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Forlovelsesringen,
Af John Laurence.

James Stannington senior havde tilbragt den sidste halve Timestid med at tænke paa, hvad
han sknlde gøre. Det var Brevet
fra Marquis'en af Westway, der
var den direkte Anledning til hans
Tviviraadighed. Slægten Westway
og Firmaet Stanninglon havde
staaet i Forretningsforbindelse i
saadan noget som tre Hundrede
Aar, og Chefen for „Stanington 8c
Søn" — det kendte Juvelfirma —
var altid Persona grata hos Overhovedet for Westway Slægten.
Da derfor Meddelelsen om den
nuværende Marquis Forlovelse
modtoges af James Stanington,
fik han med det samme den ventede Ordre til at levere Forlovelsesringen. Men Vanskeligheden laa
deri, at Marquisen var i Paris og
Firmaet i London, hvilket var meget vanskeligt for James Stannington end det vilde have været for
Chefen for et mere moderne Firma. En trehundredeaarig Tradition betyder dog noget, og Stannington'erne havde ikke helt fulgt
med Tiden i deres Forretningsmetoder.
„Lad mig faa et halvt Dusin
Ringe at vælge imellem," havde
Marquis'en skrevet, „helst Diamanter. Om mulig til Fredag Eftermiddag, da vi rejser til Schweitz
Dagen efter."
De udvalgte Ringe laa paa en
Pude foran Stannington — Juveler
til en Værdi af 2000 Pd. Sterling
Og da kom Fimaets Chef til en
Beslutning. Det plejede altid at
være Firmaets Chef, der personlig handlede ved saadanne Lejligheder med Huset Westway's Chef,
men for en Gangs Skyld maatte
denne Tradition brydes.
„Unge Stannington" kom. —
„ Jeg har besluttet, Jarnes",sagde
hans Fader, „at sende Dig over
til Paris med disse Ringe. Med
Morgentoget kan du være i Paris
ved Femtiden. Jeg skriver til Marquis'en at du er paa hans Hotel
Fredag præcii., Kl. 7. Det vil Du
kunne naa. Jeg skal sørge for
at Ringene er i deres Etuier, Du
kan selv besørge den videre Embalering. Jeg behøver vel ikke
at pointere for Dig, at Du har Ansvaret for dem. Paris er ikke, hvad
den var før Krigen, og selv om
Du har været derovre før og klaret Dig godt nok, saa er Ungdommen jo glemsom. Men Du maa
vel være godt kendt nul"
„Jeg skal gøre mit Bedste for
at gøre mig Fortjent til din Tillid". Udenfor Forretningen var
Tonen mellem Far og Søn ikke
nær saa formel, men der var Traditioner i Firmaet „Stanington &
Søn", og senior var altid Chefen
for sin Søn.

;

1. •

Mærkeligt nok var den unge
Stannington for en Gangs Skyld
ikke saa tillidsfuld som ellers.
De fleste Hverv han havde haft
i Paris, havde været fortrolige
Samtaler med Chefer for Pariserfirmaer, og han havde aldrig hatt
saa kostbart Udvalg med sig. Tanken derom gik ham en Del paa
Nerverne den følgende Dag. Der
havde fornylig været forskellige
snedige Røverier, og hans Faders
Bemærkning om, at han nu maatte være godt kendt, foruroligede
ham ikke saa lidt.
Han havde en god Hukommelse
for Ansigter, og da han indtog
sin Plads i sin første Klasses
Kupe ved Viktoriastationen, kom
han til at spekulere paa, hvor dt t
var han havde set den Mand tør,
der nu sad lige overfor ham.
Han søgte at tænke paa andre
Ting, og satte sig til at kigge i en
Avis Men stadigvendte det Spørgsmaal tilbage, hvor har jeg set ham
før. Og pludselig vidste han det !
Han havde været sammen med
denne Mand paa Baaden sidste
Gang han havde taget over, de
havde siddet lige overfor hinanden
ved Frokosten. De havde talt sammen og Stannington havde fundet
ham ret interessant. Men det var
løjerligt, at han atter skulde til
Frankrig paa samme Tid som han.
Ligesom dette stod ham klart,
lænede denne sig over imod ham.
„Med Forlov," sagde han elskværdigt, „var vi to ikke sammen
paa denne Baad for tre Maaneder
siden?Saadan noget som i August.
„Jeg tror det nok,' svarede Stanington lidt tilbageholdent. „De
har aabenbart en god Hukommelse.
.Naa, De husker jo ogsaa mig,"
lo den anden.
„Jeg kunde se paa Dem, at De
mente, at De havde set mig før,
og jeg havde den samme Fornem.
melse. Skal De langt?"
„Paris," svarede Stannington.
„Jeg med", svarede den anden.
„Det er ganske vist ikke den ideelle Tid paa Aaret, men det kan
man jo ikke tage Hensyn til, naar
det gælder Forretninger. Man maa
jo tage Vejret som det falder. Heldigvis kan det gaa an i Dag, skønt
det er noget koldt. Hvad har De
gjort ved Deres Arm? Er den brækket?"
„Nej heldigvis er det ikke saa
slemt," svarede Stanington, „men
havde jeg brækket den, havde jeg
næppe haft saa ondt i den som
nu. Jeg var saa uheldig i Gaar
at vælte en Kande kogende Vand,
og det gik ud over min Arm og
min Haand. Jeg maa have gjort
noget mere ved den, naar jeg kommer til Paris."
„Uha, det maa have gjort av'"
Det gør mig ondt for Dem; det
er sandt mit Navn er Hardman!"
Stannington tøvede et øjeblik
før han nævnede sit Navn, men
tænkte saa, at hvis hans Mistan-
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nede sig velbehagelig tilbage. „Det
skal være dejligt at komme lidt
til Ro, — jeg er træt efter alt
—dette Rejseri."
„Halløj, hvad er det?" Han lænede sig ud for at se."
1 det samme mærkede han noget skarpt stikkende i Næsen.
Hans øjne løb i Vand og han
prøvede paa at raabe. Men det
var som om han blev kvalt, Struben snørede sig sammen.
Vagt følte han Pust paa Pust
af giftige Dampe ned i Svælget,
før han faldt bevidstløs om.

1E"ist Fies]ri.x.i.dl.fl-Limt
Hele Familien drager bort fra Storstadens lumre Atmosfære — ud
til Skov og Strand — ud i den dejlige danske Sommer.
ke var berettiget, og han syntes
at denne Hardman var lidt for
paagaaende, kendte han sikkert
allerede hans Navn, der var altsaa ingen Grund til at skjule det.
„Er De maaske i Familie med
Juvelerfamilien? spurgte Hardman
mens han tændte sig en Cigaret.
Det var frækt tænkte Stannington.
Han maatte møde Manden med
hans egne Vaaben.
„Ja, det er jeg, jeg er Sønnen,
svarede han.
„Jeg rejser i Silkevarer," svarede Hardman, Hardman & Co,
kender De ikke det? Jeg tager
temmelig regelmæssig over til Paris. Stannington lod Samtalen tage
den Retning, den anden ønskede.
Hardman var saa forsigtig, ikke
med et Ord at hentyde til, hvorfor Stannington skulde til Paris,
eller spørge om, hvor lang en Tid.
Han gav heller ingen Oplysnin,
ger om sig selv. Samtalen bevægede sig om neutrale Emner, men
Stannington kunde ikke ryste Følelsen af sig, at der var et eller
andet galt ved det Hele.
Men denne Følelse beroligede
ham paa en Maade, thi den fik
ham til at være paa sin Post. Muligvis gjorde han den anden skammelig Uret, men hellere det, end
miste for 2000 Pund Sterling Ringe ved ikke at være forsigtig nok.
Og hvis det virkelig viste sig, at
Hardman virkelig var den, han
gav sig ud for, ja saa var der
jo ikke sket noget særlig ved det.
Bedre at være paa den sikre Side.
Med Fasthed afslog han den andens Tilbud om at bære hans
Taske, da de forlod Toget for at
gaa ombord.
„Det er lidt ubehageligt at være eenhaandet," indrømmede han
som Svar paa Hardmans Tilbud.
„Men De har jo selv to Tasker

Da han kom til sig selv, laa
han i et Værelse paa Hotellet.
„Hvad er der i Vejen," spurgte
han den Mand, der stod bøjet
over ham „Herren var besvimet,
svarede han.
„En lille Kognak?"
„Kognak'en hjalp, og Stannington satte sig overende.
„Min Bagage?"
„Ja, Herrens Ven sagde, at den
kom med Banen om lidt! Herrens
Værelse er i Orden
Stanington sprang op, og saa
paa Uret. — — Det var nøjagtig paa Klokkeslet,
at han lidt efter mødte hos Marquis'en af Westvay paa Hotel
Relvedere.
„Punktlig som alle Stanigton'er
smilede Marquis'en „Eders Fader skrev, at han
sendte Ringene med sin Søn. —
Men — Hvad har De dog gjort
med Deres Arm."
„Ingenting, Deres Naade," svarede Stanington junior og løste
rask sine Bandager af. — De vil
se tilføjede han, da den sidste
hvide Rulle faldt ned paa Gulvet,
og han holdt en Haand frem, der
funklede i Tusind Facetter, —"
den bedste Maade at bære Ringe
paa, er at have dem paa Fingre,
ne." — —

at slæbe paa."
Lidt efter sad de overfor hinanden ved Damperens Frokostbord og snakkede sammen, „Jeg
skal bo paa Hotel Majestic," bemærkede Hardman i Samtalens
Løb. Stanington bed sig i Læben.
Hans Hotel. Først nu kom han
i Tanker om, at hans Kone havde sat den Adresse paa hans Taske hjemmefra. Det havde Hardman set, det var der ikke noget
at gøre ved.
„Ja, i saa Fald, Hardman, smi.
lede han, mødes vi nok igen. Der
bor jeg nemlig ogsaa."
„Det var da morsomt." lo Hardman, at vi netop skulde vælge
det samme af alle Paris Hoteller.
Skal vi ikke gaa lidt op paa Dæk,
ket og trække lidt frisk Luft?
Det bliver nok mindre frisk i Toget."
Stanington nikkede og de fulgtes ad. Hardman var en morsom Hvem skal man gifte sig med?
Mand, hvem han saa end var,
Et udenlandsk Blad giver de
tænkte Stanington. Hans Selskab unge Mænd følgende Baad:
Gift dig med en Kvinde, som
var godt til at forkorte den kedelige Jernbanerejse. Han kunde har en hjertelig, naturlig Latter.
ikke godt sige nej til hans Selskab Ler hun tvungen og uden Grund,
han maatte lade som han var glad da vil hun ikke blive dig en god
for det.
Hustru.
Gift dig med en Kvinde, som
„Ja, vi tager vel en Taxa sammen, da vi skal til det samme i Biografteatret, naar alle de bedHotel," sagde Hardman, da Toget ste Pladser er optaget, gerne sætter sig paa de daarlige. En saarullede ind paa Gare du nord.
dan
Kvinde vil aldrig plage dig
„Hvad skal De lave i Aften?
— Vi kunde maaske gaa en lille med Ærgerrighed og være ulykkelig, naar det gaar andre bedre
Tur sammen?"
Desværre har jeg saa daalig Tid hende.
Gift dig heller aldrig med en
svarede Stanington lidt stift, men
kvinde,
som er kort for Hovemaaske i Morgen, hvis De saa kan.
I Morgen tænkte han, kunde det overfor sine paarørende, men
det være det samme, for saa var elskværdig overfor fremmede.
Ringen valgt, og de andre depo« Husk paa, naar hun rækker dig
nerede hos en Forretningsforbin- sin Haand, forvandles du fra
hendes tilkomne til hendes nærdelse indtil videre.
meste,
og da vil hun ogsaa vise
Han stillede sin Taske ved sine
Fødder i Vognen. Hardman lae- dig et elskværdigt Ansigt,

Gundhild.
—0 —
Jeg saa hende som Barn, lys
og livlig, med store leende Øjne,
blaa som Guds klare Himmel, og
jeg glædede mig ved hendes klokkerene Latter, naar hun tumlede
rundt i sine Forældres Have, sorgløs som en legende Sommerfugl.
Jeg saa hende igen paa Kirkegulvet, da hun blev konfirmeret,
jeg saa den lette Skælven omkring
hendes Læber, og jeg saa hendes
øjne, disse rene, dybe, klare øjne
stirre, store og forundrede, ind i
en hel ny Verden.
Hun stod som en lille dunet
Kylling, der er bleven borte fra
Moderen, angst og dog fuld af
Frydefuldhed, Nysgerrighed og
skønne Forhaabninger.
Jeg saa hende, da hun var fyldt
nitten Aar, som en lykkelig !Justin og Moder.
Hun kom imod mig med sin
Barnevogn, og hendes skønne
klare Øjne smilede imod mig.
Hun var bleven en moden Kvinde.
Jeg tænkte med Vemod paa den
korte Ungdomstid hun havde haft,
før Ansvar og Byrder blev lagt
paa hendes unge Skuldre.
Med sand Moderstolthed viste
hun mig sin lille Dreng,hun skælvede af undertrygt Lykke, og hvor
tog hendes Hænder blødt og nænsomt paa det lille Pus.
Hun var lykkelig, det stod tydeligt skrevet i hendes klare blaa
Øjne.
Aar gik før jeg saa hende igen
og jeg kunde ikke kende hende,
men hun stansede og hilste paa
mig, og et usigelig mat og sørgmodigt Smil gled over hendes
Ansigt.
Hvor var hun bleven mager og
hulkindet, og hvor saa hun gammel og træt ud. Der gik en underlig Skælven igennem mig, og en
Bølge af Sorg og Medfølelse jog
igennem mit Hjerte, da hun rakte
mig sin Haand. Klam og kold laa
den lille Haand i min, slap, død,
uden Kraft til et lille Tryk som
tidligere.
Hvad var der sket med den
saa blomstrende Gundhild?
— God Dag, John, du kunde
nok ikke kende mig? Jeg syntes
at spore en svag Bitterhed i Stemmen hos hende, og det gjorde
mig ondt, og jeg anede ikke hvad
jeg skulde sige, men hun fortsatte
— Det er heller ikke saa underligt, jeg er bleven gammel og grim
længe før Tiden, Jeg var ung,
alt for ung, da jeg blev gift, Verden har lært mig det, men nu
er det for sent.
Hun lo med en tør Latter.
- Gundhild1 Hvad er der sket?
spurgte jeg angst.
— Det er en lang Historie John
og saa uendelig hverdagsagtig.
Min Mand og jeg var lykkelige
som et Par store Børn, da vor
lille Dreng kom til Verden, men
da Num mer to kom Aaret efter,
blev han køligere, og begyndte at
søge sammen med tvivlsomme
Venner, og en Dag kam han beruset
hjem, og det blev ikke den eneste. Jeg led, jeg prøvede alt for
at faa ham tilbage til mig igen
men det lykkedes aldrig helt.
Vi fik fem Børn, og jeg maatte
slide Dag og Nat for at skaffe os
Føden og holde den værste Fattigdom fra Døren.
Jeg bad og jeg græd, saa mine
øjne tilsidst blev tørre, og jeg
ikke kunde græde mere.
Hun stod og stirrede ud for
sig, hendes Tanker var langt, langt
borte, og jeg turde ikke spørge
hende, turde ikke kalde hende tilbage, kun se ind i hendes øjne
og hendes lidende Ansigt.
— John! — Jeg troede Gud
havde glemt mig, og jeg blev haard

og bitter.
Da kom der en Dag Bud fra
Teglværket, hvor min Mand arbejdede. han var blevet indlagt
paa Sygehuset, under sit Arbejde
ved Gravemaskinen havde han
faaet begge sine Ben knust neden
for Knæet. — John! — Jeg glemmer aldrig hvad han led, ikke
alene legemligt, men ogsaa sjæleligt, Angeren havde faaet Bugt
med ham, han blev et godt Menneske igen, Gud hørte alligevel min
Bøn, men han var bleven Krøbling for Resten af Livet. Nu har
vi det meget godt — saadan min Mand lærer til Kurvemager,
og han omfatter Børnene og mig
med al sin Kærlighed — men der
er bleven noget knust. Farvel John! Maaske vi ses en
anden Gang. — Og hun rakte
mig sin Haand til Afsked.
Maa
— Farvel Gundhild I
Gud hjælpe dig til at hele det
knuste, saa er det endnu ikke for
sent. Maaske vi ses igen inden saa
længe.
Jeg gav hendes kolde Haand et
Tryk, og vi skiltes.
Jeg sidder med et Brev fra
Gundhild i Haanden, og jeg har
Taarer i øjnene, men det er Glædestaarer, hver Linie i Brevet sander
Kærlighed og Fred, Lykke og Glæde. Gud havde ikke glemt hende,
og nu har de begge to lært at ty
til ham, der læger alle Saar.
Jeg ser for mig den gamle Gundhild med de klare, leende blaa
Øjne færdes i sit nye Hjem og
pusle om Mand og Børn, og jeg
ser hende staa smilende i deres
lille Forretning og handle med
Kunderne. Hun skriver: — Kære
gamle John, kom til os i din Sommerferie, vi har saa uendelig meget at tale om —.
Og jeg? — jo, jeg rejser, jeg
kan simpelthen ikke lade være.
FM.

kelighedsberetn. »En Haandsbred fra Døden«, en Historie
fra det virkelige Liv og langt
mere spændende end nogen Forfatter kunde have digtet eller
»konstrueret« den.

Fra Uge til Uge,
Bryllup.
Søndag d. 19. Juli vies i Jesuk irken i København Frk. Gudrun
Madsen, Datter af Overportør
Madsen, København, til Stenhg.
Gunnar Lind, Søn af Arbejdsm.
M. Lind, Sandvig.
Lørdag d. 18. Juli vies i Allinge Frk. Esther Lund, Allinge,
til. Fisker Gorde Jensen, Tejn,

En „Kay-Hep" Film.
I denne Uge fremvises »19 Aar«
I Allinge Biograf. Det er en Filmsmatisering af Booth Tarkingtons
Bog „Alice Adams", der I alle
Lande har vakt stor Opsigt. Det
er første Gang man har Lejlighed
til at se den berømte Skuespillerinde Katharine Hepburn i en Film
med Lystspil Tone, men hun er
her, som i »Pigebørn«, uimodstaaelig i Charme og Dygtighed.
„Politileen skrev bl. a.: Den Maade, hvorpaa hun tappert gør gode
Miner til slet Spil og skjuler Skammen og Smerten over, at ingen
gider tale eller danse med hende,
er lige saa blændende som gribende . . . Hepburn gengiver hende
saa ægte og inderligt i alle Nuancer, saa indtagende og uimodstaaeligt, at hendes Menneskelighed og Kvindelighed maa besejre enhver Mand . . . Filmen er
god, Spillet er godt, og Hepburn
er blændende.

bøger og liaae.
Familie-Journal No. 29
d 14. —7.-36.
I en meget interessant Artikel
hævder Familie-Journalens japanske Medarbejder, K. Nohara,
at den gule Fare snarere burde
kaldes den »farvede Farve«, og
opruller et dramatisk Perspektiv:
Det vaagnende Kinas Indtrængen paa Industrimarkederne. Alt
I alt hævder Artiklens japanske
Forfatter, at den saakaldte gule
Fare i øjeblikket truer Japan
mere end Europa. — Selv de
allersikreste idrætsstjerner kan
som bekendt lide bitre Skuffelser, og i Ugens Sportsartikel faar
vi at vide om adskillige dramatiske Uheld overgaaet meget populære Favoritter. Det er jg&ristsæsonens Højdepunkt intbgog
Bladets Tegner har derfpr !Ar:Iført et morsomt perspekgyjsk
Kort over Ferie Idyllen Bornholm,
der vil gøre det let for Læserne
at finde rundt paa den skønne
Ø og faa alle dens Seværdigheder med. — Desuden bringes en
Dobbeltside med Billeder fra dette vort østlige Ferie-Paradis samt
et fortrinligt Flyverfotografi visende Neksø i Fugleperspektiv.
Nu j Sommervarmen trænger
man til ekstra spændende Noveller, der kan ruske en op af
Døsigheden, og en Række . udmærkede og afsluttede Fortællinger, vil bringe denne Uges
Læsere en heade morsom, behagelig og stærkt forskelligartet
Underholdning. Hør bare følgende Titler: »Kærlighedsvalsen«,
»Min Mand torstaar mig ikke«,
»Den gyldne Stad«, »Diagnosen«,
»Finger-Aftryk« og endelig Vir-

Katharine Hepburn og Fred Mac Murray i „19 Aar"

Palmehaven
havde i Mandags Afskedsfest for
Solimann-Salimann, det Tryllepar, der i 14 Dage har holdt
Publikum i Spænding og Beundring, uden at man har kunnet
finde ud af, hvordan de forbløffende Tricks blev udført. — Og
i Aften indtager Harald Mortensen og hans Orkester igen Palmehaven med fuld Musik. Den charmerende Harald og hans dygtige, kande Drenge erobrede Bornholmerne i Juni, og deres Tilbagevenden vil sikkert trække
Masser, baade indfødte og Turister, til festlige Aftener i Palmehaven. Og i Tilgift optræder den
fra sidste Aar saa kendte Forvandlingskunstner og Skuespiller
Brøndum Hansen med hele sit
store Repertoire, hvor han optræder som Strauss. Lehar, Lumby, Johan Skjoldborg og mange
andre kendte Komponister og
Digtere. — Et Kæmpe-Programl

Strandslots
Festaftener, Lørdag og Søndag,
er efterhaanden blevet en Kendsgerning. Altid stuende fuldt, altid tip-top Stemning. I denne
Uge gælder det om at være musikalsk og lidt musikkyndig, saa
kan De vinde Præmien i Morgen
Aften. Søndag Aften er der stor

Danse konkurrence 1 Engelsk
Vals, og de dygtigste belønnes
med flotte Præmier. Begge Aftener synger Jytte Forchhammer
baade moderne Sange og de garnle, kendte Wienersange. Har De
ikke hørt Fruen synge, burde
De gøre det; det er en Oplevelse — en dejlig Stemme og et
glimrende Foredrag. — Sverre
Forchhammers Kunstnertrio giver løvrigt Tonen an — og den
er baade humørfyldt og rytmesikker.

Strandhotellet
afholdt Onsdag d. 15. en vældig
morsom Kapelmesterkonkurrence, der havde en Bunke aktive
Deltagere — og saa mange pasive, som Lokalerne kunde rumme.
Publikum tiljublede bande Amatørdirigenterne og Hotellets populære »rigtige« Dirigent
Richard Johansen, hvis nye Tango i Popularitet kan maale sig
med hans Orkester! — Og bitte
Bengt fik selvfølgelig sin rigelige
Part af Haandklappene og Bravo.
raabene 1 Fredag Aften har Hotellet Creme de la Creme-Aften I
Smilets Dronning udkaares og
præmieres — og endvidere uddeles gratis til alle mandlige Gæster en Tube L U X Barbercreme
leveret af Levers Sæbefabrikker
i København. Søndag Aften optræder baade Bengt Nielsen og
Richard Johansens Solistband
for 50. Gang i Aar paa Strandog til næste Uge forhotellet
beredes nye, muntre Festaftener I

Ungdom og Alderdom.
— 0—
Det er en kendt Sag, at det
tit kan være ret vanskeligt at afgøre, hvem der er mest begejstret
for det nyfødte Barn: dets Forældre eller Bedsteforældrene. Særlig er den førstefødte forudbestemt
til sine Bedsteforældres Forgudelse
og det vil ofte være Tilfældet, at
Barnet knyttet sig mere til sin
Bedstefader eller 'moder end til
sine Forældre,
Falder det imidlertid i det ældste
Slægtleds Lod at se Barnebarnet
vokse til, sker der desværre saare ofte en sørgelig Forandring i
det gensidige Forhold, og det selv
om begge Parters Følelser inderst
inde er lige friske og oprigtige.
Men Overgangsalderen og de nær»
mest paafølgende Aar har nu en
Gang ondt ved at finde sig til Rette
med Alderdommens Tankesæt og
Særheder, der jævnlig bliver flere,
større og besynderligere, jo ældre
de gamle bliver.
Den unge bliver hensynsløs
mod den gamle, og den gamle
bilder sig ind, at han eller hun
helt har taget fejl af den unge,
og at det gode, der far var saa
meget af, nu rent er forsvundet.
Begge Parter tror, at de er lede
og kede af hinanden; men begge
Parter er lige blinde, thi i Grunden holder de dog stadig meget
af hinanden.
Ingen med lidt Erfaring paa dette Omraade vil benægte, at det
desværre er et ret almindeligt Tilfælde, at Ungdom og Alderdom,
der skal leve sammen Aar efter
Aar, har ondt ved at forliges,
Til syvende og sidst er det dog
de unge, det gear ud over. Thi
hver eneste ukærlig Handling eller
saarende Ord fortrydes dog, om
ikke før, saa naar Genstanden for
det onde og stygge er død.
Og Fortrydelsen, der kommer
for sent, er en mørk Gæst og en
tung Byrde.
Men naar det gear saaledes,
sker der vist kun de unge deres
Ret. De burde ingensinde forundres over, at de gamle i mangt

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

Allinge Ur- og
Guldsmedeforretning g
Conrad Hansen. TI. 140
ø

ø
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og meget maa staa uforstaaende
og fremmede, der hvor Ungdommen er Fyr og Flamme, og de
unge burde ingensinde glemme,
at de selv engang kan blive gamle
og at man bør være mod andre,
som man vil, at andre skal være
mod en selv.
Hvis Forholdet er det i et af
de mange Hjem, hvor dette Blad
læses, at du og din Bedstefader
eller »moder snærrer og bider ad
hinanden, saa bør du være den
der først ændrer din Opførsel;
men er Forholdet dette, at de gamle forlænget er døde, og at du tit
og ofte, naar du besøgte deres
Grav, har fortrudt, at du ikke,
da de levede, var bedre og kærligere imod dem, end de var, —
saa søg at faa noget ud af denne
Fortrydelse. Du lever i en levende Verden og kommer daglig i
Berøring med mange Mennesker;
et Smil paa dit Ansigt og Venlighed i din Færd vil lægge et
Plus til den Værdi, Livet har baade for dig og dine.
Men ført og fremmest gælder
det naturligvis om at forebygge
en Gentagelse af Fortrydelsen, d.
v. s. i dit Hjem og blandt dine
nærmeste at være venlig og hensynsfuld. Hvad du har forsømt
mod dem, der døde, maa du iagttage overfor de levende. Det vil
forsone dig med det i Fortiden,
der ikke var, som det skulde være, og det vil bringe dig i Harmoni med Nutiden og desuden ogsaa være den sikreste Vej til at
bringe dig i Overensstemmelse
med den Ungdom, der vil findes
naar du selv engang er bleven
FM.
gammel.

Bornolo ns Spareog haanekasses
Afd. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Slem ikke
at De billigst og bedst faar Deres
Forretnings- og Foreningstryksag er
hos os. Vi er altid til Deres Tjeneste med Priser og Tilbud.
Har De tænkt over, hvor meget et smukt udført Ark Brevpapir betyder? Vi giver ger* ne Udkast - selvfølgelig gratis

?

9ornitzka's
2ogtrykfieri
2,i sender »em

„Xord6ornfiohn"
flyer 2Jge.
ffienk ogsaa paa os,
naar »e /far et eller
andet at avertere.

liverW i NORDBORNHOLM.

Cement, båder, Tommer og alle Bygningsartikler,
Reb
del
i
P110001119.
....„:„.„:„:,..
iiverst paa Listen:

Strandhotellet!

Katharine Hepburn i

• „19 A ar"
Ekstra:

Vi udkaarer og præmierer „Smilets Dronning"

ved Henvendelse til
Kotoed og Mortensens Byggeforr.
Tlf. 77 og 79

Søndag d. 19.:

En flink ung Pige

50. Gang: Richard and his boys. — Bengt Nielsen.
..... ••••••••• CHAMPAGNEDANSI ••••••••••••••

til indvendig Gerning og Madlavning søges straks eller til 1. Aug.

Paa glædeligt Gensyn

Fr., Bidstrup.

Vævergaard pr. Tejn.
-«

•

Efter Opfordringer fra flere Sider gentages

I Børnefesten i
1 ZoologiskHave
Søndag den 19. Juli

I

Bylovs Hus i Storegade er

til Salg

Hver Herre faar gratis en Tube LUX BarberCreme, lev. af Levers SaebefabriKer.

Fra Kl. 4

Lilli Andersen svømmer
over Storebælt.

Enkefru

Fredag d.17: Creme de la Creme Aften

Telefon Sandvig 14.

med forskellige Konkurrencer og mange Præmier,
bl. a. et Fotografiapparat. Desuden uddeles denne
Gang forskellige Overraskelser til Børnene.
Musik i Haven samt Optræden af den fænomenale
kinesiske Tryllekunstner LA1 FUN. — Alle Børn
under 14 Aar deltager gratis i alle Forlystelser og
gaar gratis i Zoologisk Have.

Lalia")~~~4~~~~•~0~~ar,

PALMEHAVEN!
Y?ornfiolms £orry!

Alle der viste os Opmærksomhed ved vort Bryllup, bedes ad denne Vej modtage
vor hjerteligste 7'ak.
Ellen og Eigil Olesen.
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.

Carl Larsen, Vestergade

Fotograf Kjyiller
Rammer i alle St.

Harald Mortensen
Brøndum Hansen
den kendte Forvandlingskunstner og Slkspiller, der sidste Aar havde Knald-Sukses i
Palmehaven.

Rytmebandi

åtranddotå lerradde
Nordbornholms smukkeste Danselokale 1

V

HFER AFTEN [undtagen Torsdag]

I

I
() med afvekslende Festaftener, Ballondans og forskellige
Konkurrence-Arrangementer I
8

Koncert »ansant .1

Sverre Forchhammers Kunstnertrio ,p%

Festlig intim Stemning
o er hørdag og søndag Store Festaftener
med store Konkurrencer og store Præmier.
()JYTTE FORCHHAMMER synger dejlige Wienersange.
Femt! Stemning! – Humor!

Sommerovertøj
Restlageret af Sommerfrakker, Svaggere, Spadseredragter og Pjækkerter
sælges nu til nedsatte Priser.

Magasin du Nord
v. Victor Planck, Allinge.

Sommersko
faas hos

antidaler Bronce -

og hans berømte Orkester fra bLorry», Kbh.

Å

De rigtige

Fredag den 17. Juli og hver Aften

Børge lHamdans

Tilbring en Aften paa

Fredag og Sondag Kl. 20

øens gladeste Publikum. Øens gladeste Danseorkester.
Øens gladeste Visesanger. Øens gladeste Feriestemning.

Ir

„

53iografen

Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

hil RIO

Sommersko

i moderne Farver og Faconer
hos

Træskomager Larsen.
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deres fordel
ved Avertering i „Nordbornholm" er
den store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med andre Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan De
fan en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

Den rigtige Dansemusik

Bestil Bord i Tide ,ZIP

Ring til „Nord6ornffolm" „reg. 74.

1411 Tlf. Sandvig 13

5

Regninger,
•
Meddelelser,
til Gulve og Køkkenborde efter Maal.
200x 300 i flotte
Konvolutter Annstroleurn Tæpper,
Mønstre, Løbere til Gulve
pr. mt. 1,50 Kr.
Brevpapir,
baade hvide 9g mønstrede efter Maal
eller afpassede, der er nok af Mønstre
Kvitteringer, Voksdug at vælge imellem, ogsaa det bestemte
i1111111111111111U1111111111111.1111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117

•041184•11.••••••[
•

N0e0o01111118■••

Kærnemælksfoder
Voksefoder
Knækfoder

Honsefoder fra

NO0111M

er godt.
Telefon Osterlars 73.
• 0, • • • 19 1116.41,9119.•••■■••1144111111.••øøøøøøøøøøøøøøøøø 411•111•••••••••0•11••••••••

Yuristartikler
.eter..edsslio, RadesRo,
Radeficetter, Sade6olde.

9aa til gxel 97logensen, !Tejn

KUNST KERAMIK
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Besøg Akts. Michael Andersen & Sønners Udstilling i
IFnrgicA
n ditacinbgetvang — •

KIOSKEN, Allinge.

og løvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri
Ung Pige
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,
L. Mfs. Højskole Hillerød.

20 Aar,

Forreiningskonvolufler
sælges billigst.

de søger; prima Kvaliteter billigst i

Nordlandets handelshus.

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.
••.s..••••• øøøøøøøøøøø 111•
Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For' eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i ett
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. —

Allinge BogtryKKeri.

Sælg Deres Æg og køb alle Deres Varer i Produktgin

Nordbornholms Adressefortegnelse
Apotek

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

Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

Købmænd

Damefrisørsaloner

Søndergade, Allinge, Tlf. 48.

Elektriske Artikler

Ladestationer

Lind, William, Allinge Tlf. 95

(se Vognmænd )

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

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

Nordlandets Handeishus, All. Tlf. 7

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

Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf. 4

aut. Gas - og Vandmestre
Bog- & Papirhandlere

Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

Gornitzka,',0„ Allinge Tlf. 74

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

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 v

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
Bornholms Dampvaskeri.

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

Slagtere

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

Vognmænd

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Bohn, Emil, Sønderg„ All,

Art. f. Hoteller og Pensionat. Murermestre

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

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

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Person- og Lastkarse!

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

Smørrebrøds-. Ateltemlagspaplr, Servietter

Holm, P. C.,

7

Musikundervisning

Allinge Tlf. 39

Cykler;og'Cyklereparationer Kul og Koks

Personers Vogn

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Sygekasser
AlI. - Sandv. Sygekasse All. TIL 47
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag-

Westphal, G. Sandkaas

7-9

Sæbeforretninger

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

Tlf. 46

Personkorse! nzed 6-7 Personers Vogn.

Klaver — Violin — Sang.

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

Vaskerier

Smedemestre

Isenkram og Porcelæn

Bygningssnedker

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

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Hotel Allinge Telefon 25

Bygmestre

Ure og Optik

Skotøj og Skotøjsrep.

Modeforretninger

Hoteller

Bloch

Larsen, L., Allinge.

Jørgensen, 11., vi Posthuset Allinge
Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5

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

Bogtrykker

M.

Træskomagere
Radioforhandlere

Manufakturhandlere

Guldsmede

Tlf. Allinge 127.

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Jørgensen, H., v?Posthuset Allinge

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

Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Teglværk

Pensionater

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

Trælast og Tømmer

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

Ligkistemagasiner

Foderstoffer

Bagerier

Møbelsnedkere

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

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Mælkeudsalg

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste
Avertering.
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: Lad 9tres gamle Cykler blive som ny! :
•
..
•
•
•
Vi

•

oplakerer og stafferer Cykler billigt. ••

•
•

Garanteret fint og holdbart Arbejde.

•

Cykle— og Radio-5mportoren
All inge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156.

•

••

•

•

Mit Reparationsværksted anbefales.

Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner.
Reservedele haves paa Lager.

Reparationer pr. Kontant.

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•••••••••••••• 3•••••••••oe••••••••••••••••••••••

11~~00000
Køb Sommerkjoler hos mig !
Mægtigt Udvalg i alle Farver og Størrelser.
Priserne ligger fra 4,5o - - 28,00
Nogle Modeller fra sidste Aar sælges for halv Pris

ALLINGE MESSE TH. HOLM
1111111111~11111111111111
1

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives I
Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl.,
og det bedste der findes i Arbeidstej, samt af alt, hvad der horer 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 smukke Gardiner T. •

ODECICIDEED3C1C313001:10CICIEDCIMSC113013:11=ICIDECIS=MCICIC113

Fiskerens Sang
—o—
Der knejser i Havet saa ensomt en Ø.
hvor Brændingen larmer
mod lodrette Klipper
med Kløfter og Dale
ved skovkranste Sø,
hvor Gøgene kukker i Krattet,
hvor Skovene slipper.
Og kendt at saa mange,
et Navn blev der valgt,
og Østersøens Perle den bliver nu kaldt.
Langs Kysten der lever en Fiskerstand
nøjsom og flittig,
baade Mænd og Kvinder,
en „røget Bornholmer"
er kendt over Land ;
saa lækker en Vare
man ej andetsteds finder,
dog ofte det sker,
ingen Fangst er i Garn ,
da kniber det for Fisker, Hustru og Barn.
Han ved, han stole maa paa egen Kraft
og klare sig selv i daarlige Tider,
og Lyst til at virke
han altid har haft,
og hvad han lover, derpaa man jo lider.
I sin Ungdom han sejled
i udenrigs Fart,
men længtes tilbage ja det er jo klart.
Vi elsker vor Frihed og vi elsker vor Ø.
selv om Uheld og Tab
vi saa ofte maa døje
Naar Baadene gynger
paa skumklædte Sø,
thi Klipper og Skær
kræver aavaagent Øje,
Vi byder velkommen
enhver som har Lyst
at styrke sin Sundhed
ved havsalten Kyst.
f. Hansen. Sandvig.

17

(Veranclasalen)

la
El
El
El
El

Hver Aften Koncert-Dansant.

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

111111111111111111111111111111111011111011111111111111111111111111111111111101111111111

— Strandvejen er nu aaben for Trafik.

Den helt riglige

111101•11010=111~~IN

Permanent udfører vi nu med den nye
Taco LUXUS Maskine. — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet —
og dog kun otte Kroner!

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

El
13

Sverre Forchhammers Kunstner-Trio

Cl

fra Hotel „Kong Frederik", København ffi

Bestil Bord : Tlf. Sandvig 38 og 58.
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Fru H. Reiner

El

Nordbornholms anankkeste Lokale
ARD
CIDDSIMDCZIMOMDMCIMSEEEMSE11:11:299131:10EICISESEISCILIDGICICI030

Alle Bornholmere og interesserede Turister maa læse

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

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

Skrædder Ipsen
Storegade — Telefon 113
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Strandpavilloner Sandkaas Bar
IOD

Eo?
...

Læg Aftenturen til Sandkaas
Nordbornholms smukkest beliggende Lokale
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Originale Drinks til rigtige Priser
Hyggeligt! — Aabent fra Kl. 14 — Intimt!
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PROTOKOLFABRIK

Bornholms ZO!
Buer Eftermiddag og Aften
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Bornholms Spareog liaanekasses
Rid. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4
ø
Boxer udlejes

kvertki i NORDBORNHOLM,

Chr. DideriKsen
RØNNE

----

Z

Sct. Mortensgade

:11

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

0
IQ

—

Telefon 865

••■■•••••

Mit Skraederi anbefales
En god, moderne Foraarshabit
fra 75 Kr.
En fin ægteblaa Serges-Habit
„ 85 Kr.
Reparationer, Rensning, Presning udf. omhyggeligt

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge

