler sig saa underlig tilmode.
- „Efteraaret !" sukker hun, og
bliver ved at stirre paa Bladene,
der drysser.
Mor Else falder i Tanker. Hun
tænker paa sit eget Efteraar, som
hun slet ikke holder af. Hvad skal
hun med det? Hvorfor tager Vorherre hende dog ikke til sig? Hun
hader at sidde stille med Hæn.
derne i Skødet, gammel og træt,
uden Kræfter til Arbejde.
— Naar et Menneske ikke kan
arbejde mere, burde det heller
ikke leve længer! mumlede hun
hen for sig og presser de magre
Hænder fast imod hinanden. Vorherre burde være overfor Mennesker, som Menneskene er overfor
gamle Heste. Naar de ikke kan
slide længer, tager man Livet af
dem,
Mor Else, der altid har været
en flittig og virksom Natur, et
Menneske, der stedse skulde være i Aktivitet, hun forstaar slet
ikke at skatte den Fred og Ro,
som Livets Aften kan give den,
der har slidt og stræbt et helt
langt Liv igennem.
Hun havde heller ikke været at
formaa til at utagek sin Afsked
fra den Gerning, hun havde viet
sine Kræfter, fra det Asyl for
Aandssvage, hvis Plejemoder hun
var bleven, da hun havde fyldt
de 20; men da hun 70 Aar gammel fejrede sit halve Hundrede
Aars Jubilæum, "fik" hun den rigtignok med saa megen Paaskønnelse, saa megen Tak for det rige
Arbejde, hun havde udført i de
50 Aar, at hun ikke ret forstod,
det var hende, som havde fortjent
den megen Tak.
Som hun havde grædt den Dag!
Store, tunge Taarer trillede ustandselig ned ad hendes Kinder. Hun
havde en Fornemmelse, som rev
man Børnene fra hende — Børrene, som hun elskede og som
hun havde ofret hele sit Liv, de
stakkels, aandssvage Børn, der
intet formaaede. Livets Stedbørn,
som andre Mennesker veg af Vejen for, Stakler, der blot ved deres
Ydre kunde indgyde Rædsel.
For disse Børn havde hun væ.
ret en Moder, varmere, inder-

ligere end nogen Moder kunde
være overfor sit eget Barn. Hun
havde kun levet for dem; kun tænkt
paa dem, altid følt, at netop disse Børn trængte til en Moder og denne Moder havde hun søgt
at blive.
Hun havde ogsaa været det.
Mor Elses Øjne falder paa et
Billede, der staar i Vindueskarmen foran hende, og hendes Blik
hviler længe og drømmende derpaa.
Saa tager hun det op til sine
Læber og trykker et Kys derpaa
saadan som hun har gjort det
hver eneste Dag, fra den Gang
hun fik det af ham, som det forestiller.
Det er længe siden. Thi den
Gang var hun netop 20 Aar.
Men for hende er det, som var
det i Gaar.
Hun mindes det saa friskt. Hun
ser ham saa klart for sig — paa
det høje Kateder, og hun hører
hans Stemme, hun hører ham tale
om alle de ulykkeliges Tilværelse,
om deres Pinsler og om Hjemme.
nes Pinsler — og om det Gode,
man gjorde Samfundet ved at
sørge for disse Stakler, ved at
skaffe disse Existenser, der var
til Plage og Sorg for alle de mange Hjem ude rundt omkring i
Landet, et Hjem, der var bygget
op netop for deres Skyld.
Hun ser og hører, og hun føler
sig mere og mere greben af hans
Tale. Og da han tier stille og
trækker sig tilbage, da ved hun,
at hun vil hellige sit Liv til det
Kald, men hun ved ogsaa, at hun
elsker den Mand, der har talt.
Mor Else falder mere og mere
hen i Minderne. Hun mindes hans
Smil i de klare lyse Øjne, da hun
fortalte ham, hvor begejstret hun
var bleven! Hun mindes den Varme, han lagde i sine Ord, da han
sagde, at uden Alvor nyttede det
ikke at give sig i Kast med en
saadan Gerning. Men allermest
saa mindes hun hans Stemmes
Klang, da hun tog Mod til sig og
bad om hans Billede, saa stille
lød den, saa dyb og underlig
tungsindig.
— Lille Frøken, sagde han,
hvad vil De med mig? Det er
Gerningen, det gælder — og ikke
mig!
Aa, hun husker det saa tydeligt, hvert Ords Betoning! Men
hun husker ogsaa sine egne Ord,
da hun svarede:
— De og Gerningen vil altid
høre sammen for mig.
Hun forstod ikke, hvor hun fik
Kraften fra til at sige det. Hun
kunde blot ikke andet. Men hun
løj ikke, da hun sagde det. Hun
vidste saa sikkert, at aldrig kom
hun til at elske nogen anden Mand,
men hun vidste ogsaa, at denne
Mand blev ikke hendes, thi han
var gift.
Mor Elses Øjne dugges, nu hun
ser ud paa Bladene, der drysser
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me, ladet sig pleje af hende s
lette Haand; hun syntes ham i
Begyndelsen som en kærlig Moder eller Søster; men som Tiden
gik, forandredes hans Følelser,
og han fattede Kærlighed til
hende.
Det var med Angest, Søster
Mary tænkte paa den Dag, han
skulde faa sit Syn igenl thi hun
vidste, hun var grim, at hendes
Mund var alt for stor, Næsen
plump, Panden alt for lav og
uregelmæssig; hun tænkte med
Skælven frem til den Stund da
hans Øjne vilde være aabne, saa
han kunde se den, han nu forestillede sig som smuk.

Københavns Frihavn set fra Luften.
og drysser ned over Havens Gange.
Men længe varer det ikke. Saa
sænker Øjenlaagene sig ned over
de dybe Øjne, og hun falder hen
i Blund. Og saa drømmer hun
igen den Drøm, hun har drømt
saa ofte — hele sin Livsgerning
om igen, den Gerning, som han
kaldte til Live hos hende, ham,
der blev hendes Kærlighed.
Men naar Mor Else vaagner,
græder hun over, at hun ikke er
død.

Sygeplejersken.

—9 __

Det var en Aften før Slaget.
Fra den skyfri Himmel tindrede Stjernerne over Lejren med
de sovende Soldater, der havde
marcheret hele Degen for paa
dette Sted at afvente Fjendens
Angreb.
Mellem de slumrende Rækker
vandrede et Par Officerer frem
og tilbage i sagte Samtale; thi
det gjalt om, at ikke den mindste Støj røbede Stillingen for
Fjenden, en halv Snes tusind
halvvilde, ophidsede Arabere.
— Mod, Hamilton, — Mod,
gamle Ven! hviskede den ene
af de to Officerer til sin Kammerat. Du slipper nok helskinnet fra det i Morgen. Jeg har
ogsaa haft den Slags Anelser,
og skulde det end ikke ske, saa
maa det dog være dig en Trøst,
at du ikke har Hustru og Børn,
der mister dig.
— Det er sandt, lød Svaret.
Lad os nu prøve at faa lidt
Søvn. Om jeg kender vor Fjende ret da faer vi ikke megen Tid
til at hvile i Morgen.
De to Officerer skiltes og gik
hver til sit Telt.
Løjtnant Hamilton kastede
sig frem og tilbage paa sit Leje,

Søvnen vilde ikke komme. Han
laa og tænkte paa, at ingen
Kvindes Øjne vilde fyldes med
Taarer, om han faldt, — han
følte sig saa ene og syntes næsten, det var godt, thi han følte
en Anelse om en kommende
Ulykke. Men han agtede ikke af
den Grund at kæmpe mindre
tappert.
Solen var næppe oppe, da Angrebet fandt Sted, og efter en
haard Kamp var Fjenden endelig dreven paa Flugt.
Ambulancen var i fuld Arbejde. Hen over Slagmarken vandrede Soldaterne, ledsaget at
Sygeplejersker. Forsigtig blev de
saarede anbragt paa Baarer og
førte til Feltlasarettet, hvor den
gamle Militærlæge havde fuldt
op at gøre.
— Lad os se, hvordan det er
fat med Dem, Hamilton, ytrede
han og nærmede sig den unge
Officer, der laa bleg og ubevægelig paa sin Baare. Han undersøgte ham omhyggeligt.
— Ja det er et grimt Saar,
brummede han. De maa ind paa
H ovedlasarettet.
Løjtnant Hamilton var blevet
saaret af en eksploderende Kugle, da han stormede frem i Spidsen for sin Afdeling. Han blev
endnu samme Dag ført til Hospitalet og overgivet til Sygeplejersken, Søster Marys Omsorg.
Han følte ingen store Smerter,
men han var blind, og Lægernes Behandling syntes ikke at
kunne give ham Synet igen.
— ——
Søster Mary var midt i Tyverne, og i den Alder er det let
at blive forelsket, selv om man
har saa tung og alvorlig Gerning som en Sygeplejerskes.
Og han?
I Uger havde ban nu lyttet
til hendes bløde, smukke Stem-

Lægen mente, at han kunde
faa sit Syn igen, naar han underkastede sig en dygtig Øjenlæges Behandling, og Hamilton
fulgte hans Read. — — Da
han havde været paa Hospitalet
rejste han fuldt af Haab, og Aftenen forinden friede ban til
Søster Mary, der hverken gav
efter for hans Bønner eller afviste ham, men kun forlangte,
at han ikke skulde binde sig i

Blinde.
Det forekom hende, som skulde denne Time være hendes kæreste Minde i Livet.
Operationen fik et lykkeligt
Udfald.
Efter nogle Ugers Forløb ilede han tilbage til sin Elskede.
Han skyndte sig op ad Trappen, løb gennem de høje, lyse
Sovesale og standsede først, da
han traf en Læge.
— Hvor finder jeg Søster Mary — Frøken Johnson? spurgte
han forvirret.
— Velkommen, Løjtnant Hamilton, og til Lykke! udbrød
Lægen. De spørger efter Søster
Mary, vedblev han smilende.
Hun er sikker inde i det Værelse der — den første Dør til
højre.
Hamilton aabnede sagte Døren.
Henne ved Vinduet stod en
Kvinde; hun vendte Ryggen til
saa han kunde ikke se hendes
Ansigt.
— Er det Frøken Johnson ?
spurgte han forlegent og stansede.
Først nu faldt det ham ind,
at han ikke engang vidste, hvori
dan hun saa ud.
Det varede lidt før hun sva- 4
rede — et sagte, skælvende «.Ia»
— Mary ! udbrød han og ilede frem mod hende.
Hun vendte sig langsomt om.
Et Øjeblik standsede han, da
han saa hendes Ansigt.
— Ja, det er mig, Løjtnant
I lamilton, gentog hun; hun skælvede, nu var jo Øjeblikket kommen, da hendes Lykke skulde
afgøres.
Han kendte atter den bløde,

melodiske Stemme.
— Mary, elskede Mary! raabte han og greb hende i sine Arme; hvad brød han sig om hendes grimme Mund og klodsede
Næse. — han elskede hende,
thi han kendte hende.
Der trillede to tunge Glædestaarer ned over Søster Marys
Kind, — nu var hendes Skæbne
jo afgjort.

En Kurv Gravenstener.
—0—
Far var i sine unge Dage og lige
til nu en Mand med brilliant og
smittende Humør, — aldrig bange for en god Spøg og let til en
Latter, selv naar det gik udover ham selv. Nu er han tæt
ved de halvfjerds, og endnu har
han ikke glemt at le; men Agrene har dog gjort, at Latteren
klinger ligesom mindre frisk,
end den Gang han var Landmand oppe ved Mariager og stod
i sin Mandoms fulde Kraft og
de unge Aars Livslyst.
Og fra disse Tider fortalte han
mig forleden en lille Historie,
som jeg tror, vil more Læserne
at stifte Bekendtskab med.
Han kom en Del sammen
med Folk der paa Egnen, saasom Dyrlægens, Apotekerens,
Købmandens med flere; somme
Tider hos dem og til andre Tider hos ham, hvis Ejendom laa
tæt uden for Byen.
Saa var det i Helligdagene,
at det var hans Tur til at gøre
Gengæld, og ud paa Aftenen, ef.
ter de havde spist, som de sad
og passiarede sammen faldt Talen da ogsaa paa deres respektive Haver og deres Dyrkning,
og Fader paastod nu, at der tandtes ikke Magen til de Gravenstener, han avlede i sin Have. De
var for Resten ogsaa almindelig
kendte som lige dejlige i Udseende og Smag.
Selvfølgelig blev der protesteret, — liver talte jo i Vennekredsen for sit. Dyrlægens Hustru paastod, at ingen kunde
være bedre end dem, de havde.
— Ja, saa skal jeg dog vise
Dem, lille Frue, sagde Fader
med sit poliske Blink i Øjet, at
de ikke kan staa Maal med mine, hverken paa den ene eller
den anden Maade. Det er et Forsøg værd. Jeg lader Avlskarlen
pakke en Kurv fuld og komme
ind med dem, saa kan Damerne jo bedst selv dømme. Dette
Forslag gik alle beredvilligt med
til, og Avlskarlen blev kaldt ind.
— Tag en Dækkekurv, Tens,
og pak den fuld af Gravenstener
af den Bunke, som jeg viste dig
i Eftermiddag, og bring den saa
herind, gav Fader sin Ordre,
medens det dirrede i øjenkrogene.
— Ja vel, sagde Jens og saa
stift paa ham, og saa gik han.
Samtalen var i fuld Gang da
Jens stillede inde i Stuen med
Dækkekurven, hvorover der var
lagt et hvidt Stykke.
— Sæt dem paa de to Stole
der, midt paa Gulvet, Jens, sagde Fader. Og saa, mine Damer,
maa jeg bede Dem alle sammen
stille Dem midt om denne Kurv.
— herhen, lille Mor, du skal
rigtignok ogsaa være med. Og naar jeg tæller til tre, saa
stikker De allesammen begge
Deres Hænder ned under Laaget og tager saa mange Æbler
op, som De kan, og dem, De
faar, har De Ret til at beholde.
Der var ikke en af de seks
Damer, som gladeligt fulgte Opfordringen.
Saal Nu — en! — to! —

Væk med Hænderne, Fru Pastor
— pas nu paa, — tre ! talte Far,
og ind under Tæppet foer alle
de hvide Hænder.
Det er længe siden, at »Maren
Mølle« har hørt Mage til det
Rædselskrig, der umiddelbart
derpaa opløftedes, idet Damerne
forfærdede og forvildede foer
rundt til alle Sider, — blot bort
fra den skrækkelige Kurv, medens paa samme Tid Dækslet gled til Side og aabenbarede — seks spillevende, gryntende, allerkæreste hvide Grise, vel
knapt otte Dage gamle.
Herrerne lo, og Damerne, der
nu var blevet modige. da de saa
det bløde, levende noget som
deres Hænder før saa begærlig
havde grebet efter i den Tro, at
det var Gravenstener, faldt i
med — beundrende de smaa,
kønne Dyr.
Far lo allerstærkest.
Aa, jeg forstaar i Grunden saa
godt, at hans Øjne til Tider dugges, og at hans Stemme faar en
egen Klang, naar han nu mindes disse Dage fra en Tid, som
aldrig mere vender tilbage.
FM

Barnets Hvil.
—0—
I „Sund Levevis" opstiller Dr.
Monrad følgende ti Bud for Barnets Hvil:
1. Alle Smaabørn fra et Aar til
Skolealderen (helst ogsaa de første Maaneder i det første Skoleaar) skal hver Ddg hvile mindst
en Time (Hjernen og Legemet
skal afslappes )
3 Mange Børn bliver nieg( t
nervøse, hvis de ikke faar et Hvil.
4. Husk — Smaabørn kan ikke
arbejde fra 6 Morgen til 6 Aften
uden et Hvil midt paa Dagen.
5. Moderen siger: „Barnet vil
ikke sove", eller „falder Barnet i
Søvn, sover det 2-3 Timer, og
saa kan og vil det ikke sove før
Kl. 8 eller 9 om Aftenen".
6. Efter Middagsmaaltidet Kl.
11,30 eller 12 klædes Barnet af,
lægges i Seng. Gardinerne trækkes for, og der skal være fuldstændig Stilhed og Ro (saaledes
er der paa Hospitaler, i Børnehaver og Feriekolonier o. 1.)
Hvorfor skal det saa ikke kun,
ne lade sig gøre i Hjemmet?
7. Vil og kan Barnet ikke saa ligger dct dog stille og hviler
8. Husk paa, Mor, Du trænger
ogsaa haardt til en Fritime, en
Pause i Dagens Arbejde.
9. Falder Barnet i Søvn ; — lad
det sove en Times Tid, højst
halvanden Time. og væk det nænsomt og roligt.
10. Giv Barnet en Sele paa,
hvis det ikke vil ligge ned — ogsaa hvis Barnet er 5 —6 Aar.

En Kraftkarl.
—o —
Jens var udvandret til Amerika,
og en Dag gik han ved Havnen
i New York og spurgte om Arbejde.
Der laa en stor Damper, som
lastede Smedejern, og han gik hen
til Arbejdsformanden og spurgte,
om han ikke havde Brug for en
Mand.
— Det kan nok være. Kan du
bære en saadan Jernstang, som
de der?
Jo, det kunde Jens vel nok,
det var kun Smaating.
- Naa ja, saa kan du godt tage fat med det samme.
— Godt. Og hvad er Betalingen ?
Ti Cents for hver Jernstang,

der bringes om Bord.
Jens kastede straks Trøjen, greb
en Stang og bar den med Lethed
(iver Landgangsbroen. Men næste
Gang tog han to Stænger, det gav
lige den dobbelte Fortjeneste.
Uheldigvis gik Broen imidlerlertid i Stykker, og Jens dumpede i Vandet med begge Jernstængerne, en i hver Haand.
Først saas der ikke andet end
nogle Bob;er i Vandet, men pludselig dukkede Jens op og brølede:
Halløj, I d&! Kast et Tov
ud, for ellers slipper jeg Stængerne!

Folks Tale.
—o—

Der er stor Forskel paa Folks
Tale.
Nogles Tale er som en bulren,
de Strøm eller som „ Søen der
skummer vred, " og naar de saa
er færdige ,kommer man uvilkaarlig til at tænke paa Ordsproget: „ Megen Skrig, men lidt Uld."
Nogles Tale ligner derimod et
Møllehjul, der er ved at gaa i
Staa. Somme Tider gaar det langsomt og trevent, og somme Tider saar det helt stille. Men den
Slags Tale er i Reglen værd at
høre paa, thi den er ofte tankefuld og frembringer tit kostbare
Perler.
Men andres Tale ligner et melodisk Kildevæld, og den er forfriskende, kølig og klar ligesom
det — og ren som det,
Nogles Tale er saaledes, at
den baade er kvægende og vare
niende, og saa har den tillige en
Myndighed, som mange maa bøje sig for.
Andres Tale er som et klaprende
Møllehjul, og den ligner ogsaa
Møllehjulet i at den kun fører
Vand med sig. Naar det saa endda var nogenlunde Vand; men
tit er det tæmmelig grumset og
hedder Sladder, Bagvaskelse, Pjat,
Pjank eller lignende.

Fra Uge til Uge.
--0—
STRANDHOTELLET
havde Festaftener baade Onsdag og Torsdag. Onsdag afholdtes — under enorm Tilslutning-Sæsonens største Dansekonkurrence, og der konkurreredes baade i moderne Dans og i gamle
Danse — Stemningen var høj
baade blandt Aktive og Passive
Aftenen igennem.
Torsdag var der Premiere paa
Wienersangerinden Hedy Jahutka,
der viste sig at være en meget
charmerende Dame med en blændende Sangstemme og et indtagende Humør. Fratilein Jahutka
sang baade dansk og tysk Repertoire, og lønnedes med spontant
Bifald ! Den lille populære Bengt
Nielsen sang under al Folkets
Jubel nye og gamle Viser, og fik
Latteren til at rulle gennem den
fyldte Sal — Constantin Hansens
Chow-band understregede yderligere den glade Stemning med deres rytmiske og morsomme Dansemusik! Paa Tirsdag kommer den
glade Revysangerinde Betty Helsengreen og paa Onsdag afholder
Strandhotellet Højsaisonens store
Amatøraften!

det viste tydeligt at Bornholm
aldrig bliver trætte af dette Par's
Apaschedans, deres morsomme
Stepdans som Sømænd eller deres
øvrige Numre.
Kunstskytterne Sander and Son
satte en saadan Spænding i det
store overfyldte Lokale at man
kunde høre en Knappenaal falde.
Sønnen skød en Ballon itu gennem et Lampeglas som Faderen
holdt i Haanden, ligeledes skød
han et Æble af sin Faders Hoved,
et omvendt W. Tell Nummer. Man
lærte ogsaa en ny Maade at slukke et Stearinlys paa, det gøres
let, i alle Fald gør Sander and Son
det med legende Lethed, med Riffelskud,
Henry Randolph sang til Publikums Glæde, igen i Aftes sin
„God Dag igen" Vise og sin Parodi paa M. Chervalier. Eva Høft
sang Refrainere og sidst men ikke
mindst gjorde Singers Orkester
sit hiat Aftenen blev en stor Sukces.
Hotelejer Jørgensen, paa hvis
Initiativ hele Programmet var tilrettelagt, ønsker vi til Lykke med
Resultatet.
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Forlovelsesringe S
Lager af alle Størrelser i moderne, ciselere- •
de og glatte Ringe .st

Allinge Ur- og •
Guldsmedeforretning
yip Conrad Hansen. TI. 140
n

il

Permanentet og
Vandonduleret
bliver De bedst hos
Barber Johs. Larsen.
Tlf. Allinge 53.

3roteller Yensionater
Deres Forbrug af
Smørrebrødspapir og
Mellemlægspapir
bor De købe det Sted, •
hvor De faar det billigst!

Gornitzkas Bogtrykkeri
ALLINGE
det er "l'elefon 74

og vi bringer straks

Gummi- og Lderfodtoj
forsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.
SKomager Jørgensen.
Havnegade, Allinge.

Cissie and Max

Hyggeligt — !
Det er det første Indtryk, man
faar, naar man en Aften træder
ind i Sandkaas Bar (Strandpavilonen). Det er virkelig lykkedes
Bar'ens Skaber, Herr Ib Nielsen,
at finde netop det, der gør et Lokale indbydende. Om det er Indventaret, de læderbetrukne magelige Stole og de fikse smaa Borde, eller det er Farverne, eller
det er den dæmpede Belysning
fra Skibslanternerne, der gør det.
er svært at sige, men Helhedsindtrykket er: hyggeligt! Udsmykningen er foretaget af Tegneren
Steinerts, hvis barokke Tegninger
af Fiskere og Søfolk passer godt
ind i Billedet — og saa forstaar
de at mixe en Cocktail.

Hvordan de to Naboers Venskab
blev holdt vellige.
—o—
For mange Aar siden boede i
Jylland to Naboer, som ejede et
Hus med en lilleJordlod til. Jens
Madsen var en flittig og stræbsom Mand, hvorimod Kresten
helst holdt sig fri fra Arbejdet.
Nu sagde Kresten: „ Du er i
Stand til at arbejde for to, Jens
Madsen. Mit Jordstykke er akku
rat lige saa stort som dit. Vil du
pløje og saa for mig, saa skal du
faa Halvdelen med mig? Det
gaar jeg ind paa, „ sagde Jens
Madsen.
Derpaa pløjede og saaede han
Naboens Jord.
Da Høsten kom, delre han ærligt; han skar nemlig Kornet af
PALMEHAVEN
paa Midten og tog selv Aksene og
I Aftes havde Palmehaven at- og lod Naboen beholde Halmen.
ter Premiere for fuldt Hus. DanKresten holdt gode Miner til
separret Cissie and Max, som ik- slet Spil og sagde: „ Den er rigke mindre end tre Gange i Fjor tigt, du gav mig den ene Halvdel
Sommer blev kaldt tilbage til Pal- men næste Aar vil jeg have Topmehaven, viste sig i Aftes lige pen, om vort Nabovenskab ellers
saa fortræffelige som sidst. Bifal- skal blive holdt vealige."

Det betaler sig
at lade sine Uhre efterse og reparere, hvor der ydes Garanti for
Reparationen. Det faar De hos
Urmager A. Llljeroth
(overfor Hotel Allinge).

For 2 Kr. om Ugen
kan De købe en første Kl. Rejsegrammofon. Plader, An nodeapparater, Cyklelygter, Dæk og Slanger leveres billigt.
Den lille Avance og den store Omsæt
needygtig
ning gør mig fuldt ud konkurrencedygtig

H. Jørgensen, Havnegade. All.

CYKLER oplakeres
og stafferes. Garanteret fint Arbejde til smaa Priser.

H. Jørgensen, Havneg. Allinge.

Bornholms
Spare- og haanekasses
Afdeling i Allinge.

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

Boxerudlejes.

Al Fiskning, Bærplukning
og Færdsel over vore Jorder forbydes Uvedkommende. Straf,
ansvar vil blive gjort gældende.
Viggo Sonne. Grønnebjerg
Frederilt Kristensen.

Restancerne
for 1. og 2. Termin 1935-36 for
personlige Skatter og Ejendomsafgifter nt. m. er under den 6. ds.
af Dommeren i Rønne autoriseret
til Udpantning, som uden videre
Varsel vil blive paabegyndt d. 16. ds.
Allinge, den 8. - 7. - 1935

M. Bloch.
n Det gaar jeg ind paa." sagde
Jens Madsen.
Næste Aar satte han Kartofler
og gav Naboen Kartoffeltoppene

Spis Jordbær!!

- og vi danser paa Strandfidelleil

Benyt Dem af Aarstiden. — Spis mange af Sommerens lækre Jordbær, det er sundt og forfriskende.
Jordbær fra Dammen har den rigtige Smag
og Aroma! — Køb derfor Deres Bær i

og vi lytter til Operetit tjernen Hedy labutkas skønne Sang

C. C. Andersens Gartneri

og vi ler af den lille sjove Bengt Nielsens morsomme Viser!

Dammen Tlf. Allinge 124 v.

og vi jazzer" til Constantin Hansens populære

Telefonbestillinger ekspederes omgaaencle.

Rytmeorkester!

Den bedste Tjære til Tag og Træværk

Fra Tirsdag den 16.: Revyskuespillerinden
Betty helsengreen. Moderne Viser.
Onsdag d. 17.: Højsæsonens eneste Amatøraften,

syrefri Linoleumstjære og Tagpixtjære
rigtig finsk Trætjære, engelsk Carbolineum.
sælges i Dunke, Smaatønder og i løs Vægt, - vi har en særlig
Pris for samme.

Champagnedans og Feststemning hver Aften
Bordbestilling Sandvig 14.
Paa glædeligt Gensyn!

Nordlandets Handelshus,
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Gør Bestilling til Høstlevering saa længe der er Lager og Priserne
ligger saa lavt som Tilfældet er nu.

Nordlandets Handelshus.

opfører

moderne Stoffer med fast Flip,
Sommerskjorter, gode,
mønstrede og ensfarvede 6,25, 5,75, 4,50
Sommerens behageligste Skjorter,
Tricoskjorter moderne
Facon fra 2,85.
Sommerslips, nye, moderne Dessins i kolossalt Udvalg.
ensf. og mønstrede, Silke, Traad, Silke og
Sokker baade
Bomuld 3,00, 2,50, 1,75, 1,50, 1,30, 1,15 og 85.
BA•er graa, drap, brune 7,00 2 25 1 50 85
Moderne Filthatte, Engelske Straahatte

Lørdag den 20. Juli Kl. 8,15
paa

Allinge Teater

Billigt Nnsekorn og Kyllingefoder

den store Lattersukses

Alle Sorter bornholmsk Korn. Ny Høst af Platamajs. Hvedeklid, knuste Solsikkekager, Soyaskraa og prima Foderblanding
sælges til nye Priser.

Svigermor kommer
Farce i 3 Akter.

o Smaa Billetpriser

--

Nordlandets Handelshus.

gratis
Dans for Teatrets Gæster.

Med forv. Tilladelse

.

Eget Orkester.

Strandpavillonen Sandkaas Bar

Olsker

til de rigtige Priser findes i righoldigt Udvalg i

Bornholms mest originale Lokale anbefales Badegæster

i%rdiariclet Xandelshud Husmandsforening
Aflæg Strandslot's Terrasse et Besøg!
Koncert-Dansant Alwin Koch's Orkester

Nyd Deres Eftermiddagskaffe i herlige Naturomgivelser og
betragt det muntre Badeliv, som udfolder sig nedenfor
Pavillonen. — Hver Aften Musik og Dansant. Tilbring en
Aften i Øens hyggeligste Bar — mellem Skibslanterner og
barokke Tegninger af Søfolk. —
Bordbestill,: Allinge 94

De, der ønsker kørt til Sommerstævnet i Rø den 25. ds. bedes
tegne sig hos Bestyrelsen senest
Søndag den 21. Pris: Voksne 0,60,
Børn 0,30. Der køres Kl. 14.

PROTOKOLFABRIK

Bestyrelsen.

Nordbornholms smukkeste Restaurations-Lokale.
Udsigt over Badestranden.
Hver Aften:

■
-■

Sommersko

Chr. DideriKsen
—
RØNNE
—

Sct. Mortensgade

— stort Udvalg — smaa Priser—

Alle vore Ure

kommer fra Udlandet, og som
Følge deraf er de siden Valutacentralens Indførelse steget
betydeligt i Pris.
Trods dette er det lykkedes mig at opnaa en særlig gunstig Forbindelse, saa jeg er istand til at sælge Lomme- og Armbaandsnre til
Priser, som ligger betydeligt under de normale. Hør derfor mine Priser inden De køber Ure. Bemærk: Alle Ure sælges med fuld Garanti.

Carl

Larsen Vesterg. Tlf. 104

Fasan -1Ez

0

Restbeholdningen af Fasanæg sælges, 10 Ore pr. Stk., inden Søndag.
Gamle Fasaner 5 Kr. pr. Stk.

Hø

(overfor Hotel „Allinge")

til Salg.

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

Alle Skovle, Grebe, River og andre Redskaber
sælges til forbavsende smaa Konkurrencepriser.

J. P. Hansen

Nordlandets Handelshus.

gl. Stammershalde — Rø.
(Tlf. Allinge 121 kan benyttes.)

Em

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

som er meget skarpe og lette at arbejde med. — Løse Hakkeblade,

Urmager A. Lilieroth

Kolonial - Victualier - Ost
Badeartikler - Gummisko - Spadserestokke og lign.
Altid tørre Cigarer - Film - Toiletartikler
A. Mogensen, ved' Havnen, Tejn.

Telefon 865

De rigtige Asnæs Roehakker

Lærer Carlsen,
Klemensker,

Afbetaling indrømmes solide Købere.

fklle d,uristartikler

billig

Et Parti hvide og graa

Meget billige emaillerede Gryder
fg
rasm
na0a OSrtøerrperlsesrt.k.
Lejlighedskøb. Priser
o

Damesko
aKgr r p ri, aPrasne n.
udsæTirgæ"sk
foorna4

Yordlandets Handelshus.

vi mødes i

Tiden
kræver
hensigtsmæssig Avertering !

galmehaven.

Danseparret Cissie and Max
( for 5. Gang paa utallige Opforbringer )
Kunstskytterne Sander and Son
( Sønnen skyder et Æble af sin Faders Hoved med Riffelsknd)
Visesanger og Konferencier

Som et Led i Bestræbelserne for at
alle vore Haandværkere og Forretningsfolk kan blive repræsenteret
i Bladet paa en let og overskuelig
Maade, vil vi, foruden den sædvanlige Avertering, i en alfabetisk ordnet Adressefortegnelse optage alle
Virksomheder, der paa en eller anden IVIaade har Interesse af at blive
kendt af „Nordbornholm"s Læsere.

Henry Randolph
Refrainsa ngerin d e Eva Hedt
Singers 6 Mands Show-Band
PRÆMIEDANS
Specielle gesiaftener: Tirsdag, Fredag og Søndag
Aabent til Kl. 2.

Bordbestilling : Sandlig 13

Besøg WONDER BAR og den BLAA GROTTE
ii

Prisen bliver kun 2 Kr. Kvartalet
for Navn, Adresse og Telefon — det
vil sige ca. 15 øre om Ugen — en
overkommelig Udgift for alle.

Nordbornholnk dressefortegilelse
W:,..'sRit=arl.=W~00211~1011~811=145

-$

Sygekasser
Damefrisørsaloner

Autoreparatører
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel (se

Vognmænd)

Kornum, K. v. Posth. Ali. Telf. 153
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53
Weber Anna, Allinge, Telefon 12

Mælkeudsalg

Købmænd
Esper Hansens Eft, Sandvig Tlf. 28
Holm, P. C., Allinge Til. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

Møbelsnedkere
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C., Østergade, Allinge

Elektriske Artikler

Bagerier
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Ladestationer
Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Fiskehandlere

Blikkenslagere

AlI. - Sandv. Sygekasse AlI. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4 og lørdag 7- 9

Systuer
Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Pensionater

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, AH. Tlf.!?

Ligkistemagasiner
Foderstoffer

Blomsterhandlere (Gartnere)
Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46

Bog- & Papirhandlere

Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Forsikrings - Agenturer
Fotografer og fot. Artikler

Kofoed, Chr., Kirkepl All. Tlf. 138
Tapet - Liedervarer - Legetøj

Sandvig Boghandel Tlf. 55

Kjøller Alfr., v. llavnen AlI. Tlf. 4

aut. Gas- og Vandmestre
Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Guldsmede
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140

Bygmestre
Kofoed:& Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen,
Nørregade Ah. Tlf. 69

Bødkere.

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Cigar- og Tobakshandlere
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142
Madsen," Johan, "Allinge: Tlf. 132

Holm, P. C.,

Lotterikollektioner
Blasselotteriet:

Allinge Tlf. 39

Kiosker

Træskomagere
Kofoed,L.„11allelyst" Tlf. Sandvig 6

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Varelotteriet:

Larsen, L., Allinge.

Planteskoler

Landbrugslotteriet:

Skotøj og Skotøjsrep.

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Bidstrup, K., Torvet, Sandv. Tlf.15
Jørgensen, H., ','Posthuset Allinge
Pedersen, Emil, Fuglesangen All.

Malermestre
Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All,

Manufakturhandlere

Isenkram og Porcelæn

Forslund, Edmund, Allinge

Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47

Skræderforretninger
Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100

Modeforretninger

1. Kl. Iterrøskriedder -- Moderne Snit.

Petersen, Thora, v. Posthuset All

Murermestre

Ure og Optik
Hansen C., v, Havnen AlI. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Indlevering til Bornholms Dampvaskeri.

Viktualiehandlere
Hansen, E., Sandvig Tlf. 10
Sørensen D., Nørreg. All, Tlf. 38

Vine- og Spirituosa
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Vognmænd
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x
Personkørsel udføres.

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72

Slagtere

Al Last- og Personkersel udføres billigst

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145
Al Lastkørsel udføres

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133

Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142

Person- og Lastkørsel

Cykler og Cyklereparatloner Kul og Koks
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Badningens 10 Bud.
Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer er saa rig paa — følgende
gode Raad:
1. Gaa aldrig alene i Vandet.
2. Svøm ikke for langt ud. Det
er aldeles ingen Nytte til, og du
udsættet kun dig selv og dine 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.

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nord landets Handelshus, All. Tlf. 7

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
flaand. 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 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'
(Sehåfer-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.

A/s Dampskibsselskabet ØSTERSØEN, Allinge
s.s.

BORGHU D/

LYN RUTEN Allinge, Simrishamn, Malmø, København og omv.
Hver Søndag, Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag (18,, 0 -

Afg. Allinge
Kl. 915 - Ank. København Kl. 1151 '
- København - 80°
- Allinge
- 1415
Billetter i samtlige Rejsebureauer og Dampskibsselskabet ØRESUND, Havnegade C. 7790

EKSPRESRUTEN Bornholm — Sassnitz

Hver Fredag og Søndag (21/6- 23/8 Ekstratur Sols - 3118)
Afg. Allinge Kl. 18 - Ank. Sassnitz Kl. 24
- Sassnitz - 21r,
- Allinge - 815

Musikundervisning

Billetter og Oplysninger: Ekspeditionen i Allinge, Telefon 75

Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Westphal, G. Sandkaas
Klaver - Violin - Sang.

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x
Personkersel 113 Personed

Munch Th., Humledal 'FIL Rø 46 v
Personkørsel udføres.

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 I Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din 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 ! 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 I 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.

LYSTTUR til Christiansø

Hver Onsdag og Fredag (19/0 _23/8)
Afg. Allinge Kl. 10 - Afg. Gudhjem Kl. 11
Tilbage til Allinge ca. Kl. 17

Smedemestre

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 bor du efterlade
pen til andre,

Xammershus SirRs Xistorie
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr.
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••

••

Bornholms Zoologiske Have

••
••

• Besøg
•
•
•
• Sjældne og smuKKe Dyr fra alle Verdensdele
•
•
Alle skal se Danmarks største og smukkeste Hanløve!
•

•
••
•
•

•
•

Zoologisk Have's Restaurant anbefales !
Kaffe, The eller Chokolade med klemmebagt Brod

50 øre

Betjeningen er iført originale bornholmske Folkedragter

••
••
••
•
•

•
Koncert - Dansant i Haven •
• HVER SØNDAG EFTERMIDDAG —
•
••
••
HVER SØNDAG AFTEN fra Kl. 20 DANSANT
•
•• Entree: Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, Selskaber over 25 Pers. halv Pris.
•
• Madkurve kan medbringes - Stor Parkeringsplads for Biler og Hestek. •
•
eis • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

24 Barber Klinger for 95 Øre.
Læs — Læs — Læs — Læs.
Til alt frit Valg nu kun 95 Øre
sælges følgende Varer.
Enkelte thrksader
Dobbelte Uhrkæder

Perlesmykker
Solingen Sakse
Halseoliers
Paategnede Broderier
Kavaler Uhrkæder
Perlerækker
Gave Æsker med Indhold
Luksus Uhrkæder
Perlekæder
Potageskeer 2 T. f.
Daglige Uhrkæder
ørenringe
Grødskeer 2 T. f.
Nøglekaader
Overraskelses Nyheder
Sauceskeer 2 T. f.
Dame Ringe
Erindrings Nyheder
Kartoffelskeer 2 T. f.
Herre Ringe
Sensations Nyheder
Kageskeer 2 T. f.
Glatte Ringe
Fødselsdags Gaver
Spiseskeer 2 T. f.
Børne Ringe
Forlovelses Gaver
Gafler 2 Taarnet forsølvet
Karnevals Ringe
Brude Gaver
2 Syltetøjsskeer 2 'I', f.
Luksus Ringe
Konfirmations Gaver
6 Paalægsgafler 2 T. f.
Selskabs Ringe
Jule Gaver
6 Kaffeskeer 2 T, f,
Broseher
Barbermaskiner
Danne Halstørklæder
Armhaand
Barberkoste
Herre Halstørklæder
Armringe
3 Stk. Barbersæbe
Cykle Halstørklæder
Armkæder
24 Barberklinger
Bil Halstørklæder
Armsmykker
Fyldepenne
Spadsere Halstørklæder
Manchetknapper
Skrueblyanter
Etui med Kam og Spejl
Slips Pyntenaale
Malerier
Reseda Roulet Spil
Hue Pyntenaale
Fotografirammer
Dame Slips
Kjole Pyntenagle
Platter
Herre Slips
Krave Pyntenaale
Cigaretetuier
Drenge Snes
Hatte Pyntenaale
Pudderdaaser
Foraa.s Slips
Bluse Pyntenaale
Portemonaier
Sommer Slins
IIalskæder
Mundharmonikaer
Efteraars Slips
Halssmykker
Solingen Lomineknive
Vinter Slips
Enb endelig si raks tor hver Gang Lager havn, lier Tilinilene hver la ,. sig
!.nn
snairenge lager haves for Gang ny l Lager kan Iremskalles, og i Lienhold hertil sker
Salget fra samt:ige reseda En Gros Lager's over 100 Oplag og Salgs :/blefinger I Danmark.

Rønne Reseda-Afdtelling. St, Torveg. 19

