W.1)X4

••••••■

•

•-■•■•

■.5.\\
/.5
ILD- i d 1...1 .

74:"

i kt

— • 4.

-idla • • ,,P!"-

Ansvarshavende uldgiver:

Edgaar i Allinge-Sandvig,

Otto Gorniteka. Telefon 74.

Olsker, Rutsker, Hasle,
Ilte og Klemensker.

Nr. 438

Gornitaka's Bogtrykkeri, Allinge
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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, eftert. Gange 8 ø.
Forretningsann. 8 6Ø,

Fredag den 10. Juli

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
sene s t 2 Dage før Bladet migaar.

- - At jeg har besejret General
Bonaparte!
- Ja, fordi jeg vil besejres!
- Hvorledes ?
- Jeg vilde indjage Dem en
lille Skræk -- det kan De for Resten sige Royalisterne!
Og familiært, som Tegn paa
Forsoning, kneb han hende i øret
og bad hende vente en Stund endnu, at hun kunde faa en Følgesvend til sit Hjem. Marquis'en af
Frontfroide skulde ledsage hende.

Et Parti Skak.
Efter det franske.
- 0-

Det var i den bevægede Periode da Førstekonsulen herskede
med Enevælde og hensynsløs
Magt, og ingen vidste sig sikker
paa Livet.
I Rue de Paris stod en omtrent nittenaarig ung Kvinde ved
et Vindue, aabenbart spejdende
efter nogen. Det smukke Ansigt
var omrammet af brune Lokker
og fængslende ved en egen aristokratisk Ynde og ved de pragtfulde, mørke Øjne.
Nu lød der hastige, faste Skridt
opad Trapperne, og Lucienne de
Frontfroide ilede til Døren, rev
den op og laa i næste Sekund ved
den Indtrædendes Bryst.
Det var en høj, kraftig Mand,
aabenbart endnu ganske ting.
I-fans Skikkelse svarede slet ikke
til den gejstlige Kappe, han havde over sig. Men den var ogsaa
blot en Forklædning.
- Filip, begyndte hun spørgende, men lian afbrød hende:
Desvære kun daarlige Efterretninger. Carbon har angivet SaintRejan og udpeget Limoellant og
mig som hans Medskyldige. SaintRejan har man netop arresteret,
og mig er man lige i Hælene paa.
- Hvorfor er vi ogsaa blevet
her i Paris efter Attentatet ? Jeres
Helvedsmaskine ramte ikke det
Offer, I havde udset til det, Førstekonsulen gik fri, og mange
uskyldige blev dræbt --- efter det
mislykkede Komplot burde I alle
straks være flygtet til England.
- Man skal aldrig forlade en
farlig Post.
- Men dersom du bliver arresteret . . . og naar man tjener en
Sag, maa man tjene den til sidste
Aandedræt. De skal se, hvordan
en Frontfroide dør for en Konge.
- Egoistiske Fanatiker! Og jeg
der blot i tre Maaneder har været din Hustru - hvad skal der
blive af mig, naar du dør?
- Lucienne, du ved, hvorledes
jeg tilbeder dig! Men der er evige
Love, hellige Love, for hvilke
man maa ofre alt andet.
- Der er efter min Mening kun
en Lov, du skulde ofre dig for,
og det er vor Kærlighed! Hvorfor lade sig dræbe, naar Livet er
smukt? Hvorfor være med, hvor
der hades, naar man kan leve Livet i Kærlighed.
- I Folkets Navn, luk op!
Der lød voldsomme Slag mod
Døren. Marquien rev sig løs og
aabnede Døren. Fire bevæbnede
Mænd traadte ind og spurgte:
- Borger Bossencourt?
- Det er mig!
- Du lyver! Bossencourt er et
paataget Navn -- du er Marquis
af Frontfroide!
- Naa, hvis saa var?
- Da er du anklaget for Deltagelse 1 Sammensværgelsen i Rue
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Snusdaasen.
Bliver Danmark Broernes Land?
Vi bringer her et Billede af den sidst aabnede Bro, Frederiksund-Broen.
Nicaise mod Førstekonsulen. Og
vor Ordre lyder paa, at du skal
følge med os. -- Endnu en Gang, og efter menneskelig Beretning den sidste, omfavnede Frontfroide sin unge Hustru, der stum af Rædsel søgte at
holde ham tilbage. Saa forlod han
hende, fulgt af fire Politisoldater.
I nogle Timer var hun som bedøvet ved Tanken om den frygtelige Skæbne, der ventede den,
der var hende det dyrebareste af
alle paa Jorden. Det var som om
hun var hamret fast til den Stol,
i hvilken hun havde kastet sig,
da Døren lukkede sig bag hende.
Men saa glimtede der et lille
Haab for hende: Maaske kunde
lian frelses ! Hun vilde samle alt
sit Mod og vove et Forsøg! Men
hvorledes?
- Jo, hun fik en
Ide, rejste sig hurtigt og ilede ned
ad Trapperne og gennem Gaderne, mod Tuillerierne.
- Her maa ingen passere!
Det var Vagten, der standsede
hende.
- Jeg maa tale med Førstekonsulen, jeg har vigtige Meddelelser at gøre om Attentatet i Rue
Saint Nicaise.
- Saa maa De henvende Dem
til Politidirektøren, Hr. Fouche.
Men et gammelt Ord siger, at
hvad Kvinden vil, det vil Gud. Og
ikke længe efter stod Lucienne
ved Fouches Bistand foran den
Dør, der skulde føre hende ind
til Bonaparte.
Førstekonsulen sad bleg og
mørk ved et lille Bord og spillede Skak med sin Adjudant, Hunot.
Omkring i Værelset stod en Mængde Officerer, Statsmænd og elegante Kvinder og fulgte paa Afstand Spillets Gang.
Endnu før han vendte sig helt
mod Lucienne, laa hun for hans
Fødder og had :
- Naadel Naade!
-- For hvem? Han havde atter Øjnene vendt mod Skakbrædtet.
- For Filip Frontfroide, min
Mand.
- Naa, en af disse desperate
Fyre, der stræber mig paa Livet.

Han har en nydelig Fortid . .
Han deltog i Optoget i Vendeg
og blev saaret, da han vovede
at gribe til Vaaben mod Republikken
nej, for ham er der ingen Naade ! Man maa endelig en
Gang blive færdig med disse rasende Royalister !
Barmhjertighed ! hulkede Lucienne. Han blev forledt dertil af
andre, og han tog kun indirekte
Del i Sammensværgelsen. Og saa
er han saa ung . . . vi er begge
saa unge . . . og vi har kun været gift i tre Maaneder. Straffer
man ogsaa mig, den uskyldige.
Førstekonsulen betragtede tavs
den unge Kvinde. Han sad saa
stille, som en Figur af Bronce.
Og han tænkte paa, om det ikke
var et udmærket politisk Træk at
benaade alle disse Royalister undtagen de to Hovedmænd ; . . . .
det vilde sikkert gøre et godt Indtryk i Landet og vinde Royalister
for ham.
Pludselig gled der et Smil over
hans Ansigt. Han giver Hunot et
Tegn til, at han skal rejse sig og
give Plads for Lucienne ved Skakbrædtet.
- Sæt Dem, Marquise, vi vil
spille et Parti.
Hun saa raadvild paa ham.
- Vi vil spille et Parti, gentog han, og vi lader Marquien af
Frontfroides Hoved være Indsatsen, - Hans Hoved?
- Ja, Deres Mands Hoved!
Vinder jeg, tilhører det mig,
vinder De, kan de gøre med det
hvad De vil - forstaar De mig
nu?
Hendes Læber akælvede . .
Hun var blaableg af Angst, og
øjnene saa døde og udslukte ud
da hun tavs stirrede paa ham.
Saa tog hun sig sammen med et
Ryk, for hun rnaatte rette sig efter hans Lune, og Partiet begyndte , . . Der var dødsstille i Gemakket; man vidste, det var Alvor, at der stod et Menneskeliv
paa Spil.
Lucienne følte, hvordan Blodet
steg hende til Hovedet og gjorde hende ganske forstyrret og konfus, saaledes, at hun straks tabte

nogle Træk.
- Frontfroides Sag staar daarligt, brød Førstekonsulen Tavsheden.
Jeg har Kongen endnu, undslap det Lucienne.
-- Naturligvis har De Kongen
- De skulde bede ham beskytte Dem mod mig!
Hun forstod, at hun havde truffet et ømt Punkt hos ham og forværret sin Mands Sag. Da tvang
Forfærdelsen tiende til at tage
sig sammen, hun genvandt sin
Koldblodighed, nu vendte Spillet
sig, saa at Bonaparta tabte Træk
efter Træk, og Spillet efterhaanden
naaede dertil, at Lucienne næste Træk vilde gøre ham mat.
Da, ligesom ved Uforsigtighed,
stødte han ti] Bordet, saa flere
Figurer væltede. Han gjorde en
kort Undskyldning for sin Klodsethed, stillede Figurerne op i en
anden Orden, saaledes, at han atter havde Mulighed for at vinde
Spillet.
Lucienne var inaalløs af Forbavselse og Rædsel. Han benyttede sig af hendes Forvirring, omringede hendes Konge og raabte
triumferende:
- Jeg har vundet!
Da fik Lucienne Mælet igen.
General, De spillede falsk!
Spillede jeg falsk, j eg! ?
- Ja, netop De! Men jeg ved
De er for retfærdig til ikke at ville indrømme det.
Bonaparte saa sig om i Kredsen, der stod omkring ham. Alle
var tavse. Saa rejste han sig, gik
hen til Kaminen, kradsede en Stund
op i Ilden og vendte sig atter mod
Lucienne:
- Madame - Marquis af Frontfroides Hoved tilhører Dem! Jeg
tilgiver ham!
Alle tilstedeværende drog et Lettelsens Suk. Men Lucienne kastede sig for hans Fødder og raabte
næsten vanvittig af Glæde:
- General, De er retfærdig og
højmodig ! Og tilgiver De ogsaa
mig?
Bonaparte rejste hende op og
spurgte:
- Hvilket mener De?

En original Englænder traadte
en Dag ind i en Guldsmedebutik
i Paris.
- Jeg vil gerne bestille en Snusdaase, sagde han. - Men jeg ønsker mit Slot graveret paa Laaget.
Kan jeg faa det.
- Ja, saa gerne, svarede Guldsmeden, - blot jeg faar en Tegning af Slottet.
- Det kan De faa. Men saa
vil teg ogsaa have, at De laver
en Niche ved Porten, og i den
skal der være en Hund.
-- Ja, det skal jeg nok lave,
lød Svaret.
- Jamen ser De, Hunden skal
være saaden indrettet, at naar
man ser paa den, saa kryber den
ind, og den kommer først ud igen,
naar man ikke ser paa den.
Guldsmeden saa paa Englænderen for at se, om han ikke holdt
ham for Nar, eller om han ikke
var rigtig klog; men Manden
stod meget alvorlig.
- Ja, sagde han saa, - det
vil blive en yderst vanskelig Sag
og meget kostbar. En saadan Daase kan jeg ikke paa nogen Maade lave under fem Tusind Kroner.
-- Det har mindre at sige, blot
De kan lave den, svarede Englænderen. - Om en Maaned kominer jeg igen for at hente den.
Bestemt en Maaned efter traadte han atter incl i Butikken, og
Guldsmeden kom med Daasen,
Englænderen betragtede den meget nøje.
- Ja, Slottet er her jo, sagde
lian, - og det lille Hus ti! Hunden. Men hvor er Hunden?
- Herren sagde jo, at Hunden skulde forsvinde, naar man
vilde se paa den.
- Ja, det gjorde jeg ganske
vist, - men hvor er den?
- Den krøb ind i sit Hus, svarede Guldsmeden høfligt smilende,
- da De vilde se den, - og
den kommer først frem igen, naar
De har stukket Daasen i Lommen.
Et øjeblik stod Englænderen
meget forbløffet, - saa forstod
han Franskmandens Snildhed og
betalte ham leende de 5000 Kroner.

Lidt om Jordskælv
—0
Det er saa at sige gaaet Mennesket i Blodet, blevet dets instinktive Overbevisning, at Jorden er
det faste, tilforladelige Element,
der ikke som Havet eller Luften
svigter den, der færdes derpaa,
ikke bedragerisk viger bort under
hans Fødder. Selv Sømanden, som
tilbringer hele sit Liv paa Havet,
hvis vekslende Udseende og Karakter han kender som sig selv, føler
dog det at have Landjorden under
Fødderne som at være kommet i
den rette Havn.
Og dog er Jorden slet ikke saa
Ganske vist mærker vi under
vore nordlige Breddegrader ikke
meget til disse bedrageriske Tilbøjeligheder; men nede i de tropiske Egne, hvor Livet i alle Maader pulserer meget kraftigerer,
Jordskælkender man ogsaa
vets Rædsler. Den lærde Opdagelsesrejsende Alexander v.Humboldt,
der levede mange Aar i Sydame•
rika og Asien, oplevede adskillige
Jordskælv. Han siger, at den Indvirkning, Jordskælv har ikke alene
paa Mennesker, men ogsaa paa
Dyr, er meget stærk, ytrende sig
som en ubestemmelig Angst, en
Angst, der maa have noget tilfælles med den, Naturen føler paa
den yderste Dag.
Det er ogsaa let forstaaeligt;
det Element, der hidtil har budt
de bedste Betingelser for Tryghed,
svigter nu pludselig og dertil kommer saa yderligere, at de opskræmte Beboere ikke ved, til hvad Side
de skal vende sig for ikke at løbe
lige ind i ødelæggelsen, for ikke
at opsluges af den gabende Jord.
Man har mange Beretninger om
store Jordskælv. Et af de frygteligste var det, der fandt Sted i
Lissabon 1. November 1755. Over
30,000 Mennesker mistede Livet,
Virkningen af det kunde mærkes
helt op til Sverige, i Alperne, paa
Antillerne ved Sydamerikas Kyst,
ja, helt op til de store Indsøer i
Kanada. Havet steg flere Steder
til en enorm Højde, saaledes i
Cadix 60 Fod over den sædvanlige Vandstand.
1693 blev der ved et Jordskælv
paa Cicilien dræbt 60,000 Menne.
sker. I Almindelighed ledsages
Jordskælv af en forfærdelig Larm
og Bulder, undertiden følger dette
dog efter Rystelsen.
Hvad er nu Grunden til Jordskælv?
Sandsynligvis er det de vulkanske Kræfter i Jordens Indre, der
er Skyld i de fleste, særlig naar
Vulkanerne — der kan betragtes
som Sikkerhedsventiler — af en
eller anden Grund ikke fungerer;
men de kan ogsaa fremkomme
ved underjordiske Sammenstyrtninger, foraarsaget ved Vandets
opløsende Paavirkning.
Ogsaa i Havet kan der fremkomme Jordskælv, eller retterg
paa Havbunden, hvorved der kan
frembringes kolossale Bølger, som
mærkes i umaadelig Afstand.
Beboerne i Tropelandene skelner mellem flere Slags Jordskælv,
af hvilke de kredsformige Rystelser er de farligste. Saadanne fandt
Sted i Slutningen af forrige Aet-•
hundrede baade i Sydamerika og
Italien og gav der Anledning til de
besynderligste Fænomener. Saaledes blev Huse drejede, saa at
det der var Forside blev Bagside;
Alleer, som var lige, blev krumme; Marker blev forskudt mange
hundrede Meter osv.
I vor Tid er Undersøgelsen af
Jordskælv blevet en ligefrem Videnskab, den saakaldte Seismologi. Ved Hjælp af et særligt Instrument kan man mekanisk optegne
Jordrystelsernes Bane, der ofte viser de mærkværdigste Sving.

Virkningsfuldt.
I Stockholm har de en effektiv
Metode til at forhindre, at man
smider Papir fra sig paa Gaden,
skriver Aarhus Stiftstidende. En
Dansker, der er vendt. hjem fra
en Stockholmstur, fortæller derom :
— Jeg gik paa Gaden en Dag
og kastede uden at tænke over
det en Regning fra mig. øjeblikkelig tonede en Færdselsbetjent
op paa Siden af mig.
- Plock upp papperet! sagde
han høfligt, men bestemt.
— Det bliver två Kroner, sagde
Betienten, og det gik op for mig,
at saadanne Forseelser i Stockholms Gader sones med en Bod
paa to Kroner, der enten erlægges med det samme eller indkræves senere, I sidste Tilfælde maa
man følge med paa Stationen og
aflevere Navn og Adresse, saa jeg
foretrak at faa det overstaaet med
det samme. Betjenten indkasserede
Pengene og rakte mig en Kvittering.
— Tak, sagde jeg, rev i Tanker Kvitteringen midt over og kastede den fra mig.
— Plock upp papperet, sagde
Betjenten. Det biir två Kroner !
Den næste Kvittering blev i min
Lomme!

Ude

og

hjemme.
--0—

Hvor mange Teltlejre, Herberger og Sovesteder, der i Ferietiden
tages i Besiddelse af Børn og
Unge, kan man næppe forestille
sig. Der er jo saa mange frigørende Bevægelser fremme, som
griber Børnene helt fra den ganske unge Alder og fører dem fra
Hjemmet og ud i den store Verden til Kammeratliv, Lejrliv, Ungdomsforeningsliv, Vandrebevægelse og meget andet.
Man kan gribe sig selv i at
siddg og tænke: Hvordan mon
disse Unge, der en Gang ogsaa
selv skal danne Hjem, hvordan
vil de være indstillede overfor
den næste Slægt? Og hvad vil
den i Retning af Frigørelse?
Nu er det jo ved at blive Regelen, at Hjemmet er et Sted, hvor
man har en fortravlet Mor, der
vasker snavset Tøj, stryger, pakker — og smører store Forsyninger af Mellemmader, og som
— naar Søndagenes. og Feriedas
genes Aftenstunden kommer, og
Mørket falder paa, bliver saa underlig tung om Hjertet, og hun
lægger sig til Ro uden at kunne
sove. Hun ligger og lytter efter
Regnen eller Stormen — og tænker paa Børnene, som er i Lejr
eller paa Vandring langt borte,
hvor Mor ikke kan se, om de
kommer noget galt til.
Den næste Morgen, naar det
længselsfuldt ventede Brev kommer, fortælles der om alt det vidunderlige, de oplever, hvor herligt det er med de ny Kartofler,
som de nu kan købe hos Jens
Pedersen, hvis Gaard ligger lige
ved deres Teltlejr. Og Kartoflerne
smager allerbedst med Skindet
paa — det er ganske unyttigt at
pille dem. Og nu har de faaet
Lov til at plukke Ribs og Stikkelsbær til at koge Grød af — og det
er saa morsomt, o. s. v. o. s. v.
Mor læser Brevet med et lille
Smil om Munden. Hun tænker
paa den Dag, da kun ikke havde
naaet at faa pillet Kartoflerne færdig, inden Børnene kom fra Skole,
og hvor hun bad et af dem om
at hjælpe sig, men fik et vrimpent Svar. Og Bærplukningen !
Det var noget af det værste, hun
kunde sætte Børnene til. Surmulende slentrede de henad Havegangen med Kurvene, og særligt
villigt gik det aldrig fra Haanden.
Men, hvem ved — naar de nu

kommer hjem igen — saa er de
maaske blevet saa flinke og villige
til alt Slags Arbejde, og vil gerne
hjælpe baade Mor og Far. For
Far kunde ogsaa nok trænge til
en Haandsrækning i Haven. Men
de store Drenge, som nu i Ferietiden graver Huler og kaster Volde op og laver dybe Ildsteder med
brede Græsbænke omkring i saa
store Dimensioner, at Far i sin
vildeste Fantasi ikke kunde tænke
paa at forlange et tilsvarende Arbejde af dem — de samme store
Drenge „er saa trætte", naar de
skal hjælpe Far, og de „har saa
mange Lektier", saa de ikke godt
kan faa Tid.
Men lad os haabe, at de Unge
vender hjem med et aabent og
lyst Sind, og at de ikke glemmer
deres Uafhængighed af alle de
smaa unødvendige Finesser —
saasom upillede Kartofler o. I., og
at de vil vise Forældrene, at de
har faaet forøgede Kræfter til at
tage et Tag med i Hjemmets Arbejde.
Og den første Aften, Børnene
atter er hjemme og putter sig i
deres egne Senge — lad os saa
haabe, at der lister sig en taknemmelig Tanke gemmem deres
Sind. Og maaske der ogsaa kan
blive Read til en lille Tak til Gud
for det gode Hjem med Far og
Mor, som jo nok alligevel er det
bedste af det alt sammen.
Og Mor har ikke længe været
saa glad. Hun føler en underlig
Glæde og Tryghed ved igen at
vide sine Børn indenfor Hjemmets
skærmende Vægge. Og vi kan
være sikre paa, at Mor ikke glem•
mer at takke, fordi hun igen har
faaet Børnene hjem — friske og
sunde og med Sindet opfyldt af
glade Ferieminder.
'
Hun maa endnu engang ind til
Børnenes Senge, inden hun gaar
til Ro. Og da hun bøjer sig over
en Seng, er der en, der strækker
et Par nøddebrune Arme op og
lægger dem om Mors Hals og trækker hende ned til sig og hvisker:
„Mor, det er allerbedst at være
hjemme hos dig."
Og Mor faar Taarer i øjnene,
mens hun klapper ham paa det
stridige, solblege Haar. Hun giver
sin store Dreng et Kys og siger:
,Og jeg, som troede, at du
næsten slet ikke brød dig om at
være hjemme hos Mor mere!'
Sigbrit Aas

Ållige-Sandv, Byraad
Mødet den 8. Juli 1936.
Forsømmelseslister for Allinge
og Sandvig Borgerskoler for Maj
og Juni Maaneder 1936.
Der forelaa 2 ulovlige Forsømmelser fra Sandvig, men der
faretoges intet videre, da der er
indsendt Ansøgning til Ministeriet om Fritagelse.
Indenrigsministeriet meddelte
Stadtæstelse af Tillæget til særlige Bestemmelser vedrørende Gader og Veje for Allinge-Sandvig
indeh. Regler for Kloakering.
Bornholms Amt meddelte at
Tidspunktet for den tyske Tjenestekutter »Silberkandor«s Anløb af bornholmske Havne er
ændret til 18.-27. Juli d. A. samt
at Rønne og Allinge eventuelt
vil blive anløbet.
Rønne Statsskole meddelte, at
der var udstedt 5 gratis Ferierejser for Elever paa Skolen fra
Allinge og Sandvig.
Bygmester P. Petersen ansøgte
om Tilladelse til at tække Avlsbruger Alfr. Pedersens Ejendom
i Nørregade med grøn Icopal,
hvilket blev givet.
Kr. Lind ansøgte om Tilladelse til at tække Louis Linds Ejendom i Sandvig med Arkitan.
Blev bevilget,

Landinspektør Kofoed ansøgte
om Approbation paa Udstykning
af Matr. Nr. 269 Allinge-Sandvig
Markjorder tilhørende Olga Forsberg. Parcellen er solgt til Blikkenslager Niels Gross, lun.
Byraadet fandt intet at indvende.
Socialministeriet meddelte at
dette var villigt til at stadfæste
Udkast til Fundats for Frk. Hansine Danchells Legat, naar der
blev foretaget nærmere betegnede Ændringer.
Det vedtoges at foretage de
fareslaaede Ændringer.
Allinge Havneudvalg indstillede til Byraadet at Lejernaalet
med Hans Jørgen Larsen og
Vang Stenhuggerier opsiges til
Ophør senest 1. April 1937, at
de nævnte Pladser brolægges og
at den paa Pladsen opstillede
Kran nedtages og opbevares til
senere Brug. Udgiften agtes optaget paa Havnens Budget for
1937-38. Byraadet fulgte Indst.
Hotelejer Alexandersen fremsendte en Klage over Vandtilførselen til Hotellet.
Borgmesteren forespurgte om
det ikke var den nye Trykpumpe ved Hotel Hammersø, der
bevirkede at Trykket blev formindsket i Sandvig, saaledes at
Vandet ikke kunde naa op paa
de højest beliggende Steder.
Ingeniør Andersen udtalte sin
Forundring over, at der var indsendt en Klageskrivelse til Byraadet og særlig Udtalelsen om,
at der ved Henvendelse til Udvalget ikke var blevet foretaget
noget, særlig naar man siden
Henvendelsen næsten ikke har
bestilt andet end undersøge, hvorledes Manglen bedst kunde afhjælpes. Man havde i Tirsdags
naaet et Resultat, som foreløbig
skulde kunne afhjælpe Vandmangelen, som det fremgear af
Skrivelsen i Aften til Byraadet.
Med Hensyn til, at den nye Pumpe skulde bevirke, at Vandet ikke
kan naa op til de øverste Etager
paa Hotellet, kan jeg sige bestemt
nej, da det er undersøgt, at den
Tid Pumpen er i Gang, har Hotellet Vand, hvorimod Vandmangelen er paa et Tidspunkt, hvor
Pumpen ikke gear. Vandtrykket
i hele Sandvig i Formiddagstimerne er saa lille, al det næsten
er lig Nul, og man har derfor
søgt at finde en Udvej til Fordelingen af Vandtrykket hele
Døgnet. Skrivelsen blev derefter
henlagt.
Vandværksudvalget meddelte
ved Skrivelse, at da Vandtrykket
i Sandvig, paa Grund af den
store Tilslutning af nye Haner,
NV C, og Vaskekummer ee formindsket fil 0,4 Atmosfærer, og
derfor ikke kan sætte Vandet op
i de højtliggende Ejendommes
øverste Etager, har Udvalget
fundet den Udvej, at lægge en
2 1/2" Ledning fra det øverste
Punkt i Sandvig bag Jernbanelinien til en stor Stenhule ved
Langebjerg, saaledes at denne
Beholder fyldes med Vand fra
Vandværket om Natten og igen
afgiver Vandet i Formiddagstimerne.
Et Projekt om at erstatte denne midlertidige Ordning med en
Højdebeholder og en ny Ledning
over Landet til Brogaard, vilde
snarest blive fremsendt.
Byraadet vedtog efter nærmere Forklaring af Formanden for
Udvalget, at tiltræde Indstillingen.

ni. Familie-Journal

No. 28
d 7.-7.-36.
har et stort Farvenummer med
en Sommer- Konkurrence for
Amatør-Fotografer: Hvem har
det morsomste Feriebillede? 500
Kr. i Præmier. Desuden er der
Masser af Ferielekture og Vand-

ingeniøren fortæller om Vandforbruget og de store Fordringer,
som stilles til Værkerne i de
tørre Sommermaaneder samt
meget andet af Interesse.

Fra Uge til Uge.
—o—
Dansk Vandrelaugs sidste Nr.
indeholder en Artikel om Vandrekultur, som alle Teltbeboere
bør læse. Nu i Ferietiden, hvor
det ene Telt rejses ved Siden af
det andet, maa det være en Selvfølge, at Pladsen ved Afrejsen
bringes i Orden at Papir og andet Affald omhyggeligt fjernes.
Dette er desværre ikke altid Tilfældet, og man forbauses over
disse unge Menneskers Mangel
paa Kultur, saa det er forstaaeligt at mange Grundejere forbyder Teltleire isfrit deres Ejendom.
Dansk Vandrelaag søger imidlertid ved Indførelse af Vandrepas
at skape bedre Kontrol. Enhver
Grundejer kan forlange dette
Pas, som først tilbageleveres ved
Afrejsen — en fornuftig Ordning,
som sikkert hurtig vil give gode
Resultater.
Til Udbedring af Allinge Badestrand
har vi fra Carlsberg og Tuborg
Bryggerierne i disse Dage modtaget 200 Kr. — 100 Kr. fra hver.
Vi takker og venter det gode
Eksempel vil smitte, saa vi i næste Uge kan notere flere Bidragydere, og haaber Badestranden
allerede til næste Aar kan blive
fuldt ud tidsvarende.
Zoologisk Have
havde i Søndags en af sine store
Dage og ca. 800 Børn deltog i
den store Fest, hvor den kinesiske Tryllekunstner Ley Fun optraadte til stor Morskab for den
talrige Ungdom, som tindrende
fulgte den store Troldmand.
Lay Fun optræder stadig, saa vi
kan anbefale alle, som endnu
ikke har set ham, at aflægge Haven et Besøg. Det store Vejanlæg er nu færdigt og aabent for
Trafik, saa denne uhindret kan
toregaa — ogsaa over Tein.
Bornholmer-Toner
Sommerens Tango!
1 disse Dage udkommer Richard Johansens Komposition
»Bornholmer-Toner«, der i Aar
har enKærnpe-Sukces paa Strandhotellet. Klavernoden koster som
sidste Aar 1 Kr. og Forside-Billedet er en Tegning af Orkesteret i de rette Omgivelser. Faas
hos Bog- og Musikhandlere, i
Kiosken, Allinge og paa Strandhotellet.
(Gornitzka's Forlag, Allinge).

Strandslot
,afholder Lørdag og Søndag 2
Festaftener, hvis Ernrir er saa
interessant som »Cocktailaften« -og »Sommerkarneval«..Begge Aftener bliver der uddelt store Præmier og til Sommerkarnevallet
bedes Damerne møde i Strandpyjamas og Herrerne i Sommertøj, det giver den rette Stemning.
Sverre Forchhammers KunstnerTrio sørger for Dansemusik og
Jytte Forchhammer synger begge Aftener Kl. 22 af sit store
Repertoire. Fruen har iøvrigt
med sin ualmindelig smukke
Stemme faaet stor Sukres paa
»Strandslot«.
Biografen
fremviser i denne Uge den store
svenske Film »Den blodrøde
Blomst«, en Film om Lidenskaben, naar den tager Overhaand.
Oppe i Sverrigs skønne Natur
mellem Sæter og Fos udspilles
Handlingen, og bl. a. medvirker
Ludvig Brandstrups Datter GullMaj Norin. Filmen er forbudt
for Børn.
•

i.

• • • •

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

•

I

Allinge Ur- og ,
Guldsmedeforretning •
•

Conrad Hansen. TI. 140
• le • i~Nz
N
i 4:5
Mi

Lillebys fine rene Safter, Ananas, Grapefrugt, Orange
er det fineste, der kan fremskaffes - køb det i Produkter
r

Køb Sommerkjoler hos mig !

2iografen

Alle Bornholmere og interesserede Turister maa læse

Fredag og Søndag Kl. 20

er ammershus 2irks Xistorie

Det store svenske Mesterværk

Mægtigt Udvalg i alle Farver og Størrelser.
Priserne ligger fra 4,5o - 28,00
Nogle Modeller fra sidste Aar sælges for halv Pris

Den blodrøde Blomst

ALLINGE MESSE TH. HOLM

Ung Pige

Forbudt for Børn.

20 Aar, søger Plads 1. August
paa en Gaard, hvor hun under
dygtig Husmoders Vejledning kan
faa Lov at forestaa daglig Madlavning, vant til alt Arbejde paa
en Gaard; bedste Anbefalinger
haves.
Lilly Simonsen,
I.. Mrs. Højskole Hillerød.

Førsti Rækken:

Strandhotellet!

Jeg leverer særlig billige Habitter
af ny hjemkomne Varer, der er indkøbt fordelagtigt,
hvilket kommer Kunden tilgode.
Presninger og Istandsættelse billigst.

Skrædder Ipsen
Storegade

Kone eller Pige
søges til

Palmehaven
Sandvig.

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.

Alle synger Richards nye Tango! — Alle synger
Bengts sjove Viser ! — Alle tilbringer en herlig Festaften paa Strandhotellet!
Paa glædeligt Gensyn

Fr. Bidstrup.
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Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilhud 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 !

•
DUO

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner !
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(Verandasa!en)
'11'7a
Hver Aften Koncert-Dansant.
Sverre Forchhammers Kunstner-Trio
Fra Hotel „Kong

Frederik',

Bestil Bord : Tlf. Sandvig 38 og 58.

København

Læg Aftenturen til Sandkaas
Nordbornholms smukkest beliggende Lokale

Hver Eftermiddag og Aften

Optræden af den kendte kinesiske
Tryllekunstner L E Y F U N
Koncert Dansant !

Originale Drinks til rigtige Priser
Hyggeligt! — Aabent fra Kl. 14 — Intimt!

z

Chr. Dideriksen
Sct. Mortensgade

RØNNE

IA

Allinge-Sandvig
Vandurk,

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

Endnu kun faa Dage : Bornholmer-Sukcesen

Solirnann Solirnanne§
Tryllefænomenerne, hvis Lige ikke findes i Danmark.

Hver Aften:
Bornholmernes Ven Henry Randolph, Viseog Cabaretsangeren med det morsomme Repertoire.

Jazz- Pianistinden Louise Megyessi .‘5+ 46P.4.
Palmehavens Præmiedans Nt"
.4z;.
Borge Hamanns Rytmeband

Bordbestilling Tlf. Sandvig 13.
- (2)3C <E>11 €511

•

KUNST KERAMIK

Paa Grund af den lange Tørkeperiode anmodes Beboerne om
at spare det mest mulige paa
Vandet. Havevanding er uden
Udvalgets Tilladelse forbudt og
Vandspild sualres med Boder i
Henhold til Regulativet.

1111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111101111111111

Besøg Akts. Michael Andersen & Sønners Udstilling i
Adgang -Ing
een
n Købetvang —

KIOSKEN, Allinge.

Vandværksudvalget.

21!e "ristartifiler

Ung Pige el. Kone,

decerredssRo, Radesfio,
ffiadefitelter, .udebolde.

som vil gøre Stuepigegerning, søges straks.

Hotel Finnedalen.

9aa til Sixel Mogensen, Tejn

De rigtige

Sommersko

I Anledning af Fordelingen

iaas hos

Carl Larsen, Vestergade

Fotograf Molte'.
Rammer i alle St.

Ovale

$ornfiolms Forry!

Telefon 865

M

Rammer og

'FES T- G AVER!

Rammelister. Billeder indrammes

PALMEHAVEN!

.

PROTOKOLFABRIK

anbefaler Bronce -

-- Strandvejen er nu aaben for Trafik.
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indelt. Silketørklæder er tabt Onsdag paa Strækning Allinge-Olsker.
Kaae, Gronbechs Hotel.

Fru H. Reiner

Bornholms ZO!
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NordhornhoImm mmukkeKte Lokale
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Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel

Telefon 113

■■••1.1i1,ffiddffili•••.1

»BU

Feststemning og Champagnedansl RICHARD's eminente Dansemusik og
ker illen F
festlige Jazzsang!
101111~ BENGT's populære Lattersukceer!
Fredag d. 10.: Kæmpe-Danse-Konkurrence.
jarl

Telefon Sandvig 14.

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

Bornnotrns Spareog liaanekasses
i Allinge
•
Kontortid: 9 -12 2-4
ø
Boxer udlejes

Forrelningskonvoluller
sælges billigst.

Allinge BogtryKKeri.

I.

bedst hos CONRAD HANSEN
Allinge Ur- og Guldsrnedeforr.
ved Havnen, Telefon 140
•

af Kornfondens Midler pr. 1. September d. A. er Skemaer fremlagt til offentligt Eftersyn paa
Randhuset i Allinge i Tiden g.
—11. Juli d. A. Anmodning om
Optagelse paa Skema A eller om
Ændringer i de paa nævnte Skema anførte maa skriftligt fremsættes overfor Byraadet senest
den 13. Juli d. A. Senere indgivne Klager kan ikke tages til Følge.
Allinge-Sandvig Byraad, den
8. Juli 1936.

M. Bloch.

k8h Ole Sommersko
i moderne Farver og Faconer
hos

Træskomager Larsen.

Vi sender »em

„gitord6ornfiolm"
hver 21ge.

Bryllups sange
og Festsange
hurtigt og

billigt

Allinge Bogtrykkeri

Avismakulatur,

Ycenfi ogsaa paa os, • rene Aviser, bundtet i Pakker a
naar »e Æar et eller 5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre
andet at avertere.
Allinge Trykkeri.

Udlude Cigarer, »iler og Tobakker, Reb mod det i PRIEKTEN

Nordbornholms Adressefortegnelse
Apotek

Damefrisørsaloner

Søndergade, Allinge, Tlf. 48.

Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge

Autokørsel

Tlf. 102

(se Vogramætrd )

Købmænd

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

Elektriske Artikler

Andersen, Tb., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., Allinge Tlf. 78

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

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

Blomsterhandlere (Gartnere) Fotografer og fat. Artikler Malermestre
Jensen, C.,

v. Havnen All. Tlf. 41

Kjøller Alfr., v. Havnen All, Tlf. 4

aut. Gas- og Vandmestre

Bog- & Papirhandlere

Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

Guldsmede

Allinge

Allinge

Tlf. 74

Hotel Allinge

Bygmestre
Kofoed7& Mortensen, AU. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Alinge Tlf 141
Petersen, P., ,Nørregade All, Tlf.,69

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y

Skotøj og Skotøjsrep.

Skræderforretninger

Jensen,

Allinge

Tlf. 66

Holm, P. C.,

Allinge

Tlf.

39

Westphal, G. Sandkaas

Jørgensen, H.. v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

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

De 1)ei,terende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Pestbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.
•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••... ••••••

Petersen, Carl,

i

Arinstroleurn

Voksdug

Nordlandets Handelshus.

Strandpavilionen Sandkaas Bar :I;

llen helt rigtige

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

:ibeii frceber 1).ølgigt rneWig Wbertging.

Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46

Personkørsel udføres.

Allinge

Tlf. 98

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

Person- og Lastkørsel

Munch, Humledal, Tlf. Re, 46 11

Mælkeudsalg

Mange Bække smaa.
--0 Doktoren, hvem jeg kender godt,
og jeg sad en Aften sidste Sommer ude i Haven og passiarede

sammen. Vor Samtale drejede sig

Personers Vogn

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Sygekasser
All - Sande. Sygekasse All. Tlf. 47

Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7-9

Optagelse i Adressefortegnelsen

Sæbeforretninger

om Forskellige af Egnens Beboere og deres Hjem, og det var netop paa den Maade, vi kom ind
•
•
paa det Regnestykke, som jeg
•
•
•
••
••
• egentlig tit har haft Lyst til at
•
• lægge frem, fordi jeg synes, det
nok var værd at lægge Mærke til.
at' fin-skellige Mærker og Priser sælges billigt med 25 Kr. Udbet. : Sagen blev imidlertid skudt ud
•
•
men nu gør jeg Alvor af det, for
••
Cykler med Lygte og Laas 3 Kr. Udbetaling.
•
havde
jeg opsat det længere, var
. u■ i betal ingen kan deles i to Rater og siden m. 2 Kr. ugentl. Afdrag. •
•
• det maaske aldrig blevet til no: Cykle- og Radioimportoren Allinge Tlf. 156 •• get, og det synes jeg egentlig vil•
• de være Synd.
•• Nye Radioer i 36. Model sælges raeget billigt og paa særlig ::
-- Ja, Niels Jensen og Peter
•5 gode Vilkmar. En Del 35. Modeller helt nye sælges til halv Pris. :
Lauridsen
er egentlig begge to go•41,
•
•• •••••••••••••955•11•••••••49••••• • •••••• •• ••••••
de Eksemplarer paa, at mange
Bække smaa gør en stor Aa, sagde Doktoren.
— De er vist begge to lige gamnolettin til Gulve og Køkkenborde efter Maal.
le midt i Halvfjerdserne; deres
Tæpper, 200x300 i flotte Livsskæbne har for saa vidt ikke
Mønstre, Løbere til Gulve været sæt lig forskellig, begge havpr. Int. 1,50 Kr. de samme Slags Arbejde og beg,
baade hvide 9g mønstrede efter Maal ge var de flinke Folk. Og alligeeller afpassede, der er nok af Mønstre vel er der saa stor Forskel paa
at vælge imellem, ogsaa det bestemte deres Kaar. Peter Lauridsen og
de søger prima Kvaliteter billigst i hans Kone har et rart lille Hjem,
og de har ogsaa nogle Skillinger
i Sparekassen, det ved jeg; men
Niels
Jensen, hvis Kone døde for
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Permanent udfører vi nu med den nye at se til Niels Jensen, kunde jeg
Ta c o L ux us Maskine. -- Moderne ikke dy mig længere, men søgte
Dampkammer System. Alt iberegnet - at faa Losning paa Gaaden. Naa,
og dog kun otte Kroner!
jeg havde jo mine Anelser om
Grunden til Forskellen. Niels Jensen var som sædvanlig gnaven,
han snakkede om, hvor haardt
det var at være naaet til den Al-

••.. stort Lager af nye Cykler :

Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38

Personkorset med 6-7 Personers Vogn.

Klaver — Violin — Sang.

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks

Tlf. 117 x

Viktualiehandlere

7

Musikundervisning

A., Tejn

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

Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter

Isenkram og Porcelæn

Vaskerier

Vognmænd
Kaj,

Smedemestre

Art.f.Hotellerog Pensionat. Murermestre
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Hansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140.
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sendergade Allinge

Mogensen,

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Telefon 25

Ure og Optik

lolleverlo£' til Bornholms Dampvaskeri.

Slagtere
Modeforretninger

Hoteller

Larsen, L., Allinge.

Tlf. 5

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

Bogtrykker
Gornitzka,,0.,

Magasin du Nord,

Træskomagere

Radioforhandlere

Lind, Sander,Skræderi, Strande., All.
Ipsen, P.C. Nygade, Tlf. All. 113

Manufakturhandlere

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør,

Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge

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

Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf, 7

Teglværk

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

Ligkistemagasiner

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Trælast og Tømmer

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C.,1fflatergade, Allinge

Pensionater

Ladestationer

Linl, William, Allinge Tlf. 95
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der efter et arbejdsomt Liv og
saa enda maatte mangle.
- Ja, om det saa er en Taar
Øl, saa kan jeg ikke engang faa
det hver Dag, sagde han.
— Drikker De øl hver Dag,
Niels? sagde jeg gribende Tilfæld et.
— Ja, naturligvis, jeg har altid været vant til at faa en Bajer
eller to om Dagen, svarede han.
— Synes Doktoren maaske det

er for meget?
— Aa nej, svarede jeg.
— Dengang jeg endnu kunde
arbejde, drak jeg altid min Bajer
til Maaltiderne, vedblev han, og
der er vist ingen der har turdet
kalde Niels Jensen forfalden.
— Nej, det er maaske sandt
nok, svarede jeg.
-- Men sig mig, hvad regner
Niels saa, de Bajere har kostet?
— Kostet? De kunde da allerhøjest med Drikkepenge og det
hele blive et halvt Hundrede øre.
— Og hvor længe drak De —
jeg mener hvor mange Aar?
— Ja, lad mig se, vi kan vel
sige — 50 Aar, svarede han lidt
forundret.

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

— 50 Øre om Dagen er maaske langt mindre end mange andre bruger til Øl, sagde jeg; men
har De egentlig nogen Sinde regnet ud, hvad det bliver til i Løbet
af 50 Aar?
— Nej.
— Det bliver over 9000 Kr.,
svarede jeg, uden Rtnter; med
Renter havde Kapitalen været adskillig større, — den havde vel
været dobbelt saa stor.
Lidt efter forlod jeg Niels; jeg
havde ved et heldigt ,Tilfaelde faa,
et Gaaden løst. Jeg vidste nu,
hvorfor Peter Lauridsen og hans
Kone paa deres gamle Dage sad
lunt og godt i deres eget, lille
Hjem, — jeg vidste nemlig, at
ingen af dem brugte eller havde
brugt 50 øre om Dagen til øl -og hvorfor Niels Jensen maatte
bo i en uhyggelig Lejestue.
Saaledes var Doktorens Regnestykke. Maaske der ogsaa var
andre Grunde til Forskellen, jeg
ved det ikke, men hans Regnestykke var rigtig nok, og det viste, at mange Bække smaa til
sidst bliver til en stor Aa.

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.
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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.
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Mangler De en god I& ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud

Averter i NORDBORNHOLM

