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Fredag den 19. Juni

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage for Bladet udgaar.

tet, det maatte hænge sammen.
Men det var der ingen, der troede paa.

Et glad Sind.

-oMunterhed og:et glad Sind, siger
Luther, er en stor og skøn Guds
Gave dog kun for dem, som bruger
den vel.
Thi om den ugudelige end .har
aldrig saa fuldt op af Rigdom og
lever i Overdaadighed, saa er der
alligevel ikke deri nogen sand Ro
og ægte Fred. Hans Hjerte higer
stedse efter noget andet og nyder
derfor aldrig ret den Glæde, som
det kunde; det er stedse fuldt af
Higen og Tvivl, ved ikke ret, hvilken Glæde det skal give Fortrin,
og har aldrig nogen Ro.
Derfor har jeg ogsaa hele mit
Liv fundet og kan bevise det med
Eksempler, at rigtig fromme, kristne Mennesker ogsaa altid er rigtig glade og fornøjede i deres Hjem,
og at de dertil næsten aldrig behøver andet Selskab end Hustru
og Børn samt Husets Herre, nemlig Gud.
Og en saadan stille Glæde er
ogsaa hans Bud og Vilje, thi han
vil jo ikke at vi skulde græde og
—o—
jamre, men at Jorden skal være
Jack og Arthur listede sig forfuld af Glæde og Gammen, lige- sigtigt gennem den gamle Parks
som ogsaa Englene synger:
mørke Gange.
— Fred paa Jorden, i MenneDa de naaede deres Telt, der
sker Guds Velbehag.
laa afsides ved Siden af et tæt
Jeg kan ikke lide disse mør- Buskads, og var ved at lægge sig
ke, tvære Mennesker, som bestan- til Ro, udbrød Jack:
dig er fulde af Sorg og af idel An»Det er nu en mægtig flink
dagt og Hellighed aldrig viser et Onkel, du har, Arthur, men hvad
glad Ansigt. Men deri bestaar siger du til den Røverhistorie,
ikke Helligheden, at du altid er han fortalte os?«
sorgfuld og surmuler.
Arthur lo. „Ja, der foregaar jo
Andre siger atter :
mere paa disse gamle Slotte, end
— Ak, jeg kan ikke være glad, vi aner, men paa den anden Side
dertil har jeg for megen Sorg og saa kan man nu vente sig alt af
Modgang. Men hør da engang: Onkel, naar han er i godt Humør'.
— Er din Bekymring saa stor,
Den Historie, Arthur hentydede
at den aldrig lader dig faa nogen til, var bleven fortalt for en Time
Ro og Fred, og mon du ikke selv siden oppe i Slottets store Spisegør det tungere ved alt for stor stue ved Skæret fra den gamle
Ængstelse og skaffer dig to Be- Kamin.
kymringer i Stedet for en paa
Drengene var Gæster hos ArHalsen. Herimod gives intet bedre thurs Onkel, men havde holdt paa
Read end gerne at tage imod den at ville overnatte i deres eget
Glæde, som Gud giver os. Og Telt ude i Parken.
han giver os rigeligt, blot vi vil
For at gøre dette Teltophold
benytte os deraf.
saa hyggeligt som muligt, havde
Se, der er Luthers Ord, og han Onklen givet sig til at fortælle et
var en Mand, der nok kunde tale Sagn, der knyttede sig til Slottets
med om den Ting, han, som havde Historie.
prøvet langt mere end de fleste
En af Slottets tidligere Ejere
af os, døjet Anfægtelser, Modgang havde været Deltager i KorstogeFarer, Lidelser, kort sagt, mere ne, og en Dag, da han red genend vi andre har prøvet, — og nem en af Lille-Asiens Byer, havalligevel var han en Mand, der de han udfriet en gammel Kone
kunde være glad, thi han var fri- af nogle Banditters Hænder.
modig i Gud, slog sin Lid til ham
Til Gengæld fik han foræret en
som enhver Kristen bør gøre. Han gammel udskaaret Fløjte, om hvilvidste, at han havde langt mere ken der blev paastaaet, at den af
Grund til at være glad end Jordens sig selv begyndte at fløjte, naar
rigeste, mægtigste og mest ansete Ejermanden eller nogen af hans
Mænd, der ikke slog sin Lid til nære Paarørende var i Fare.
ham alene, der kunde hjælpe, og
Sidste Gang, denne Fløjte havsom hjalp ham gennem alle Fa- de udsendt sit Faresignal: en
rer og Prøvelser.
skarp, gennemtrængende Tone,
var da den skønne Jomfru Gurli
var i Fare.
Hendes Far, der ejede Slottet,

Den mystiske Fløjte.

1936

Han tog af Lære.
—o—

Sommerferie
var raget uklar med sin Broder
over en Arvesag, og denne vilde
derfor hævne sig paa sin Broder.
En Aften, da Jomfru Gurli
spadserede en Tur i den gamle
Park, hørte hun listende Fodtrin
inde i Buskadset, og forskræmt
flygtede hun op mod Slottet for
at søge Skjul gennem en Sidedør,
der vendte ud mod Parken.
Men just som hun vilde aabne
Døren, hvislede en skarp, gennemtrængende Fløjtetone gennem den
stille Aftenluft, og ligbleg traadte
hun tilbage fra Døren og flygtede
omkring Slottet og ind ad Hovedindgangen.
Ved en senere Undersøgelse viste det sig, at Jomfru Gurlis ondsindede Onkel havde bestukket en
Tjener til at anbringe en mægtig
Stenklods over Døren, saaledes at
en Mekanisme udløstes, naar Døren aabnedes, og den indtrædende ramtes af Stenen.
Samme Tjener var det, der forskrækkede Jomfruen i Parken og
fik hende til at flygte op mod den
skæbnesvangre Dør.
Tjeneren fik selvfølgelig sin
Straf og blev hængt, men siden
da huserede hans Genfærd ved
Fuldmaane omkring Sidedøren i
Slottet.
Opfyldt af en uhyggelig Stemning var Drengene gaaet tilbage
til deres Telt efter denne Historie,
og de var nu i Færd med at gøre
sig i Stand til Natten.
Da med et — hvislede en skarp,
gennemtrængende Fløjtetone gennem den stille Nat, og begge
Drengene for forskrækket sammen.
Arthur gispede: »Den mystiske
Fløjte, der er noget paa Færde".
Jack, der havde moret sig over
Historien uden at fæste Lid til
Sagnet, spændte koldblodigt sin
Livrem fast og krøb ud af Teltet
fulgt af den protesterende Arthur.
De løb op gennem Parken, og

Fløjten sendte atter sit uhyggelige
Faresignal ud i Natten.
Da de to hastede forbi den
sagnomspundne Sidedør, syntes
de, den bevægede sig, men de
havde ikke Tid at undersøge Sagen.
Alt var tilsyneladende stille og
roligt paa den store Gaardsplads,
og Drengene standsede forpustede.
Da pludselig greb Jack sin Ven
i Armen og hviskede:
» Se, derovre i Stalden, der er
noget galt.
Begge Drengene for derover og
saa et blafrende Skær fra Laden.
Der var Ild i den gamle Lade
med det nyhøstede Korn.
Drengene gjorde Angstskrig,
og Gaardens Karle kom hurtigt
til og fik dæmmet op for Ilden.
De naaede lige at gribe en fordægtig Person, der forsøgte at
snige sig bort.
Det var en Fodermester, der
var blevet visl bort paa Grund af
Uærlighed og nu vilde hævne sig
paa sin forhenværende Husbond.
Da Drengene lidt senere — Kl.
2 om Natten — atter sad ved Kaminen for at afgive Forklaring til
Arthurs Onkel, fortalte Arthur
højtideligt og andagtsfuldt om
den gamle Fløjte, der endnu engang havde beskyttet den gamle
Gaard ved sin advarende Hvislen.
Jack saa spørgende paa Onklen, der brød ud i en hjertelig
Latter og forklarede :
„Jeg vilde gerne prøve jeres
Mod og fandt derfor en gammel
Fløjte frem. Forsynet med den
listede jeg mig ud i Parken og
blæste i den.
Da I løb forbi Sidedøren, stod
jeg bag den og morede mig kongeligt. — Nu kan jeg takke denne
Spøg og jeres Kækhed for, at jeg
endnu har mine Ladebygninger I
god Behold«.
Jack lo, og Arthur forklarede,
at saadan havde han straks gæt-

En af de rigeste Kobinænd i
Wien, Bankier N., stod en Dag
i sit Kontor, da en ung Mand
traadte ind hilsende ydmygt og
præsenterende sig som en Søn
af den afdøde Klædehandler V.
i Jødekvarteret, en tidligere Ungdomsven af Bankieren. N. log
venligt mod den unge Mand, og
denne tbrlalte sin sørgelige Historie. Hans Forfædre var døde,
selv var han arbejdsløs, og han
va r nu kommen i Tanker om
sin Faders gamle Ven, hvem
han vilde bede om lidt Hjælp.
N. havde allerede aabnet Døren til Pengeskabet, da hans Kærlighed til Penge besejrede Kærligheden til den gamle Vens Søn.
- Jeg vil, min kære, unge Ven
sagde han, — give Dem et godt
Raad, der er lige saa meget værd
som Penge. Ser De, jeg er selv
bleven rig ved at handle med
gamle Klæder, og saaledes kan
De ogsaa begynde. Jeg havde
ingen Kapital at begynde med,
jeg havde blot en meget slidt
gammel Klædning, og et Par
bundløse Støvler og desforuden
en ret ordentlig Dragt. En Dag
tog jeg saaledes mit pæne Tøj
paa, men ikke Frakken, i Stedet
for den bar leg den gamle Trøje.
Jeg gik nu om saa længe til jeg
fandt et barmhjertigt Menneske,
som forærede mig en bedre Frakke. Saa tog jeg de gamle Benklæder paa og fik paa samme
Maade et Par bedre. Og det varede ikke længe, inden jeg havde
et helt Lager af brugte Klæder,
saa at jeg kunde begynde at
sælge af dem. Ser De, saadan
skal man bære sig ad.
Josef, som den unge Mand
hed, takkede for det gode Read
og gik. En Time efter var han
tilbage, denne Gang klædt i en
gammel laset Trøje og bad Bankieren om en bedre. Denne
morede sig over sin Lærlings
Lærevillighed og gav ham sin,
rigtignok lidt slidte Kontorfrakke. Da Bankieren kom hjem
til Middag, spurgte hans Kone
ham, hvad han skulde med den
nye sorte Frakke.
— Jeg — hvad — hvad mener du? spurgte ban forundret.
— Jo, du sendte jo en ung
Mand herhen med din Kontorfrakke og med en Hilsen om
at taa den nye Frakke i Stedet.
— Den Slubert, han kommer
nok frem, mumlede Bankieren.
Heri havde han Ret. Josef
blev virkelig en af Wiens rigeste Mænd.

Tobakken og Karakteren,
En Menneskekender, der særlig
har studeret Maaden, hvorpaa
Folk ryger Tobak, siger, at man
af denne kan slutte sig til vedkommendes Karakter. Han siger, at
de, der foretrækker Piben, som
Regel er jævne Vanemennesker,
medens Cigaretrygere oftest er
urolige og -rvøse Menesker.
Hvis en Mand idelig lader Piben
gaa ud og tænder den paany, tyder
dette paa en livlig Aand, og særlig urolige er de Cigaretrygere,
der kaster Cigaretten, naar de har
røget Halvdelen. Den Mand, der
kan sidde timevis og ryge uden
at bestille andet end at puste
Røgen i Ringe eller synke den,
mangler Handlekraft og Livsmaal.
Ryger man Cigarer med »Mavebælter« paa, tyder dette paa, at
man er en simpel Natur, og vil
man gerne vise en lang Aske, er
man pralerisk. At vælge en Cigar
blot efter Udseendet, tyder paa
Lettroenhed. Den, som tygger paa
Cigaren, er pirrelig og heftig.
Derimod kan man altid trygt
stole paa en Mand, der ryger roligt og naturligt, som byder sine
Venner en god Cigar uden at fortælle om, hvor fin den er, og hvad
den har kostet. Det samme gælder om den, der ryger sin Pibe
eller Cigar ud.
Dette er i Korthed Resultatet
af hans »Tobaks-Studier«, om de
passer, maa Læserne selv afgøre.

Som man er klædt
En af de rigeste Adelsmænd i
England, Hertugen af Norfolk,
var bekendt for at have gaaet
meget daarligt klædt, og dette afføder adskillige ubehagelige Eventyr for ham.
Saaledes raabte engang en Slagter til ham paa Gaden:
— Aah, tag og hold min Hest,
medens jeg gaa op i Huset med
Kødet.
Hertugen, der er en meget godmodig Mand, gav sig virkelig til
at holde Hesten, og Slagteren gav
ham nogle Øre i Drikkepenge.
En anden Gang antog en gammel Dame i Rom ham for en Slags
Hoteltjener og anmodede ham om
at bære sin Kuffert, og hun »glædede« ham ligeledes med en Drikkeskilling. Et Par Dage før havde
havde Hertugen, som er Katolik,
skænket Paven en halv Million
Krotur i Peterspenge.
Et af de mest komiske Eventyr, som lians daarlige Klædedragt
gav Anledning til, var dog følgende:
Under en Spadseretur gik han
ind i en Butik i London for at
købe et eller andet. Samme Dag
havde Ejeren af Butikken søgt efter
en Karl, og der havde været omtrent hundrede for at høre om
Pladsen, saa Manden havde ikke
haft et Øjebliks Ro.
— Jeg er saa fri at spørge
begyndte Hertugen.
— Nej, for Pokker! raabte Manden, der antog ham for en ny
pla d ssø gende.
— Jamen jeg vil blot -- Hvis De ikke straks forsvinder, saa skal jeg --Hertugen forstod ikke et Muk
af Mandens Væsen.
-- Gaa, siger jeg! Jeg vil ikke
se Dem for mine øjne! vedblev
denne.
Da Historien blev kendt, lo Folk.
den eneste, der ikke lo, var Manden,
og det kan man ikke fortænke
ham i.

Forrelningskonuoluffer
sælges med Firma fra kun 8 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtrylilteri.

Beger og 31abe.
Ill. Familie-Journal No. 25
d. 16.-6.--36.
Peiping er som en kinesisk Æske, — og i dette Nummer skriver
Kaare engstad, der har boet fire
Aar som Legationssekretær i den
gamle Kejserstad, om hele denne
Kineseræske's farvestraalende Indhold. — Ugens Fotoreportage fører denne Gang Læserne paa en
ovenud interessant Ekspedition,
nemlig med Professor Trobenius
i Bil gennem den sorte Ørken, og
et Par andre Billedreportagesider
viser nogle fortrinlige gymnastiske
Optagelser, der bidrager til at
holde Ryggen spænstig og derved bevare Smidighed og Ungdom. Stjerne-Stafetløbet til Grinsted, samt Listen over Ugens
Sportsbegivenheder vil interessere alle Sportsfolk. Fem udmærkede Noveller. — „Afskedsfesten",
„Helle for ham", „Skriftemaalet",
„Vikaren i Vajseby", „For meget
af det gode", samt et glimrende
Luftfotografi af Ærøs lille men
skønne Hovedstad.

Fra Uge til Uge.
Midsommerfest.
Solen, den store magiske Kugle,
hvis lysende Straaler vækker Liv
i den slumrende Moder Jord, - Solen, som spreder Vinterens Kulde og Mørke og hyller Naturen i
en svulmende Blomsterpragt, Solen, som af Blomst skaber Frø
og Betingelser for nyt Liv i en
kommende Vaar, — Solen straaler
nu hver Dag, ja hvert Døgn cirka
18 Timer ud over Danmarks hundrede smaa øer, over lysegrønne
Marker og Skove, over et spraglende Blomsterflor i utallige Farvenuancer. Den læger de Saar, som
den hærgende Vinter har efterladt
sig, og driver Gigt og alskens Daarligdom ud af de gamles Kroppe,
saa de kan faa Kræfter til at overvinde den kommende Vinter. Og
Havet ligger smilende blaat og uendeligt om den hvide Strand og byder os et forfriskende Bad.
Ikke at undres over at man gennem Tiderne har fejret Soldagen
som en Glædesfest, hvor man
brændte Baal i den lyse Sommernat under Sang, Dans og munter
Skæmt.
Ungdommen har allerede i mange Dage samlet Kvas sammen til
Baal, og paa Tirsdag futtes de af
over det ganske Land, lysende i
den stille Sommernat fra Kyst til
Kyst, tusinde lysende Flammer,
som først dør ud, naar Solen ved
3-Tiden atter hæver sin store lysende Kugle over Horisonten.
Omkring St. Hans plejer ogsaa
Turisterne at indfinde sig i store
Skarer paa vor skønne Klippeø, fra
da af regnes Høj-Sæsonen, og Sct.
Hans Aften er der Valfart langs
Kysten, hvor Baalene blusser op,
-- og Dansen gaar hele den lyse
Sommernat.

ste; man kan tænke sig. Der bliver
steppet og danset paa Tæerne, bl.
a. danses Træskodans — og som
greel Modsætning: en kinesisk Dans
i orginale pragtfulde Kostumer.
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Stor Widsommer est:

Kl. 18,30 Fest-Diner. Senere Dans i Fest•
Salen. — Kl. 22 Baal paa Stranden med :
••
•
Fakkeltog fra Hotellet.
•
••
•
Derefter fortsættes Dansen til Kl. 2.
.
•
•
Endvidere har Herr Meckelnburg
arrangeret et Københavnerorkester,
som spiller hver Eftermiddag og
Aften. Naturligvis bliver Sct. Hans
Aften en stor Festaften med Baal
og Hekse, som brændes, samt Dans
og Optræden!

Strandhotellet
har faaet en mægtig Sukces paa
Akrobat Nummeret „De 3 ()tanders", og Publikum jubler hver
Aften over deres Præstationer.
Der er en Smidighed og Ynde
over de 3 krøllede Børn.
Deres Akrobatik er virkelig imponerende. Lørdag Aften optræder de for sidste Gang, og Søndag Aften er der Premiere paa:
Danseparret Gea & Ronny, hvis
Navn er kendt fra vore største
Forlystelsesetablissementer.
Men foruden forestaar der en
anden Begivenhed. 1 Aften lanceres nemlig Sommerens nye Tango, komponeret af Strandhotellets
populære Kapelmester Richard Johansen og med Tekst af den lige
saa populære Cabaretkunstner
Bengt Nielsen. Vil det blive Sommerens Schlager? Vi tror det, for
den er meget iørefaldende. Samtidig arrangeres en Konkurence
om, hvad Tangoen skal hedde;
De giver den et Navn, og har
samtidig Chance for at vinde en
flot Præmie.
Sct. Hans Aften har Strandhotellet som sædvanlig en stor Midsommerfest med Fest-Stemning,
Konkurrencer og mange Præmier!
Hærværk i Anlæget.
Byernes lille idylliske Anlæg
har i den sidste Tid været udsat
for Hærværk, idet Beplantning og
Bænke er blevet beskadiget eller
ødelagt. Da Anlæget jo er tænkt
at skulde være til Pryd for Kommunen, der ofrer Penge paa dets
Vedligeholdelse, anmoder vi vore
Læsere om at medvirke til at Hærværk undgaas, og give Børnene
en Paamindelse om ikke at afbrække Grene, Blomster eller Buske.
Palmehaven.
Det bliver stadig vanskeligere
og vanskeligere for Etablissementet at finde paa virkelige Træf-

Hotel Stammershalde,
hvis Motto er „altid Nyt", holder
stadig Ord. Der sker altid noget
derude. Nu er der blevet opført en

Forchhammers Kunstnertrio .
.• Sverre
•
Festlig intim Stemning.
•

•

•
•
••

Sommerens Vals» De lysende Nætters Mt lodi « spilles og :
synges for første Gang af Komponisten, Sangerinden ••

Jytte Forchhammer.

•

Numre, men alligevel lykkes det
denne Gang at overraske os med
Sensationer. Palmehavens sidste
Fund er Balance-Akrobater „de 4
Ylleroms", som Hr. Jørgensen har
hentet op nede fra ,,Wintergarten"
i Berlin. De havde Danmarks-Premiere i Tirsdags, og slog straks
deres danske Sukces fast. Efter
en akrobatisk Dans, dygtigt ud-

•
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Trafikbilerne
kører hver Dag mellem
Sandvig
Finnedalen,
Allinge og Sandkaas.
Fartplanen udleveres i

Allinge Boghandel ved Havnen Tlf. 56,
hvor alle Forespørgsler besvares.

ført af en af de unge Ylleroms,
korn Hovednummeret : Akrobatik
og Balancekunst paa storerullende Kugler. Som Konferencieren
rigtigt sagde, det kan ikke beskrives, det skal ses. Næsten- utroligt
dristigt udfører de deres Præstationer, saa det løber koldt ned ad
Ryggen paa Publikum.
Den fra sidste Sæson saa populære Vise- og Cabaretkunstner
Henry Randolph aabenbarede et
helt nyt Potpourri af nye SlagViser, der vakte vild Jubel. Han
bliver foreløbig i Palmehaven som
Visesanger, Konferencier og Festarrangør.
I Aften har Palmehaven stor
Forlovelsesfest, hvor alle kan deltage. Mange Forlovelsesgaver bliver uddelt. En Aften med Overraskelser og fikse Paafund. Sct. Hans Aften bliver som
sædvanlig den store Aften med
utallige Variationer, Præmiedans
og naturligvis hyppig Optræden
af de dygtige Artister.

IYFFST—GAVER!
:bedst hos CONRAD HANSEN
•AIIinge Ur- og Guldsmedeforr.

I ved Havnen, Telefon 140
iii..........«..

•

Strandslut
har i Aar angageret Sverre Forchhammers Kunstnertrio fra Hotel
„Kong Frederik" i København, og
Sct. Hansaften er der stor Midsommerfest i Verandasalen. Der
begyndes Kl. 6,30 med en Festdiner, hvortil Fru Reiner haaber, at
ogsaa Øens Befolkning vil deltage.
Under Dineren spiller Trioen Koncertnumre. Senere spilles op til Dans,
og Midlpunktet for Festen er Fakkeltoget fra Hotellet til Baalet paa
Stranden. Men mange andre Overraskelser kan man vente, f. Eks.
bliver Sommerens Vals, „De lysende
Nætters Melodi", spillet og sunget
for første Gang af Komponisten
Sangerinde Fru Jytte Forchhammer.
Den smukke Vals vil sikkert blive
populær langt ud over AllingeSandvig. — Endvidere synger Fruen
Operetteudtog og Refrainsang.

Landsbyen

Kabaretsanger Henry Randolph.

Friluftsestrade, og fra paa Søndag
kan man hver Eftermiddag se det
komiske og excentriske Dansepar
„2 Crifields", hvis Præstationer er
noget af det flotteste og morsom-

4
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(Hotel Allinge) aahner i Morgen
(Lørdag) og har derefter hver Aften Koncert-Dansant. Det er stadig
den gamle hyggelige Landsby med
sin intime Stemning, og i Aar spiller et 3 Mands Danseorkester. Det
gøres opmærksom paa, at Indgangen til Landsbyen er gennem den
nye Vestibule og Restaurationen,
ikke gennem Gaarden.

Trafikbilerne
har nu begyndt sin Fartplan og
kører hver Dag mellem Finnedalen,
Hammershus, Sandvig, Allinge og
Sandkaas,

Strandhotellets populære Kapelm.
Richard Johansen.

Fotograf Kjoller
anbefaler Br onceRammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. tilleder indrammes

Sandkaas Bar
(Strandpavillonen) aabner Sct.
Hans Aften med Midsommerfest.

Fra det hyggelige Lokale og den
til Dels lukkede Veranda har man
en herlig Udsigt over hele Kysten, og det bliver sikkert en Oplevelse, Sct. Hans Aften at betragte de mange Baal, der tændes
langs Kysten. Paa Klipperne udfor Stranden tændes Baal og et
stort Festfyrværkeri afbrændes.
At der i Bar'en er Musik og de
mest raffinerede Drinks, man kan
tænke sig, gør jo kun Lokalet endnu mere tiltrækkende,

Fine sommeriAppefskr og Cilroner fans bedst og billigst i Produkten■
Til Hverdag og Fest

Advarsel!

Strandhotellet!
Sidste 2 Aftener
Gigant Sukeeen : De 3 Olanders

Fredag den 19.:
Richard Johansens nye Bornholmer-Tango lanceres!
Publikumspræmie for den bedste Titel.

Lørdag den 20.:
Afskedsfest for De 3 Olanders.
Søndag den 21.: Verdens Premiere:
Danse-Sensationen Gea & Ronny!
Tirsdag den 23.:

Kæmpe-Sct. Hans Fest
med mange Overraskelser og Præmier.

Det henstilles til Publikum, som
besøger Kommunens Anlæg mellem Byerne, at medvirke til, at
Beskadigelse af Plantning og Bænke undgaas. — Hvis Hærværk af
nogen Art finder Sted, vil det blive
meldt til Politiet.

I denne Uge,
inden Bortrejse, sælges en god
Damecykle, en god Herrecykle,
Servantestel, Lamper, elektr. Prismekroner m. m.
H. Hasle ved Frelsens Hær. All.

Ældre Dame
fra Landet, kan faa en god og let
Plads til 1. Juli hos et Par ældre
Folk i Allinge. Helst Aldersrentenyder. Lille Løn kan gives.
Johannes Jensen, Brogade.

Lagrede — altsaa torre, rene

Fyrre- og Granbrædder
alle Længder til Gulve og Lofter.
Mange billige Brædder
til Reparationer sælges i

Nordlandets handelshus

alle, baade unge og ældre kan deltage.

Mange Forlovelsesgaver ! ! !
••••••••• ***** •• ••••••••••••
HVE%,AFTEN

Den store Sensation fra
Wintergarten, Berlin

4 Ylleroms
samt den populære Visesanger

Henry Randolph
Rytmeorkester

aabner Set. Hans Aften med

I

•

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! •

Moraars malingen!
Færdige Oliefarver -Olierevne Farver-Tørre Farver-Lakker, Fernis og Malerolier. Baadelak, Maskinglasur, Pensler.

Køb altid Malervarer af pr. Kvalitet — det betaler sig !

9aa til Æret gltogenfRen, !Tejn
Æg modtages som Betaling til 10 Ore i Overpris

Allinge TIL 141.

AllillgeFiskehus
Telefon 144
ges gerne.
Høns og Kyllinger
sælges og købes.

noleurn til Gulve og Køkkenborde efter Maal.
Tæpper, 200x 300 i flotte
til Gulve
Armstroleurn Mønstre, Løbere
pr. int. 1,50 Kr.
rokschia

Chr, Jørgensen.

fyrværkeriaveillumination
til Sct. Xans Aften
Vi har et smukt Udvalg i
Spandelygter, Maanelygter, firkantede og runde Fantasilygter, Lys,
Rakt tt(rr, Rumerlys, Sole og mange
forskellige Smaating i Fyrværkeri.

Niosken.
koh 14e Sumerisk

•

••
.etel „åtainmer3halde" ••••
nyopførte Friluftsestrade: •
komisk excentrisk Step- og •
•
Taaspids Dansepar.
•

•• optræder paa Hotellet og paa den

2

Crifields

••
Kl.
16
-18
og
201..
KoncertDansant
Ira
••
••
•
Tirsdag
den
23.
(Sct
Hansaften)
•
•

• Stor Midsommerfest ••••
•
•• (Hu Fftermiddagen med Musik og Optræden i Have-Restaurationen: •
•
•
•
•
Om Aftenen:
Koncert - Dansant
•
•
•
•
og Sct. Hansbaal. Heksen brændes.
•
•
•
•

: Nyt Københavner-Orkester ! Nyt!

Faconer

nye Yr afifier er fijenzkonunet
Se Vinduerne!

••••••••••••• •••••••••••• ••••••••4440 •••••••••

De rigtige

Sommersko
faas hos

Carl Larsen, Vestergade

Avismakulatur,

Swaggers fra . . Kr. 14.85
Swing Coats . . „ 24.25
Spadseredragter fra 17.00

ALLINGE MESSE TH. HOLM

Allinge — Telefon 63.

Skrædder Ipsen

• • • • • • • • • • • • 11,4

•
•
41: Fra Søndag den 21. ds. og fremdeles hver Eftermidd. ••
•

Vognm. Frank Holm

11

• • ••

**** • • • • • øøøøø • •

i Sandvig eller mellem Byerne ønskes til Leje I, eller 15. Juli.

Politibetjent Gaalaas Hansen.

baade hvid( 9g mønstrede efter Maal
eller afpassede, der er nok af Mønstre
al vælge imellem, ogsaa del bestemte
de søger; prima Kvaliteter billigst i

Nordlandets handelshus.

ners Vogne udlejes.
Rimelige Priser.

af ny hjemkomne Varer, der er indkøbt fordelagtigt,
hvilket kommer Kunden tilgode.
Presninger og Istandsættelse billigst.

Telefon 113

som bekendt altid bedst og billigst hos .lens Hansen !

2 aahne og lukkede 6-7 Perso-

Jeg leverer særlig billige Habitter

Storegade

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,
og Fjer
1-Terrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er

Chr. Jorgensen's Pension,

Sandkaas Strandpavillon
Stort Baal fra Klipperne. udfor Backstranden -smnt Fest-Fyrværkeri.

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.

Personkørsel

har Udsigt til en imponerende Række af Blus fri.
Sandkaas til Gudhjem.

[t]

Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste

hos

Nuprior gaa til et Sct. Hans Baal, naar De fra

ALLINGE

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel

Træskomager Larsen.

▪ Originale Drinks til rigtige Priser!
e Dens skonnest beliggende Lokale !

Hotel

Da
OND
ell
lal:
LIED
au Dien Dam a D anizi alio an • Daa 1110 Opal OND ONa MIO a» Dill • a« D•a Daa Mia DOG OND Dna Dela om • Digo ale
»11 MIM »a Mø. 165 Kok Ome ••• .55 man ren ••• lam nem »le «al »to latea ton Son KIM ••• alki a» is•• a*
a D DUO OND OND aelei OND 0160 D D Dala Mia Diffin OM] ailla OND n» Daa Daa alla Oen a» a•D Ito MØD olm Dlla OM

som er vant til Servering, kan
faa Plads straks.

i moderne Farver og

Stor Midsommerfest

i i

alio
•••
MIO

2 flinke Piger

2 Vær. Lejlighed

Stor Forlovelsesfest

Landsbyen

Gom »n wow
■ ae
CIM a» CM at

Husk mit store Lager af _altid 1 ste Kl. Malervarer!

Bor n h,o1, LOBBY

FREDAG den 19. Juni

•

»B »n 011•• Num wow nen Gom aom wim uge mim Nm=
•
• DUO MIO GEO «a 0•0 OND OND Dna «Q 0•0 ONDolm
• au% •

ag rti aabner Lørdag den 20. Juni
Dansant til Kl. 2
lin

kan faa Plads straks.

Bestilling paa fersk og røget
Sild samt Rødspætter.
Pighvarrer m. m. modta-

9almehaven
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Bl. Kontor anv.

Fr. Bidstrup.

Sandkaas Bar
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En ung Pige

Paa glædeligt Gensyn

Tommy Bostons
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Kærnemælksfoder

Voksefoder
H
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æske fo d e rr fra

:
.
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er godt. 1
Telefon Osterlars

73.

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

Tegn Abonnement paa Nordbornholm

Allinge Trykkeri.

Forskolliogsludder, gode svenske Pyrreindder, "ffie" "koba"edet BSIINT1111(1(1eir E N.

•

Nordbornholms Adressefortegnelse
Damefrisørsaloner

Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

(se Vognmænd )

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

Elektriske Artikler

Møbelsnedkere

Købmænd
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tein Tlf. 117
Prima, Allinge Tlf. 40

Kornum, K., v. Havnen All. Tlf. 153
Larsen, Joh., Barber, AlI. Tlf. 53
11leher, Anna, Allinge, Telefon 12

Ladestationer
Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge TIl. 98

Lin i, William, Allinge Tlf. 95

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

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

Blomsterhandlere (Gartnere) Fotografer og fat. Artikler Malermestre
Jensen, C., v. Havøen All. Tlf. 41

Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf. 4

Bog- & Papirhandlere

Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

Manufakturhandlere

Guidsmede
Bogtrykker
Gornitzka; 0., Allinge Tlf. 74

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

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y

Teglværk

Pensionater

Træskomagere
Radioforhandlere

Larsen, L.,

Jørgensen, K, v/ Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Modeforretninger

Hoteller

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

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
la Ile ve ,in g til Bornholms Dampvaskeri.

Skræderforretninger
Lind, Sander, Skræderi,Strandv.,All.
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. AlI. 113

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

Vognmænd

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Roha, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46
Personkurset med 6-7 Personers Vogn.

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

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Smedemestre

Personkersel udføres.

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Art.f.Hotellerog Pensionat. Murermestre

Person- og Lastkersel

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v
7 Personers Vogn

Smørrebrøds-. Mellemlagspapir, Servietler

Isenkram og Porcelæn

Musikundervisning

Allinge Tlf. 39

Westphal, G. Sandkaas

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Sygekasser
All - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag- 7-9

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

Klaver -- Violin — Sang.

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

Ure og Optik

Skotøj og Skotøjsrep.

Slagtere

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

Holm, P. C.,

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5

Hotel Allinge Telefon 25

Bygmestre

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Jørgensen, II., vPosthuset Allinge

Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, Ali.

aut. Gas- og Vandmestre

Trælast og Tømmer

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

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.'7

Chokolade for og nu.
For hundrede Aar siden havde
her i Landet Apotekerne Eneret
paa Fremstillingen af den saakaldte Sundhedschokolade. Den brugtes fortrinsvis til at forsøde bitre
Piller med — og saa til Ormekager, som dengang var en stor
Artikel.
I „Dem Vestsjællandske Avis"
for 1835 har jeg fundet en Annonce fra Urtekræmmer P. Chr.
Deichmann, der anbefaler sin Chokolade „udarbejdet til den største
Fiinhed ved Dampkraft" i Kvaliteter fra 2 Mark og 4 Skilling til
8 Mark pr. Pund. Samtidig var
Torveprisen paa Smør 1 Mk. og
2 Sk. Pundet. Chokoladen var
altsaa dengang 2-7 Gange saa
dyr som Smør, medens man i Dag
kan købe en Kvalitet, der staar
himmelhøjt over Deichmanns, for
samme Pris som lurmærket Smør.
Sidste Aar fortæredes der i Følger Brugsforeningbladet her i Landet over 20 Mill. kg. Chokolade
og Sukkervarer til en Detailværdi
af omkring 40- Mill. Kr. Statens
Fortjeneste paa denne Handel udgjorde
Mill. Kr.
Hvis derfor en eller anden har daarlig Samvittighed paa Grund af for stort
Forbrug af søde Sager, kan han
som Undskyldning anføre, at det
er for at støtte Statens Finanser.
Han kan endog vove det Paradoks, at det er en samfundsnyttig Gerning at spise dansk Chokolade, da han derved bidrager
til at skaffe ledige Hænder Arbejde.

des et Dampskib bar sig ad med
at komme frem, og Tolken oversatte igen hans Ord for Indianerne.
— Naa, hvad tænker de om dette
Vidunder? spurgte Generalen, da
han saa, at Indianernes Ansigter
stadig var lige rolige og ubevægelige.
— De siger, at de ikke tror,
hvad Generalen fortæller, var
Svaret.
Saa gav han sig til at beskrive
Telefonen, og han forsøgte at forklare dem, hvorledes en Mand,
der stod for Enden af en milelang Telefontraad, kunde tale med
en anden Mand, som stod ved den
anden Ende af Traaden.
Da han sluttede sin Forklaring,
tav Tolken.
— Hvorfor oversætter De ikke
hvad jeg har sagt, spurgte Generalen forbavset.
— Fordi jeg ikke selv tror paa
det, var Tolkens rolige Svar.

For meget, endog for Tolken.
Da en amerikansk General for
en Del Aar tilbage besøgte Siouxindianerne, fortalte han dem ved
Hjælp af en Tolk om det Vidunder, der hedder Jernbanen, og
han var meget nysgerrig efter at
faa at vide, hvilken Virkning hans
Forklaring gjorde paa de Indfødte.
— Naa, hvad siger de saa til
det? spurgte han Tolken.
— De siger, at de ikke tror,
hvad Generalen fortæller, var
Svaret.
Generalen skildrer nu, hvorle-

Allinge Bogtrykkeri

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter
Brevpapir,
Kvitteringer,
alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

og iøvrigt

Klappe, klappe Kage.
i Morgen skal vi bage,
Melet vi i PRIMA faar
samt Bønner til en Kaffetaar
og første Klasses Gær til Vin,
Aromaen biir tip top fin.
Prima.

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

Allinge Bogtrykkeri.

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Mælkeudsalg

Bygninger og Udbo skal repareres,
Døre, Vinduer, Lofter og Gulve skal maaske lappes og fornyes. — Tørre, reelle og billige Brædder sælges. - Flere
Restpartier Jernvinduer sælges med 10 pCt. Rabat. —
Spørg om Priserne!

Nordlandets Handelshus.

Korn og Roer skal have Tilskud af
Kalksalpeter eller Chile = Salpeter
Saalænge gl. Lager haves sælges til smaa kontante Priser.

Nordlandets Handeishus.
Ciar!
øj... en
Nej køb den saa hellere i KIOSKEN, der er de garanteret altid tilpas tørre. — De automatiske Tørreskabe
sørger for dette. — — Altid et velassorteret Udvalg i
KiosIten, Allinge. A. Mauritsen. Tlf. 142.

Nye moderne Haveredskaber
sælges til smaa Priser. Billige Gravespader, Gravegrebe
og Staaiskovle.

Nordlandets handelshus.
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Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt.

•
•
•
Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156.
••• ,
Mit Reparationsværksted anbefales.
••• ,
Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner.
Garanteret fint og holdbart Arbejde.

W. Rømer

cx5

anbefaler

kseslege
3eviestege
Xalvestege
Ykeskeslege
decim estege
gode .7(yllinger
Tlf. 118 og 136.

lunaaioN 1 •nagdo a tua,reA

Søndergade, Allinge, Tlf. 48.

Varern e br inges,

Apotek

Anekdote om Shaw.
Bernard Shaw, om hvem der
fortælles en Mængde Anekdoter,
var engang inviteret til en stor
Middag, og tiet var lykkedes en
kendt amerikansk Forlægger under Udfoldelse af stor Energi at
redde sig en Plads ved Siden af
den verdensben ønite For fatter.
Shaw lod imidlertid ikke til at
være begejstret for Naboskabet
med Forlæggeren og blev mere
og mere iritere t over hans anmassande Konv, rsation Jo mere Man•
den snakkede, des tavsere blev
Sh..w, og til sidst sad han tilsyneladende i dybe Tanker.
— Jeg vilde gerne give en Dollar for at faa at vide. hvad De
grunder paa, Mr. Shaw, sagde
Forlæggeren.
— En DtAlar, det er det ikke
værd, sagde Forfatteren alvorligt.
— Ja, men jeg betaler den alligevel. Hvad var det saa, De tænkte paa
- Jeg tænkte paa Dem.

•
•

• Cykle- og Radio-3mporteren :
•
•
••
••

•
•<„

Reservedele haves paa Lager.

Reparationer pr. Kontant.

•

•••••••••••••• ••■■ ••••••••••••••••••••••••••••••••

Nye Sendinger af Glud & Marstrands Fabrikkers Fabrikat

hiv. Spande, Ballier, Vandkander
alle Husholdnings-Artikler af prima emaillerede Varer
er hjemkommen og sælges til Fabrikkens originale Priser.

Og

Nordlandets Handeishus

&mulm spareog liaanekasses
Md. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Averter i NORDBORNHOLM.

