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Uvejrsskyer.
Sommerferie - Novelle.
Solpletten laa gemt i et tæt
Krat bag Landevejen fra Molskroen til Knebel. Foran det lille
Træhus — der egentlig ikke var
andet end et Træskur — var en
aaben Plads, der havde givet
Stedet Navn. Paa denne aabne
Plads skinnede Solen omtrent
saa længe, den overhovedet
. stod paa Himlen.
Her havde Gerhard og AnneLise besluttet at holde Sommerferie. De havde set nogle Amatørbilleder fra »Solpletten« hos
dens Ejermand, en københavnsk
Grosserer, som de havde truffet
tilfældigt i et Selskab, og som
plejede at leje sit lille Moishus
ud i de Uger, han selv boede i
sin Villa i Hornbæk. Gerhard og
Anne-Lise havde straks forelsket
sig i det yndige Dukkehus, og
de havde omgaaet lejet det for
de to Uger, Gerhard havde fri
fra Kontoret.
Det skulde blive fjorten dejlige Dage !
Begyndelsen var ogsaa god
nok. De kom til Mols paa en
straalende, varm Junidag, og de
syntes begge, der var vidunderlig skønt. Bugten laa spejlblank
og blaagrøn, og i det klare Vejr
kunde de skimte Ebeltoft paa
den anden Side Vandet. Selve
»Solpletten« var ogsaa ganske
henrivende og holdt omtrent,
hvad Billederne havde lovet.
Der var ganske vist meget kneben Plads, men Hyttens eneste
Stue var helt morsom og hyggelig med de blaaternede Gardiner
og de lange, slanke Lys i de
blaa Stentøjsstager. Naar der nu
blev pyntet lidt op med et Par
medbragte Fotografier i Broncerammer, et Par Bøger hist og
her og lidt Vildroser og Gyvel i
de ejendommelige Lerkrukker,
der gjorde det ud for Blomsterglas, ja, saa var der saamænd
rigtig rart.
Mindre rart var det ganske vist
at lave Mad paa det primitive,
uregerlige Primusapparat, men
man kan jo som bekendt vænne
sig til alt, og Annelise vænnede
sig ogsaa snart til dette Uhyre.
De første Dage gik som en Leg.
Vejret var stadig straalende, og
de badede sammen, gik lange
Ture langs Stranden og gennem
de dybe Slugter med de lyngklædte Bakker, hvor Gyvelen
stod i Blomst og lyste op mellem
den tørre Lyng og de smaa, nyplantede Grantræer. De vandrede over Molsbjergene — ad
smalle, slyngede Stier — til Agri
og Tre Høje, hvorfra de nød
den prægtige Udsigt.
De drak Morgenkaffe paa den
aabne Verande til Stæres og Solsortes livlige Fløjteakkompagne•
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ment. De spiste Frokost i Haven
i Læ af den store Slaaenbusk,
og de vaskede op sammen i Bækken, der løb rislende gennem
den Grund, der hørte til »Solpletten«.
De var kort sagt ovenud lykkelige. De var nemlig unge og
meget forelskede, og derfor havde nok i sig selv, den rislende
Bæk, den blomstrende Slaaen og
den luende Sol.
»Det er et helt lille Paradis«,
sagde Anne-Lise begejstret en
Margen, da hun stod uden for
Hytten og lyttede til Gøgens
Kokken fra Bjergene i Horisonten.
»Ja — et Paradis for to«, svarede Gerhard smilende og lagde
sin Arm omkring hende.
»Uden Slanger«, fortsatte Anne-Lise lykkeligt. Her havde hun
jo sin Mand helt for sig selv.
»Ja — og forhaabentlig ogsaa
uden alt for mange Hugorme«,
lo han.
»Uha. Tror du virkelig, her
Findes Hugorme ?« spurgte hun
med en let Gysen.
»Ja, det gør der uden Tvivl,
min Pige. Husk paa, her er Lyng
alle Vegne.«
»Tænk, nu synes jeg pludselig ikke her er saa paradisisk
mere«, sukkede Anne-Lise skuffet
»Aa, Snak, min Ven«, beroligede Gerhard hende. »Hugorme
angriber aldrig. De gør ikke noget, hvis man ikke generer dem«.
»Næh, Tak skal du have. Men
man kan jo nemt komme til at
træde paa saadan et Bæst, og
saa kan det vel ikke nytte, at
man prøver paa at sige, at man
ikke mente noget ondt med det,«
»Man skal blot bruge Øjnene,
naar man gaar i Lyngen, saa
sker der saamænd ikke noget.
Men for en Sikkerheds Skyld
kan du jo altid tage en Stok
med dig, naar du gaar 'fur. Saa
risikerer du ikke noget.«
»Jeg kan nu alligevel ikke rigtig lide den Tanke, at man ligefrem vader rundt i Hugorme,«
erklærede Anne-Lise. Men trods
Tanken om Hugorme havde de
det vidunderligt. Et Par Stære
havde bygget Rede oppe under
Taget, og en Morgen forkyndte
en svag Piben, at der var sket
en glædelig Begivenhed i den
lille Rede. Det var den rene
Idyl. Lutr Solskin over »Solpletten«.
——
Men der kan pludselig komme
Uvejrsskyer paa selv den klareblaa Himmel, og en Dag kom
der ogsaa en Sky paa Anne-Lises og Gerhards ægteskabelige
Himmel, en Sky, der kunde tyde baade paa Torden og Regn.
Han sørgede for Tordenen, hun
for Regnen.
Det var noget saa ubetydeligt
som Middagsmaden, de skændtes over. Det er jo'ret ofte rene

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret

i senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Unge Piger paa Søndagsudflugt
Bagateller, der foraarsager de
største Rystelser i Ægteskabets
Grundvold.
Da Anne-Lise for fjerde Gang
havde sat Skinken og Ærterne
paa Middagsbordet, var Gerhard
kommet med en tør Bemærkning;
noget i Retning af: »Naa, den
obligate Skinke«, hvortil AnneLise omgaaende havde svaret, at
det ikke var nemt at variere
Middagen, naar man boede uden
for Lands Lov og Ret, og naar
man væsentlig skulde klare sig
med Konserves.«
»Men der findes vel ogsaa andet end netop Skinke og Grønærter«, havde Gerhard været
uforsigtig nok til at bemærke.
»Du er heller aldrig til at gøre
tilfreds,« snøftede Anne-Lise.
»Jeg gad nok se den Ægtemand, der fire Gange om Ugen
lader sin Kone servere Skinke
med Grønærter uden at kny«,
forsvarede Gerhard sig.
»Hvis du ikke er tilfreds med
min Mad, kan du jo gaa paa
Molskroen«, svarede Anne-Lise
skarpt.
»Ja, saa kunde jeg vel i det
mindste blive mæt«, sagde han
irriteret.
Og saa brød Regnen løs! Anne-Lise tudede, og Gerhard skændte, og jo mere han skændte, des
mere tudede hun. Det var den
rene Elendighed.
'»Naar du er saa utilfreds med
mig, kan jeg slet ikke forstaa,
hvorfor du har giftet dig med
mig,« hulkede Anne- Lise efter
at have ødelagt tre af sine yndige
smaa Kniplingslommetørklæder.
»Jeg kunde jo ikke saa godt
paa Forhaand vide, hvor dygtig
du var,« svarede han yderst logisk, og Anne-Lise kunde have
givet ham Fadet i Hovedet for
den Mande, han sagde »dygtig«
paa, men hun gjorde det ikke.
I Stedet for rejste hun sig demonstrativt og lod Gerhard tilbage med Skinken og Grønærterne.
Han hørte en Dør falde tungt
saa gav han sig til at læse
i
Avisen.
Solen bagte, og han havde

drukket en Pilsner til Maden,
saa det varede ikke længe, før
lian tabte Interessen for Døgnets
Begivenheder. Avisen gled langsomt ud af hans Haand.
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og alt blev sort omkring hende.
———•
Da Anne-Lise atter slog Øjnene op, laa hun paa Divanen
i »Solpletten«. Gerhard sad ved
Siden af hende. Han var meget
bleg og saa bekymret ud.
»Gaar det bedre nu, min Ven ?«
spurgte han deltagende og klappede hendes Haand.
Anne-Lise nikkede blot. Det
smertede endnu lidt i Foden,
og Bindet strammede om hendes
Ben, men hun følte sig alligevel
saa tryg og godt tilpas. Det var
saa dejligt beroligende at have
ham siddende her lige ved Siden af sig.
»Jeg har renset Saaret omhyggeligt,« fortalte Gerhard, »saa
Du har det nok snart godt igen.«
Hun knugede taknemmeligt hans
Haand uden at sige et Ord. »Men næste Gang, Du skal løbe
fra mig, maa Du alligevel hellere tage en Stok med«, føjede
han smilende til. »Husk paa de
modbydelige Hugorme.«
»Tænk, jeg synes slet ikke, de
er modbydelige endda,« svarede
Anne-Lise med et lykkeligt Smil.
Saa lo de begge, Uvejrsskyerne
var drevet over.
Og oppe under Taget pippede
de smaa forslugne Stæreunger.
Det var den rene Idyl. Solen
skinnede atter over »Solpletten«,

Mens Gerhard sad og blundede udenfor i Solen, rumsterede
Anne-Lise med Skuffer og Skabe indenfor. Den lille Stue flød
med Silkestrømper, Sommerkjoler, Undertøj og Stranddragter.
Alle Herlighederne blev stoppet
ned i den store Svinelæderkuffert, og Pudder, Cremer og Sølvgarniture blev kastet Hulter til
Bulter i den lille Toilettaske.
Saa klemte Anne-Lise den store,
skyggefulde Hat ned over sine
(Af Sven Rye i Fyns Tid.)
vitre Lokker, tog sin lyse Swagger paa, og tog en Kuffert i hver
Haand.
Sommerbrev fra Bornholm.
Det gav et lille Sæt i Gerhard,
—o—
da Døren smækkede i efter AnneLise, men han tænkte ikke vi- 'En 10-aarig Dreng skriver i .Søndere over det og satte sig til dagsbladets nedenstaaende Erindring fra Sommerferien :
Rette og blundede videre.
Anne-Lise gik bag om Hytten
ud til Marken. Hun vilde tage
Jeg har været paa en Kajaktur
til Aarhus med første Omnibil til Randkløve, og det vil jeg forog saa tage Damperen hjem til tælle om. Vi sejlede til Randkløve
København samme Aften. Hun Klokken 6,30 om Aftenen, og var
vilde aldrig mere se Gerhard. der Kl. 10, det er en lang Tur
Saadan en brutal Tølper! »Jeg paa 16 17 Sømil. Da vi havde
vil flytte hjem til More, tænkte sovet i vore Soveposer, lavede vi
hun, mens hun slæbte sig af Baal og stegte en Kotelet hver
Sted med de tunge Kufferter. paa SpIdgren, det smagte herligt,
Pyh, hvor var det dog varmt. kan du tro. Vi hentede Vand fra
En ulidelig Hede. Solen blinke- en Kilde i Nærheden, og der var
de i Bugtens blaa Vand, og Træ- ogsaa en Aa, hvor der var Lakserne ovre bag Landevejen knej- ørreder, der sejlede vi hen for at
sede friske og grønne. Paa En- fange Laks, de første 5 Timer
gene græssede Heste og Køer. fangede vi ingen, vi havde dem i
Alt aandede Fred. Men Anne- Haanden, men de smuttede fra os
Lises Sind var i Oprør. Han var hele Tiden, og vi fik ingen Fisk,
dog et utaknemmeligt Skarn ! I men det var sjov at fange efter
dette øjeblik havde hun ikke dem. Saa lavede vi en Fiskepose
Sans for Naturens Skønhed. Hun af min Badedragt, og saa fangetænkte blot paa at komme bort. de vi videre, vi satte Hullet paa
Posen ved en Sten, vi kysede
Jo før, jo bedre.
Pludselig hørte hun en hvis- lidt med Haanden, og saa løb de
lende Lyd foran sig, og før hun ind i Posen, og vi fangede 15
naaede at se ned, mærkede hun Laksørreder og en Aal, som vi
et Stik i sin ene Fod. Hun skreg næsten ikke kunde faa Livet af af Smerte. Det var. som om hun Vi kom først hjem til Allinge Kl. 12,
var blevet stukket i Foden af og det var saadan et dejligt Maaen spids Syl. Hun naaede lige neskin. Det har næsten været den
at se Hugormen forsvinde ind i bedste Dag i Ferien.
• 11 Klat tør Lyng, saa faldt hun,
Knud Dalgaard, Faxe

Mennesket og Glæden.
—0 —
Jeg føler mig baade alvorlig og
festlig stemt i dette Øjeblik, da
jeg nedskriver Ordet; Glæden
Det er mig, som om tusinde
Barneansigter med blaa eller
brune Barneøjne ser op paa mig,
og som om de med Taarer paa
Kind beder mig: Bring os Glænen, vi længes saadan efter den
Og bag ved dem dukker andre
Ansigter op, falmede og furede,
blaserede og livstrætte, og deres
bedrøvede sløve Blik siger : Tal
ikke til os om Glæden, der findes
ingen .
Men de bliver igen fortrængt
af rødkindede, venlige glædestraalende Ansigter, som opmuntrende
ser paa mig med deres forhaahningsfulde Øjne og siger: Jo tal alligevel om Glæden. Sig os,
hvad vi kan gøre for at frelse og
forøge den i en Tid, som er saa
fattig paa Glæden. — Saadan
omtrent skriver den lærde og
fromme Biskop Dr. Keppter af
Rothenburg i sin Bog: Mehr Freude — mere Glæde. Og han stiller det Spørgsmaal : Er det nødvendigt først at bevise, at Menneskene ejer en saadan Grundrettighed som Retten til Glæden ?
Retten til Glæde bliver i vor Tid
altfor ofte miskendt eller endog
helt afvist.
Man kan miskende Glædens
egentlige Betydning, selv hvor
man ivrig begærer den og er paa
vild Jagt efter den. Der er ikke
faa, hvem Glæden er som Livets
Dessert, en sjælden Lækkerbidsken, man begærlig snapper, naar
man kan faa fat i den.
Mange gør sig vigtige ved at
tale foragtelig om Glæden „Sukkergodt for Børn og Damer"
— og ved at lægge deres Ansigt
i ,,Weltsmerzens" gravalvorlige
Folder for at anses for store Aander eller Mennesker med dyb
Livserfaring.
Der er ogsaa tromme Sjæle,
som i hellig Enfoldighed vejrer en
hemmelig Fjende af Religionen i
enhver Glæde, og der er endnu
mange flere og endnu meget mere
enfoldige Verdensmennesker, hvem
Religion og Fromhed er inderlig
imod, fordi de i dem vejrer svorne Fjender af al Glæde.
Men Sandheden er : at al Glæde er en Livsfaktor og en Livsfornødenhed, en Livskraft og en
Livsværdi. Hvert Menneske har
Glæde Behov og har Ret til Glæde. Den er lige uundværlig for
Legemets og for Sjælens Sundhed,
for det legemlige og aandelige Arbejde og for det religiøse Liv.
Det er ikke en poetisk Talemaade, at Glæden er det samme for
Mennesket som Solskinnet er for
Planten. Det er iøjnefaldende, hvordan Glæden virker Liv, Sorgen
derimod lammer. I Barnets Liv
iagttager man bedst, at Kummer
forkrøbler, men Glæden opvarmer
og opliver. Under Sygdom kan et
glad Sind gøre sande Mirakler.
Forstandige Læger ved det og
skatter denne Sjælemixtur.
En engelsk Læge betoner Selve
opdragelse til Glæde som et Hovedpunkt i sund Livsførelse. Man kan kun naa til og bevare
Glæden ved streng Pligtfølelse og
ved at underkue Lidenskaberne,
og Drivfjederen deri er Viljen.
Han forklarer Sjælstilstandens
Indvirkning paa Organismen paa
følgende Maade: Glæde og Haab
forstærker :Aandedrættet, derved
forøges Blodtilførelsen for Hjernen,
Nervecellernes Ernæring forbedres. Sjælelig Depression formindsker Aandedrættet og Hjertets
Virksomhed, hæmmer Blodtilførselen til Hjernen og fremkalder
;ømt Forstyrrelse i de legemlige

Funktioner, dernæst i Organerne.
Saaledes har Indøvelse i Glæde
baade fysiologisk og psykologiske
Virkninger.
Den sande Glæde, som kommer
fra en ren Kilde og ikke bare er
sanselig, men sjælelig, den er Livelexir og derved en uvurderlig
Hjælp ved Opdragelsen, en Styrkelse i Arbejdet og en vigtig social Faktor.
Den synes undertiden at fordoble Menneskets Kraft og Ydedygtighed, den giver Sving i dets
Vilje og Virken, gør det dristigt
og uforsagt. Af Glæden fødes ofte store Beslutninger og ædel Daad.
Den hjælper os ligesom legende
ud over Vanskeligheder og Fortrædeligheder. Ja, den forædler,
gør modtagelig for det gode, sande og skønne, holder de lave Anlæg nede og vækker de gode.
Den stemmer os til Godhed, Menneskekærlighed ogTjenestvillighed.
Den fører Mennesker nærmere til
hverandre, fremmer selskabelig
Omgang og knytter Venskabets
Baand.
Den fremkalder og nærer Optimismen og afværger Pessimismen. Allerede det er en stor Fortjeneste. Thi det er sandt, at der
bor Kraft og Arbejdslyst i Optimismen, men at pessimistisk Fortvivlelse ikke er nogen Muse, som
begejstre Digteren, men tværtimod forstyrrer de virkende Kræfters Harmoni.
Den er en Nytte for vor jordiske Gerning, for Samfundet, kort
sagt : for alt godt. Ejer du Glæde
i Hjertet, saa vil din Aand blive
frugtbarere, din Tanke klarere,
din Indbildningskraft mere levende, dit Hjerte mere tilfreds, din
Sjælstemning mere løftet, din Omgangstone behageligere, din Sundhed mere betrygget eller dog mind•
re svag, din Fromhed mere fintmærkende.

Spørgsmaal og et K ultur-Spergstnaal.
0. Helstrup,Andersen.

3eger og 31ah,
Nordisk Mønster Tidende
Nr. 4 d. I8.-2 -36.
Varme uldne Kjoler i praktiske
Faconer og med morsomme Besætninger er det første, man lægger Mærke til, naar man slaar op
i Nordisk Mønster-Tidende Nr. 4.
Der er tænkt bande paa de slanke
og. mindre slanke Damer og det er
forhausende at se, hvor fikse Kjoler og Frakker, der kan fremstilles,
ogsaa i store Numre. - - Hvis De
skal til Karneval, vil det interessere Dem at se en Række brogede
Dragter til Børn og Voksne, den
ene smukkere end den anden. -Som sædvanlig er Haandarhejderne
rigt repræsenteret og Damerne vil
sikkert blive begejstrede over en
yndig Jumper, hæklet af lutter
Smaastjerner i forskellige Nuancer,
syet sammen med Kniplingssting.
Til Børnene er der, foruden nogle
nydelige Festdragter, et Par lækre
uldne Kombinations, strikket i fint
Garn. — Desuden finder vi hyggelige Puder med broget Broderi,
pragtfulde Roser i Korssting og en
henrivende Tedug med Hulsømme,
i Tilslutning til Haandarbejdshogen.
Et løst Snitark, med Mønstrene til
flere Karnevalsdragter, tegnede i
forskellige Streger, saaledes at man
let kan kalkere hver Mønsterdel
for sig over paa et Stykke Papir,
følger med N. M. T. Nr. 4.

Ill. Familie-Journal No. 8
d. 18.-2.-36.
Straks naar man aahner Bladet,
tinder man en ualmindelig interessant Artikel om Maria Botschkareva, Bondepigen, der blev Anfurer for Russiske Kvinders Dødsbataillon i Verdenskrigen. — „Et
Drama paa Dæmningen" er en Virkelighedsskildring af Eric Stewart,
og en anden Artikel fortæller om
Skuddagen, dens mærkelige Problemer og deres endnu mærkeligere
Løsning. — Søndag otte Dage finder de store Slutkampe om Danmarksmesterskaberne i Brydning
Sted i Vejgaard uden for Aalborg,
og Bladets Sportsmedarbejder bringer derfor en større illustreret og
orienterende Artikel fra Vejgaard.
Ugens Flyverfotografi viser Aabenraa set fra Luften, samt nogle ualmindelig spændende Noveller, og
paa Damesiderne bringes der Modeller af Bluser til Hverdag og Fest.
Opskrifter paa „Billige Grønretter"
og andet, der har Bud til Husmoderen.

Glæden er Skibets Sejl -- den,
som forstaar at bruge Sejlet, kan
ogsaa bruge Modvind og benytte
den til at fremme sin Fart med.
Den sande og rene Glæde er lige.
saa godt som Lidelsen en Opdragerinde og ligesaa nødvendig, ja,
endnu nødvendigere end Lidelsen.
Der gives Sjæle i Verden, som
ejer den Gave overalt at finde
Glæden og at efterlade sig den,
naar de drager bort. Det er, som
om Glæden strømmede ud fra
deres Fingerspidser som Solstraa
Biografen i denne Uge.
ler. Der er noget alene i deres
„Tarzan og den hvide Pige' er
Tilstedeværelse, i deres stille
overalt blevet en Kæmpe-Sukces,
Samfund, hvoraf man kan øse
fordi det er den bedste TarzanGlæde og opspare sig den.
Film, der nogensinde er optaget.
I Virkeligheden er det Menneske
I aandeløs Spænding følger man
det lykkeligste og største, som
Tarzans vidunderlige Eventyr i
har øget Lykkens Grundkapitel i
Junglen. Man ser sjældent saa
Verden blot med een sand Glæde.
fortrinlige Dyrebilleder. Hele AfriPaa Grund af den Betydning,
kas forunderlige Dyreverden er
der tilkommer Glæden i det enrepræsenteret: Aber, Elefanter, Løkelte Menneskes og hele Mennever, Næsehorn, Flodheste, Krokoskehedens Husholdning, har Fordiller, Kvælerslanger og mange
synet sørget for, at Glæden aldrig
andre. Og Tarzan selv, spillet af
forsvinder fra Verdensordenen,
den dygtige Johnny Weissmilller,
saa at hver eneste Skabning i det
forbløffer atter med sin fine og
mindste kan faa saa megen Andel
dristige Akrobatik. Handlingen er
i den, som den behøver for at
en direkte Fortsættelse af 1. Del.
holde Livet.
Naturen er utrættelig og ødsel Krondiamantbryllup i Tejn.
i at frembringe Glæder ligesom
1 Gaar fejrede fhv. Tækkemand
Blomsterknopper ; enhver Aarstid Anders Espersen og Hustru Kaog enhver Egn har sit særlige roline Margrethe, f. Mogensen
Flor. Ved en sund og sand Kul- deres Krondiamantbryllup. Det er
tur kan og skal den enkeltes og jo kun faa Ægtepar, der oplever
Menneskehedens Liv gøres lettere, denne sjældne Fest, deres 65 Aars
løftes og forskønnes. Kunst og Bryllupsdag. Espersen og hans
Poesi i Særdeleshed har den skøn- Hustru er begge 85 Aar, og trods
ne Opgave og en næsten vidun- den høje Alder stadig raske og i
derlig Magt til at flette Roser ind Aktivitet. Der blev selvfølgelig i
i det jordiske Liv.
Dagens Anledning vist ÆgteparÆgte Kristendom vil altid vise ret megen Opmærksomhed og Hylsig deri, at den aldrig formind- dest, ligesom en Del af Børnene
sker, men tværtimod forhøjer Livs- var kommet hjem.
glæden.
Forsaavidt er Spørgsmaalet om Guldbryllup i Allinge.
Stenhugger Johan Peter Svenden Tids Forhold til og Forraad
af Glæde baade et Samvittigheds. sen og Hustru Marie Christine, f.

Fra Uge til Uge.

Falk fejrede i Onsdags deres Guldbryllup. Svendsen, der lige er fyldt
80 Aar, er en kendt Mand indenfor sit Fag,. og har i over 25 Aar
været Medlem af Bestyrelsen for
Allinge Stenværkers Sygekasse.

Bornholm i Radio.
I Morgen Lørdag Kl. 17,50 taler Lærer Anton Kjølhy om Kildefesterne i Svaneke, og Mandag
synger Lærer Holm Nielsen under
Eftermiddagskoncerten.

Vinterstemning.
Midt i Vinterens Kulde og Sne,
nede i Stammershalde, hvor Vinterstormen staar ind mod Kysten,
ligger Zoologisk Have gemt .hag
skærmende Træer. Ude er hundekoldt, men inde i de varme Bure
tumler Dyrene sig. Navnlig Aberne har travlt, og svinger sig fra
Gulv til Loft. Alle ser ud til at
have det udmærket. Der er for en
Uge siden kommet en lille JavaAbeunge til Verden, og den er
allerede helt kvik. En lille sjov
Fyr, der synes at have Kræfter til
at komme over det første vanskelige halve Aar.
Søndag Aften afholdes i Restaurationen en stor Fastelavnsfest,
med alle de morsomme Overraskelser, der nu engang knytter
sig til saadan en Fest. Efter at
Selskabelig Forening holdt sin
„Ud i det Blaa" Tur derude i det
hyggelige moderne Restaurationslokale, har der været afholdt flere
meget vellykkede Fester med fuldt
Hus ; det var en god Ide af Herr
Mechlenburg at udvide og lade
indlægge Centralvarme.

Appelleret Dommen.
Den unge Mand fra Sandvig,
som ved Retten her idømtes en
Bøde paa 80 Kr. for Overfaldet
paa Bogholder Rytsel, har ønsket
Sagen appelleret til Landsretten.

Vintersport.
Endelig fik vi saa Vinteren at
føle med Storm, Sne og Is. I Søndags havde en Del Sportsfolk trodset Kulden og Blæsten og var taget til Hammersøen, paa hvis
spejlblanke Flade de tumlede sig
paa Skøjter. Hen paa Eftermiddagen fik vi en rask Snestorm,
der varede det meste af Natten
og besværliggjorde al Trafik. For
Skisport egner Sneen sig dog ikke,
men lægger Vinden sig lidt, faar
vi sikkert en fin Skøjtesøndag ;
Hammersøen bærer nu over det
hele, og hele Midten er spejlblank,
kun ved Bredderne ligger der Sne.

Nordbornholms Turistforening
afholder paa næste Fredag sin
ordinære Generalforsamling paa
Hotel Allinge. Bestyrelsen beder
os opfordre Medlemmerne til at
give Møde. Indmeldelser modtages stadig ved Henvendelse til
Bestyrelsen. Det er Foreningens
første Aar, og vi imødeser med
Interesse Formandens Beretning
og Planerne for næste Sæsons
Arbejde.

Kommunens Gæld-Sanering.
Borgm. Bloch, Aintsraadstnedlem Alfr. Pedersen, Sandvig og
Medlemmer af Byraadet Agent
L. Pedersen og Avlsbr. Alfr. Pedersen er i Gaar vendt tilbage fra
København, hvor de i Indenrigsministeriet har aflagt Beretning
ang. Kommunens økonomiske Stilling. Paa Forespørgsel oplyser
Borgmesteren, at der heller ikke
denne Gang opnaaedes Tilsagn
om en rimelig Ordning af Kommunens Gæld.

Paa Grund af Indskrænkning af
Pensionatsvirksomhed er en Del

Senge, Servanter
o, lignende til Salg paa
Hullegaard, Tlf. Ruts. 5

Forlovelsesringe
Lager af alle Størrelser i moderne, ciselerede og glatte Ringe

Allinge Ur- og
, s Guldsmedeforretning •
Conrad Hansen. TI. 140
ø.)

fla

varm 931odpolse
faas

hver Fredag Middag.

Dina Sørensens Victualiehandel
Jeg anbefaler mig med Lager af

nye og brugte CYKLER
samt Olie, Benzin og Petroleum.
Alt i Cykle-Reservedele samt To-

bak og Confiture.
Reparationsværksted for

Biler,

Motorcykler og Cykler.
-- Endvidere udføres Autogensvejtsning og Lodning af enhver
Art. Ladestation. Billige
Priser. Elektrisk Pumpeanlæg for
Autos. Gratis ved Kob af Benzin.

Mekaniker Poul Kofod
Tlf. Klemensker 27.

Badstuen
er lukket Lørdag den 22. ds., men
aaben Torsdag og Fredag den 20.
og 21.

Oda Hjortbel Christensen, Vesterg.

Kontingent
til Bornh. Brandforsikrings
Selskab modtages i Tein Skole
Torsdag den 27. ds. fra Kl. 3-5
S. Olsen.
Eftm.

Olsker Husmandsforening
afholder Generalforsamling i Forsamlingshuset Mandag den 24de
Februar Kl. 3,30 med sædvanlig
Dagsorden ifølge Vedtægterne.
Kl. 7.30 selskabelig Sammenkomst med Dilettantkomedie „Den
uheldige Lotterigevinst" eller ,Barone ns Støvler".
Medlemskort fornyes.
Samme i'.)a.;1, afh. Kontrolforeningen Generalforsamling Kl. 2 ined
sædvanlig Dagsorden.

Bestyrelsen.

Under Udsalget
flere Hundrede
Par Sito til langt under Vær-

sælges
dien.

Carl Larsen, Vesterg., Allinge,

Frit Valg —
k„ 49 Ore.
U

Spild endelig ikke 'riden, men benyt I em
at Chancen straks, og vent endelig Ikke
til det er for sent, thi alle Desecla Varer
er nedsat fra alt frit Valg 95 Øre og helt
ned til alt frit Valg 49 øre. — Tilbudet
gælder idag og rø'gende Page saa'ænge•
Lag-er haves fra 11,.-seda Afdelingen

Store Torvegade 19, Rønne

Godtkobsildsalg
er begyndt af

Skotøj

og Gummistøvler,

Træskomager Larsen.
Send Deres Film til

Kopiering og
Forstørrelse
hos

Fotograf

Alfred Kjoller
Allinge — Fineste Udførelse.
Besørges portofrit overalt.

varm Blodpølse
Fredag.
Grete Lundgren.

faas i Dag,

Lindeplads.

De nylig lossede wesif. Ovncinders
vejer 50 kg pr. Hektoliter og har samme Varmeevne som

gode Kul. Bedste store Ovnkul, store Noddekul, BrunkulBriketter samt bedste vaskede westfalske Smedekul sælges
frit tilkørt og til smaa kontante Priser.
Det betaler sig at køre til Allinge efter Kul.

Nordlandets Handelshus.
Hotel

„Stammers balde"

••••••••••••••••••19.
8fistra Yil6ud for Mend i den kommende 2tge

Søndag den 23. ds. Kl. 8

Stor fastelavnsfest!

Rigtig pæne og stærke Klædninger til Søndagsbrug,
Priser: 20, 30, 33, 38 og 40 Kroner.
Ridebenklæder, smaa Størrelser, fra 5 til 8 Kr.
Regnfrakker,Vindjakker sælges for bedste Bud fra 7-10 Kr.
Enkelte Vinterfrakker og Stortrøjer med Uldfaer,
Priser fra 16 til 20 Kr.
Uldne strikkede Trøjer, stærkt og varmt Undertoj.
Mansehetskjorter, frasorterede, til Priser: 2,75 3,85 4,25

Mange morsomme Overraskelser

ALLINGE MESSE
har stadig Udsalg og giver 10 pCt. Rabat
pr. kontant paa alle ikke nedsatte Varer.

Manufaktur afde ling en 2tordlandets Nandelsfius

Hønsefoder.
Det er nu det drejer sig om at bruge det rigtige Hønsefoder, saa Hønsene kan lægge flere Æg.
Det bedste Hønsefoder faas i

Prod ukten.
4.1,•■■
p

Kender De Glæden ved
al skabe en Bogsamling?

„Gode Bøger bør
findes i alle Hjem!"

Fredag og Søndag Kl. 20

TARZAN
og den hvide Pige
med Johnny Weissmuller
og Maureen O'sullivan

A. Mauritscis, Ållingc,
'
Telefon 142

Skræderiet - Strandvejen, Allinge
-.1r Godt og solidt Arbejde.
* Moderne holdbare Stoffer.
* Moderne Facon, god Pasform
)4.- Altid moderate Priser!
4

for Aaret 1936 37 er fremlagt til
almindeligt Eftersyn paa Raadhuset henholdsvis i Allinge og Sandvig i 8 Dage fra den 1. Marts d. A.
Eventuelle Klager over ikke at
være opført paa Valglisten maa
skriftligt være indgivet til Byraadet senest den I 1. Marts d, A.

Store Kul

i Frelsens Hærs Lokale
Fredag og Lørdag Kl. 20.
Lørdag Lysbilleder fra Færøerne
og Foredrag af Adjudant Lydholm,
Rønne. Søndag Kl. 20 Barneindvielse. Adjudant Lydholm taler.

Missionsuge i Tejn

€~42~~e®

Centralvarme - Cinders

fra 23. til 29. Febr., hver Aften

Købes fordelagtigst

Koks

Nøddekul

Briketter

Jens Hansen's Manufaktur &Trikotagehandel
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives !

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl.,
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til
Manufaktur.
Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen !

Vi har et pænt Udvalg i Konfirmationsklædninger.

Kunstgødning og Markfrø =

Kl. 19,30.
Søndag Festligt Møde.
Mandag Missionær Knudsen.
Tirsdag Pastor Davidsen.
Onsdag Fabr. Thinggaard.
Torsdag Missionær Kjær.
Fredag Bestyrer Jacobsen.
Lørdag Missionær Rasmussen .
Alle er hjertelig velkommen.

Fastelavnsboller
ekstra gode
faas Søndag og Mandag.

Bager E. Hald.

D. A. G.

ko6 det i Yrodufiten - Yelefon 10

Autokørsel.
6-7 Pers. Chevrolet udlejes.

Ellers skulde De prøve dem.

Prima Allinge

Der handles til smaa Priser i

•

Chr. Hansen,

Ungt billigt Nå

Tlf. 414x, Skær pingegaard, Rutsker.

samt prima OKSEKØD
sælges i denne Uge.

med god 4-5 Personers Vogn.

W. Rømers Siagterforretn,

Nordlandets Handelshus.

FAXE KALK
Herved meddeles høfligst at jeg har overtaget Forhandlingen al Faxe Kalk og altid har Lager at friskbrændt Kalk og af læsket Kalk.

E. M. Bech
r-

Hvis Kopper og 6Ias trænger

til Fornyelse

ligesaa Kogekar, Kedler, Kander, Boller og Skaale, saa læg
Mærke til at vi i Udsalgsperioden inden Marts sælger mange
Dele og ukomplette Stel særlig billig. Nye kurante Varer
faar 10 pCt. Fradrag pr. Kontant. Husk at forny Delene
til Værktøjskassen. Elektriske Strygejern „Mirella" sælges
med Garantiseddel i disse Dage a 8,75 Netto.

Nordlandets Handelshus.

Udsalget
slutter!
Sidste Dag: Tirsdag den 25. ds.

MAGASIN du NORD
ved Victor Planck - Allinge.

Lokalforeningen Kajbjerggaard afholder den ordinære Generalforsamling paa Hotel Allinge
Torsdag den 5, Marts Kl. 16,30.
Sædvanlig Dagsorden.

Bestyrelsen.

KAFFE?

Dansk Soyaskraa, Knuste russiske Solsikker, Danske gr.
Hvedeklid samt god Blanding Grutning til Hønsene.

Allinge-Sandvig
Borgmesterkontor, d. 21.-2.-36
M. Bloch.

Smaakul

Kender De vore
extrafine Kvaliteter i

Barber Jobs. Larmen Tlf. Allinge 53

Vinterfest

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt.

PRODUKTEN

Pen helt rigtige

Permanent udfører vi nu med den nye
Moderne
Ta co Lux us Maskine. —
Dampkammer System. Alt iberegnet - og dog kun otte Kroner!

Garantiseddel i alle Sække med Plombe.

Qio«cts'

VINTERBrændsel

.ilesse

50-51 pCt.
Moderblandin
g
til
Malkekøerne.
Folkoliogsvaiglislerne

Se Kioskn's Udstilling af indbundne Vrrker, som alle kan
købes paa Ratebetaling fra 2 - 2,50 - 3 Kroner pr. Maaned
eller 1 Kr. om Ugsn. Stort illustreret Katalog udleveres gratis.

Sander Lind

- 4(1

.gad'

2iografen

Autokørsel
L. Sommer.
Tlf. Allinge 124y

Nordbornholms Turistforening
afholder ordinær GENERALFORSAMLING
Fredag d. 28. Febr. Kl. 8 paa Hotel „Allinge"
DAGSORDEN:
1. Beretning
2. Aflæggelse af Regnskabet
3. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af Revisorer
5. Eventuelt
Bestyrelsen.
Regnskabet ligger til Eftersyn hos Køgin, Victor Planck, Allinge

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

Nordbornholms Adressefortegnelse
Apotek
Søndergade, Allinge, Tlf. 98.

Autoreparatører

Møbelsnedkere

Købmænd

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

Holm, P. C., Allinge Tif. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Elektriske Artikler

Autokørsel

(se Vognmænd)

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

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

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

Tapet — Lørdervarsr — Legetøj

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

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

Ure og Optik
Jørgensen, H., v'Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge 'Ulf. 95

Skotøj og Skotøjsrep.

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

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5

Skræderforretninger
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,AII.
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. AlI. 113

Slagtere

4

4ti

Jensen, Kaj, Uinge Tlf. 66

Modeforretninger

Hoteller

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Hotel Allinge Telefon '25

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Art.f. Hotellerog Pensionat. Murermestre

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

Holm, P, C.,

All. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Westphal, G. Sandkaas

Allinge Tlf. 39

Klaver — Violin

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

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

Sang.

Mælkeudsalg

11111IIIIIIIIIIM

sit Arbejde, men han havde den
grimme Fejl, at han var haard
mod Dyrene.
ved Avertering i „Nordbornholm" er
En Dag, da han var ude at
den store Udbredelse, Bladet har;
pløje,
rykkede han saa heftigt
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
i Linerne, al Fjermers Bid gik
Klemensker og Rø. De faar med ani Stykker.
dre Ord Forbindelse med alle Deres
Da han gik hjem til Middag,
Kunder paa een Gang. — bragte han det ind til Smeden.
Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
— Lad mig nu se, du laver det
for kun 10 HT. 1 Kvartalet kan De
rigtig
stærkt, sagde han, — og
faa en Annonce, hvori Teksten kan
saadan, saa de kan. føle det.
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.
— Ja, det skal jeg nok, sagde den gamle Smed med et
Ring til „ Ylord6orritiolm"
lunt Blik i øjet. lian var en stor
Dyreven og havde tit ærgret sig
5222112UM122.12112211=1111 11111111.11111ffinilliiIIIII[1111111111111111111,ffilill1111111111filla
over Karlens haarde Behandling
•N•••
1141~11.• I» NN MINN** ø ø* •e% 3i•••N••••• •■•••••■•• N .11.• ••■••••• ON,
af Hestene, som dog mere skylo
tes en Vane og Tankeløshed end
Kærnemælksfoder ll
egentlig Haardhjertethed.
Voksefoder
Om Eftermiddagen kom Svend
Knæk foder
0111
over
i Smedjen. — Naa, er Bi1100
alle
Honsefoder fra
det færdigt? spurgte han, da han
er godt.
havde hilst paa de tilstedeværende
Telefon Osterlars 73.
— Jo, det er færdigt, og jeg
;NI 6111•414•6•4111111•111111141~
**NM•••••••••••••••••••••••411■■••••1111•••••••••• • •••••••
tror det er, som du vil have det,
— svarede Smeden. — Men du
kan jo selv prøve det, lagde han
spøgende til og stak Biddet op
under Næsen paa Svend.
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
Denne syntes, det var en god
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
Spøg og aabnede Munden. I sambilligste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
me Nu følte han det iskolde Bid
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
mellem Læberne, saa at det uvil
behjælpelig hermed og modtage Beløbet
5 Øre i Porto mod Kvit- kaarlig gøs i ham.
tering paa Postbeviset.
Men ikke nok med det, Smeden drev Spøgen videre. — Hov!
Fjermer, kan du staa, dit dumme Asen I raabte han akkurat
ligesom Svend plejede, og saa
førte han med sine kraftige Næved H. Jørgensen - ALLINGE - Telefon 156
ver Biddet frem og tilbage melByens billigste Reparationsværksted
lem Svends Mundvige, saa at de
for Cykler, Grammophoner og Radio!
skarpe Kanter filede dem ublidt.
Radio til Reparation hentes og bringes .vor hele øen !
— Nej Stop, Smed! Hvad gaar
Køb Akkumolatorer og Anodebalterier hos ulig, da jeg altid leve- der at' dig ! skreg Svend.
rer dem med Garanti.
— I)et var en grov Spøg, ved4111..■■— Radioinstallation og Antenneopsætning udføres billigst overalt
blev han og spyttede langt. Pokker saa det gør ondt i Tungen og Læberne.
— Ja, nu kan du da føle den,
sagde Smeden. — Deri er vel
god nok?

gel f. 74.

t

De jkuerlerende

Cykle- og Radioimportøren

Averter i NORDBORNHOLM

Kontortid daglig 2--4 og Lørdag 7-9

Sæbeforretninger

Fru Oda Hjortbøl Christensen Tlf. 131
Aaben Torsdag. og Lerdag fra Kl. 10

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

Viktualiehandlere
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38

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

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133
Person- og Lastkørsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

En god Lære.
—.Svend var en rask Svend til

æres Yordel

Varme Bade.

Personkørsel udføres,

Musikundervisning

Isenkram og Porcelæn

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Sygekasser

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74
Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter

Bygningssnedker

Larsen, L., Allinge.

Jørgensen, II., v/Posthuset Allinge

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

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

Ligkistemagasiner

Manufakturhandlere

Guldsmede

Bogtrykker

Tlf. Allinge 127. M. Bloch
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Træskomagere

Pensionater

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

Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf. 4

Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138

Teglværk

Ladestationer

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Blomsterhandlere (Gartnere) Fotografer og fot. Artikler
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41
Bog- & Papirhandlere

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

•

— Aah, du kan ligegodt gerne
file Kanterne af, svarede Svend.
— I)et er da ikke min Mening
at pine Dyrene.

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste
Avertering.

Kender De vore
extrafine Kvaliteter i

KAFFE?
Ellers skulde De prøve dem.

j uden Sange er ikke
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.,

4yest

4...~~4)
Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
og løvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

Prima Allinge

Bryllupssange
og Festsange
hurtigt

og billigt

Allinge Bogtrykkeri

durninoim Spare"

og baanekasses
Afd. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4

•
Boxer udlejes

Farm .9341odpolse
faas hver Fredag Middag.

Dina Sørensens Victualiehandel

Tegn Abonnement paa Nordbornholm
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 Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
,,Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. ••••••••••••••••••••••••
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.
Mangler De en god IU ved Udkast til en virksom_ Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud

