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Sommer i Tyrol. 

Godt Køb. 
Efter det franske. 

—o— 

Fru Sisterel var overmaade vel-
tilfreds med sin ny Kammerjom-
fru. Celestine var en velopdragen 
ung Pige, der forstod at indordne 
sig under Husets Skikke. 

Da hun blev fæstet, havde hun 
ikke stillet overdrevne Fordringer, 
hun var gaaet ind paa at nøjes 
med en ikke særlig høj, men dog 
nogenlunde antagelig Gage, og 
havde erklæret, at det hun lagde 
mest Vægt paa, var, at have en 
Stilling hos en Dame som Fru 
Sisterel. 

Fruen følte sig meget smigret 
over Westines Bedømmelse, og 
efter at man var blevet enige om 
Betingelserne, havde Kammerjorn-
fruen kun tilføjet: 

— Det eneste, jeg vil bede Fru-
en om, er at Fruen vil give mig 
sin aflagte Garderobe . . . Jeg 
gaar med Tøjet, hvis Fruen ikke 
finder noget upassende deri, eller 
søger at skaffe mig af med det. 
I baade den ene og den anden 
Retning kan jeg jo have Fordel 
deraf. 

- De skal nok faa mit aflagte 
'I'øj, svarede Fru Sisterel, men 
jeg siger Dem paa Forhaand, at 
den Fordel, De faar deraf, bliver 
ubetydelig . Jeg er meget ordent-
lig med mit Tøj, jeg holder meget 
af at være smukt klædt, men jeg 
hører ikke til den Slags Damer, 
der strør Penge ud til Klæder. 

— Det har Fruen Ret i . . . . 
Fruen er nok ikke som den Ameri-
kanerinde, hos hvem min Veninde 
Fernande tjener. 

Aa, Amerikanerinderne er 
anderledes beslaaet med Penge 
end vi franske Damer . . 
-- Der siger Fruen et sandt Ord. 
Men den Dame, jeg taler om, 
kan man vist kalde helt forrykt. 
Fruen kan tænke sig, at hun an-
skaffer sig 400 Toiletter om Aaret. 

— Firehundrede . . . 
— Ja. Det strider jo mod sund 

Fornuft . . . Der er saarnænd 
Dragter, som hun aldrig faar paa. 
Efterhaanden som en ny bliver 
bragt hende, siger hun til Fernan-
de : ,,Skaf mig af med de gamle 
der!' 

— Det maa være en god Plads 
som giver en Kammerjomfru gode 
Indtægter . . . 

— Ja, det kan Fruen tro . . . 
Der er mange Damer, endda af 
de bedste Kredse, der er mere 
end henrykt over at kunne for-
skaffe sig elegante Toiletter, der 
har været brugt en eller to Gange 
eller maaske siet ikke brugt, for 
nogle hundrede Francs. Ja det 
er stort Held min Veninde Fer-
nande har . . . Men jeg er ikke 
misundelig, og særlig ærgerrig er 
jeg heller ikke . . . Jeg tror, at 
jeg vil blive rigtig glad for at være 
hos Fruen„ , 

Fru Sisterel havde længe ønsket 
sig en Pelskaabe, men hun krym-
pede sig ved den store Udgift. 
Blot hun dog ved Hjælp af Ame-
rikanerindens Kammerjomfru kun-
de skaffe sig en paa billige Betingel-
ser. Men Celestine havde rigtig-
nok kun fortalt hende om Kjoler. 
Maaske var der ogsaa Kaaber at 
faa. 

Fru Sisterel spurgte efter nogen 
Betænkning Celestine derom, og 
denne svarede, at hun skulde søge 
Oplysninger derom hos sin Ven-
inde Fernande. 

Et Par Dage efter sagde Cele-
stine til Fru Sisterel, at hun rimelig-
vis kunde skaffe hende en Kaabe 
paa den før omtalte Maade, og 
for Resten var Fernande kommen 
for at tale med Fruen om Betin-
gelserne. 

Fru Sisterel forlangte ganske 
betaget straks at faa Fernande 
i Tale, og Celestine førte en ny-
delig ung, smagfuldt klædt Dame 
ind, der vilde have været præ-
sentabel i enhver Salon til en 
Eftermiddagste. 

Fernande forklarede Fru Siste-
rel, at hun netop havde et sær-
deles fordelagtigt Lejlighedskøb 
at byde hende, en Pels, der havde 
kostet titusind Francs, og som 
kunde afstaas for tolvhundrede. 

Fru Sisterel gjorde selvfølgelig 
ingen Indvendinger med Hensyn 
til Prisen, men det var dog en 
stor Sum for en Pels, hun ikke 
havde set. 

Fernande fandt Bemærkningen 
ganske naturlig, men den Sag 
var let at komme over; Fru Si-
sterel kunde faa Pelsen at se den 
næste Dag Kl. 5, saa havde Ame-
rikanerinden den paa i Tesalonen 
i Rue Saint Florentin. Der ene-
des man om at mødes. 

Fru Sisterel havde faaet Tilla-
delse af sin Mand ti] at købe 
Pelskaaben, og i Spænding og 
Forventning, med bankende Hjerte 
begav hun sig derhen. 

For alle Eventualiteters Skyld 
havde hun taget de tolvhundrede 
Francs med i sin Taske. 

Det vilde være let for hende 
at kende Amerikanerinden, for 
hun havde sin Kammerjomfru med. 

Det varede heller ikke længe, 
før Fru Sisterel saa hende kom-
me med Kaaben paa, og det kunde 
ikke nægtes, at den var over-
ordentlig smuk. 

Amerikanerinden satte sig ved 
et af Tebordene, og kort efter 
tog hun Kaaben af og lagde den 
paa en Stol ved Siden af sig. 

Da først kunde Fru Sisterel rig-
tig beundre, hvor fint og blødt 
Skindet var. 

Amerikanerinden greb straks et 
af de store illustrerede engelske 
Magasiner og fordybede sig i 
Læsningen deraf. 

Fernande rejste sig rolig op, 
gik hen til Fru Sisterel og spurgte; 

— Naa, hvad synes Fruen saa ? 
	 Jeg tager den ! Der er ikke 

noget at betænke sig paa, udbrød 
Fruen med skinnende Øjne. Jeg 
er allerede længselsfuld efter at 
komme til at eje den. 

Fernande spurgte med et ned-
ladende Smil: 

— Fruen vilde maaske gerne 
have den med det samme ? 

— Ja, det kan De tro, jeg vilde 
men det er jo desværre ugørligt. 

— Hvorfor dog? . . Min Frue 
er saa ubetænksom ! Jeg siger 
blot til hende, at hun har glemt 
sin Pels i Hotellet, og da hun 
netop venter en ny i Aften, gaar 
det hele af sig selv. Men for at 
Opmærksomheden ikke skal hen-
ledes paa os, vil jeg bede Fruen 
om at gaa ud og vente paa mig 
i Toiletrummet, der bringer jeg 
saa Kaaben ind 	. 

— Ja, og saa betaler jeg Dem 
den, 

— — — 
Da Fru Sisterel havde forladt 

Tesalonen og var kommen ud paa 
Gaden med den pragtfulde Skind-
kaabe paa, syntes hnn, at hun 
var bleven et helt andet Menne-
ske. Hun vidste nok, at hun havde 
en flot Skikkelse og et kønt Ansigt, 
men hun havde aldrig, førend hun 
fik denne Kaabe paa, set alle sine 

I Fortrin saaledes komme til deres 
Ret. 

Hvor forstod hun nu den for-
føreriske Magt, der laa i at være 
saa pragtfuldt klædt, og hun ind-
saa at mange Kvinder gik ube-
mærket gennem Livet, fordi de 
ikke kunde pryde sig med elegante 
Klæder. 

Det varede heller ikke længe, 
før hun opdagede, at hun tiltrak 
sig Folks Opmærksomhed, og med 
den sjette Sans, som de fleste Kvin-
der er i Besiddelse af, havde hun 
Fornemmelsen uden at vende sig  

orn, at nogen fulgte efter hende 
lige i Hælene. 

Skønt det maaske nok smigre-
de hende, vilde hun dog ikke ud-
sætte sig for Ubehageligheder, 
men gik raskere til. 

Den, der gik bagved hende gik 
ogsaa raskere. 

Da blev hun bange og løb 
næsten til sit Hjem. Men just i 
samme øjeblik, hun vilde gaa ind 
gennem Porten, traadte en fin, 
velklædt Herre hen til hende, tog 
Hatten af og sagde: 

- Vil Fruen være saa god at 
følge med. 

— For hvem antager De mig? 
spurgte Fru Sisterel ildrød af 
Harme. 

— Det er i Anledning af deres 
Kaabe, Frue . 

Maa jeg bede dem om at 
De hurtigst gaar Deres Vej. 
	 Den Kaabe, De har paa, er 

stjaalen 	. . 
- Stjaalen! . . Jeg har for et 

øjeblik siden købt og betalt den. 
	 Det er muligt . . Men jeg 

er Opdager, og Deres Forklaring 
maa De afgive paa Politistationen. 

— Hvad er det dog for noget? 
Lad mig dog i mindste under-

rette min Mand om dette. 
— Det skal De faa Lov til Frue. 

Jeg følger med dem op . 

Fru Sisterel gik op i sin Lej-
lighed sammen med Opdageren. 
Hendes Mand var ikke kommen 
hjem, men med Opdageren ved 
sin Side saa' hun, at alt i Lej-
ligheden var endevendt, og at 
Celestine var forsvundet med hen-
des Linned, Smykker og Sølvtøj. 

Morild. 
-0 — 

Sommer- og Vinteraftener har 
Læsere, der bor ved Havet, sik- 

kert lagt Mærke til den ejendom-
melige Lysning, som viser sig paa 
Havoverfladen og kan endog blive 
vidunderlig skøn, naar man en 
stille Aften sidder i en Baad, der 
glider hen over Vandspejlet. Køl-
vandet glimter og lyser, det lys-
ner og funkler omkring Aarerne, 
der plasker i Vandet ; Glansen er 
stærkere, jo mørkere det er, som 
var Havet flydende Sølv. Synet er 
betagende, man lægger Aarerne i 
Ro kan ikke løsrive sig fra det 
herlige Skue. 

De fleste ved, at Særsynet kal-
des Morild, men mange aner sik-
kert ikke, hvorledes det fremkom-
mer. 

Navnet Morild betyder Havild 
(Mor eller Mar er cl. s. s. Hav), 
og Lysningens Navn er meget 
gammelt. Fænomenet er beundret 
beskrevet og af Digtere besunget 
gennem Aarhundreder, ligesom 
man ogsaa i Tidernes Løb har 
forsøgt at give en Forklaring af 
Havets lysende Emne. 

Til en Begyndelse nærede man 
den Anskuelse, at Havvandet i 
sig selv var lysende; senere gæt-
tede man paa, at Havet om Nat-
ten tilbagegav det Lys, det om 
Dagen modtager fra Solen, og 
endelig, da man opdagede Elek-
triciteten, antog man, at Lysnin-
gen hidrørte af Vanddelenes Gnid-
ning imod hverandre, hvilket alt-
saa skulde frembringe en uende-
lig Mængde smaa elektriske Gni-
ster. 

Først i den nyere Tid er det 
lykkedes Videnskabsmændene at 
løse Gaaden for os. Ved Hjælp 
af de stærkeste Mikroskoper (sam-
mensatte Forstørrelsesglas) har de 
udfundet, at Morilden stammer 
fra Millioner af Smaadyr (lnsions-
dyr). Disse Smaadyr har nemlig 
i sig — enten i Legemets indre 
Organer eller i Yderdelene — et 
lysende Stof, som kaldes Fosfor, 
et Stof, hvis Navn er kendt fra 
de gamle Tændstikker og forøvrigt 
meget giftigt; mange kender og-
saa de selvlysende Kors, selvlysen-
de Tændstikæsker o.l. Selvlysnin-
gen stammer fra det Fosfor, de 
indeholder. I tætte Masser ligger 
de smaa lysende Dyr ; i tykkere 
og tyndere Lag boltrer de sig 
imellem hverandre og oplyser de 
mørke Vande. 

Hvad er Aarsagen til — at disse 
usynlige Smaavæsennr har denne 
ejendommelige Evne? 

Svaret lyder: Lyset er dem en 
Hjælper i Ernæringens Tjeneste, 
Nat som Dag trænger de tiI Føde 
om Dagen lyser Solen op for 
dem, men om Natten, naar deres 
Element er mørkt, lyser Skæret 
fra dem selv op omkring dem, 
og de er i Stand til at erfare, 
hvor deres Bytte befinder sig. 

Det er et Led i den endeløse 
Kamp for Tilværelsen, som sær-
lig i Havet udkæmpes med Haard-
nakkethed; de større Dyr efter- 
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stræber de mindre, lige fra disse 
mikroskopiske Smaadyr og gen-
nem alle Størrelser op til de mæg-
tigste Hajer og Hvaler. 

Fosforlysningen findes overho-
vedet hos mange Dyr,lbaade paa 
Landjorden og i Vandet. Hvor 
kan Enge og Moser ikke være 
oversaaet med Lyspunkter en Som-
meraftenstund, — det er St. Hans-
ormen, der brænder Brudeblus for 
sin elskede. 

Silden har ogsaa Fosforglans i 
sig, og naar Stimerne trænger frem 
gennem Vandet, og de pludselig 
gør en Drejning, kastes et stærkt 
Skær op i Luften, næsten som 
Skinnet fra et fjernt Lys eller fra 
en elektrisk Lyskaster. Selv efter 
Døden, forskrækker Silden en ofte 
naar den ligger i et mørkt Rum, 
— endnu kan den „lyse i Mørke." 

FM, 

Beger og 
Familie - Journalen i denne Uge 
er et Olympiape-Nummer, idet 
Bladet foruden sit sædvanlige 
Læse- og Underholdningsstof mø-
der med et særskilt lille Hefte 
paa otte Sider, der skildrer Olym-
piske Lege i Berlin. Desuden er 
er der Masser af andet Stof, saa-
ledes er der en enestaaende mor-
som Skildring af vor Medarbej-
der, den bekendte svenske Rej-
seskildrer Berco, der nys har 
gjort en Tur gennem det roman-
tiske Ungarn, hvor den gamle 
Tid endnu lever paa de vilde 
Sletter under de uendelige Ho-
risonter. Et Par andre Sider fø-
rer Læseren paa en højst inter-
essant Ekspedition til Cuzco. -
De mange Noveller skaffer en 
den bedst mulige Underholdning, 
naar man taar et lille Pust til 
at dase og læse i Feriens herlige 
Solskinsdage. 

Nordisk Mønster Tidende 
Nr. 15. d. 21.-7.-36. 

Selvfølgelig vil De gerne have 
endnu en fiks Sommerkjole, og 
det ligger inden for enhvers 
Rækkevidde at faa opfyldt dette 
Ønske, hvis man køber Nordisk 
Mønster - Tidende Nr. 15, der 
vrimler at smukke Højsommer-
kjoler, enkle og raffinerede, kvin-
delige og gaminagtige, kort sagt, 
noget for enhver Type. En Dob-
beltside med elegant Undertøj 
vil fryde alle Kvindehjerter og 
saa er der det gode ved Bladets 
Modeller, at de er beregnet til, 
at man selv kan sy dem uden 
Vanskeligheder, blot man følger 
den udførlige Forklaring, der 
hører til hvert Snitmønster og 
som paa dansk forklarer Synin-
gen næsten Sting for Sting. Hvis 
De ikke har Tid til at sy en ny 
Kjole, men gerne vil pynte paa 
den gamle, findes der nye fikse 
Ideer til Kraver, Bælter og Gar-
niturer. De strikkede Ting er 
ualmindelig rigt repræsenteret, 
baade med Jumpers, Trøjer, Huer 
og sidst, men ikke mindst med 
et Par Herrepullovers, selvfølge-
lig diskrete i Mønstret, som Her-
rerne sætter Pris paa det, men 
alligevel med det lille Særpræg, 
der skiller dem ud fra andre. 
Endvidere vil De finde Korsstings. 
broderier, smaa lette Haandar-
bejder og en pragtfuld Stores-
knipling, udført i Baandhækling, 
der er den mest moderne Form 
for Haandarbejde. 

Musik i Anlæget. 
Hornorkesteret spiller 1 Anlæ-

get i Aften Kl. 19,30-20,30 og 
igen paa Onsdag Aften. 

Tiden er inde til at faa Fod-
bolden frem igen. Allerede 
Midten af næste Maaned begyn-
der B. B. U.s Efteraarsturnering, 
og rart vilde det være om Allinge-
Holdene kunde gøre en god Fi-
gur fra Starten af. Derfor hen-
vender Spilleudvalget sig gennem 
disse Spalter til alle Spillerne og 
opfordrer dem til at møde Søn-
dag Formiddag paa Banen, saa-
ledes at man kan danne sig et 
nogenlunde Skøn over Spiller - 
Antallet. Fra Tirsdag i næste 
Uge vil der saa hver Uge blive 
arrangeret Træningskampe baa-
de for Juniores og Seniores, og 
saa vidt det lader sig gøre, og-
saa Kampe med fremmede Hold 
om Søndagen. Angaaende Træ-
ningskampene om Aftenen, maa 
Spillerne selv se efter i Skabene 
om de er sat paa Hold, og lad 
os sige det med det samme: Hver 
Gang, der foregaar et eller andet, 
hvad enten det er almindelige 
Træningskampe, Privatkampe, 
eller Turneringskampe bliver der 
ikke givet speciel Meddelelse til 
de enkelte Spillere; dQt bliver i 
god Tid opslaget i Skabene og 
saa skal Spillerne give Afbud 

Allinge-Sandg, Byraad 
Mødet deri 22. Juli 1936. 

Finansministeriet meddelte at 
dette vil være villig til at tage 
Spørgsmaalet om Lempelse i Ren-
te- og Afdragsydelserne til Fisker-
nes Laanefoiid for de Fiskere, der 
har Laan i Fonden, op til Over-
vejelse 1 Forbindelse med de For-
handlinger, som eventuelt maatte 
blive ført mellem Ministeriet og 
Byraadet om en Ordning af Kom-
munens Gældsforhold til Staten. 

Til Efterretning. 
Kæmnerkontoret fremsendte Raa-

balancer pr.2.-7.forAarene 1935-36 
og 1936-37. — Til Efterretning. 

Ministeriet for off. Arbejder med-
deler Tilladelse til at lade Arbej-
det ved Reparation at Havnepor-
ten udføre efter Regning og for-
venter senere Meddelelse om, 
med hvor stort et Beløb Kontoen 
for Vedligeholdelse skal tillades 
overskredet. — Til Efterretning. 

Undervisningsministeriet medde-
ler at Sagen angaaende Andra-
gender fra Fisker Janus Nielsen 
og Stenarbejder Hans Peter An-
dersen om Fritagelse for Skole-
gang om Lørdagen for deres Bør-
nebørn beror paa Brevveksling 
med Kirkeministeriet og Justits-
ministeriet. — Til Efterretning. 

Det danske Hospitalsfond i Ham-
borg andrager om et Tilskud til 
Støtte for Virksomheden. Blev hent. 

H. P. Hansens Mindefond an-
moder om Bidrag. — Henvistes 
til Kasse- og Regnskabsudvalget. 

Peter Larsen Sandvig ansøger 
om Tilladelse til at tække et Va-
skerhus med Tagpap. —Vedtoges. 

Louis Kofoed ansøger om Til-
ladelse til at tække en Veranda 
pas Frk. Louise Andersens Ejen-
dom i Rosengade samt en Veran-
da paa sin egen Ejendom i Pile-
stræde med rød Duvolit. — Tilla-
delsen blev givet.  

til Spilleudvalget inden den fast-
satte Frist. Overtrædelse at dette 
vil medføre at en Spiller even-
tuelt ikke kommer paa Holdet 
næste Gang. Og saa er der en 
anden Ting som nødvendigvis 
ogsaa maa tages i Brug; det er, 
dersom en Spiller ved daarlig 
Opførsel eller Sløseri med et 
eventuelt Afbud, sætter sit Hold 
og dermed Klubben i Forlegen-
hed, vil dette eventuelt medføre 
en kortere eller længere Karan-
tæne. Det lyder maaske lidt baardt 
men det skal ikke være saaledes 
her i Allinge, som det er i man-
ge andre Klubber, at der er et 
forfærdeligt Roderi indenfor Fod-
boldatdelingerne. Orden i Sager-
ne vil vare til Gavn for saavel 
Spillere som Ledere. Lad os være 
enige om det. 

Og saa tar vi fat i næste Uge 
og klemmer paa saaledes at vi 
kan naa Mesterrækken i Løbet 
af den kommende Turnering. 
Konkurrencen vil blive haardere 
denne Gang end den var i for-
rige Sæson, men det maa kun 
opmuntre os til at presse yder-
ligere paa. 

Fra Uge til Uge. 
J. A. K. 
henvises til omstaaende Annonce 
og gør opmærksom paa, at de 
Talere, der komater til Stede ved 
Sommermødet i Aar, er de bedste 
J. A. K. raader over. Da vi er ved 
at lægge ud med et stort nyt Ar-
bejdsfelt af betydelig Format, der 
paa kort Tid kan faa de økomi-
ske Kaar forbedrede for dem, der 
vil, hasber Arritsledelsen, at Som-
mermødet i Aar vil faa en tusind. 
tallig Tilhørerskare, idet der i 
Almindingen den 2. Aug. vil blive 
gjort udførlig Rede for Sagen. 

Der bliver Musik inde i Pavil-
lonen 1/2  Time før Mødet begyn-
der 

— Vel mødt den 2. Aug. — 
Arntsledelsen. 

En lille smuk Ridehest gratis 

cr 
Zoologisk Have i København 

plejer hvert Aar afholde en eller 
to Bortlodninger af Havens Dyr 
f. Eks. en lille Hest ell. lign. og 
nu følger vor egen Zoo Eksem-
plet. 

Efter med 14 Dages Mellem-
rum at have afholdt 2 Børnefester 
hvor Hovedgevinsten var intet 
mindre end et Fotografiapparat 
blev ved den første Børnefest 
vundet af en Dreng fra Rønne. 
Ved Festen i Søndags var det en 
lille Københavnerpige der ferierer 
hos Herr Hans Holm Nyker, der 
blev den lykkelige Vinder af den 
eftertragtede Genstand — har Ha-
ven nu besluttet at ofre sin 
smukke Ridepony, som paa Søn-
dag bliver tildelt en af Havens 
Gæster, Voksen eller Barn ved 
Lodtrækning. 

Da det maa siges at være en 
meget flot Gave, bliver der sikkert  

mægtig Tilstrømning til Zoo paa 
Søndag. 

Dir. Mecklenburg meddeler at 
Spærringen af Vejen til Stammers-
halde, der har været til stor Gene 
for Haven, nu er ophørt. 

Biografen 
i denne Uge : den store sven-

ske Folkekomedie „Petterson & 
Bendel". Handlingen udspilles i 
en Storby, hvor 2 ludfattige unge 
Mennesker ved fælles Arbejde og 
en Del Held kommer ovenpaa. 

Den er rig baade paa pudsige 
og paa sentimentale Scener i det 
hele taget en rigtig Folkekomedie. 

Strandslot 
indbyder i denne Uge til 3 Fest-
aftner. I Aften er der Børnebal 
med Ballondans og fine Præmier. 
Alle Børn i alle Aldre er velkom-
men, og Voksne med naturligvis. 
Det bliver en rigtig Børnefest, og 
vi er spændt paa, bm Herr Sverre 
Forchhammer har lige saa meget 
Charme som Legeonkel som han 
har som Dirigent. Lørdag er der 
Konkurence om den smukkeste 
(ikke dyreste!) Sommerkjole, og 
Søndag arrangeres en stor Born-
holmeraften med Bornholmerhu-
mør, Bornholmertoner og Born-
holmer-Optræden. Det bliver en 
Aften med store Overraskelser. 

Strandhotellet 
afholdt Onsdag Aften Højsæsonens 
eneste Sommerkarneval. 	Man- 
ge havde fulgt Opfordringen til 
at møde i et fikst eller morsomt 
Kostume — og de præmierede 
Deltagere blev hyldet af det stop-
fulde, begejstrede Hus, — Fredag 
Aften har Hotellet stor Løjne-
konkurrence — selvfølgelig og-
saa med værdifulde Præmier -
og paa næste Onsdag afholdes 
Højsæsonens eneste Amatøraften, 
hvortil aktive Deltagere allerede 
nu kan henvende sig til den kunst-
neriske Leder Bengt Nielsen, der 
forøvrigt stadig overrasker sit store 
Publikum med nye morsomme Vi-
ser og Vitser, — ligesom Richard 
Johansens Eliteorkester er et værdi-
fuldt Aktiv for det altid morsom-
me Strandhotel!! 

Til Udstillingen i Ystad! 
nu paa Søndag indbyder Damp-
skibsselskabet „Østersøen" til en 
Udflugt tit Simrishamn og Ystad, 
hvor der afholdes den saa meget 
omtalte Udstilling „Friheden". Den 
er virkelig et Besøg værd; alle 
de Problemer, der i ens Fritid duk-
ker op i en, er omhyggelig be-
handlet og Udstillingen omfatter 
bl. a. Folkets Uddannelse gennem 
Bibliotheker, Museer, Studiekredse 
m. m. — Teater, Sang, Musik og 
Film — Rejser, Sport og meget 
andet. Naturligvis er der ogsaa 
Forlystelser, Dans o. s. v. Selve 
Ystad By er jo ogsaa en Sevær-
dighed, for ikke at tale om Bade-
livet der. Turen arrangeres meget 
billigt. Man kan for 7,50 Kr. kom-
me frem og tilbage mellem Allinge 
og Ystad. Se løvrigt Annoncen. 

Med A. S. G. til Ystad. 
Som Medlemmerne bekendt af-

holdes der i Øjeblikket en stor-
stilet Udstilling i Ystad under 
Devisen : „Fritiden'. Det er en 
Udstilling som enhver sportsinter-
reseret maa se og det er i sidste 
Øjeblik lykkedes os at faa en Ord-
ning med „Østersøen" saaledes 
at A. S. G.s Medlemmer kan er-
holde Billetter til nedsat Pris. Alle 
Oplysninger samt Indtegninger 
foregaar i Kiosken. 

A. S. G. 

PALMEHAVEN. 
Harald Mortensen og hans be-

rømte Orkester, Brøndum Hansen, 
Henry Randolph og Børge Ha-
manns Rytmeband sørger nu hver 

Aften for, at hver eneste Gæst 
faar moret sig rigtigt. 1)..-n ene 
Overraskelse følger efter den an-
den. Haralds Sketsch og flotte 
Musiknumre, Brøndum - Hansens 
dygtige og morsomme Iminitatio-
ner af Komponister og Forfattere, 
og Henry Randolph, hvis mor-
somme Viser alle synger med 
paa, Og til Dansen svikler Børge 
Hamanns Rytme-Band, saa ingen 
kan sidde stille. Paa Søndag er 
Harald Mortensens sidste Aften 
paa Bornholm i denne Sæson. 
lian er engageret til „Femina* i 
Berlin under Olympiaden. 

Friluftsteateret 
Dyrehaven 

viser i Aar saavel Danskerne 
som de udenlandske Turister, der 
i Tusinder strømmer til Dyrehaven, 
hvad den danske Ballet kan præ-
stere. Og det er ikke Smaating. 
Eventyr-Balletten „Tata" med Mu-
sik af Fini Henriques og i Ballet-
mester Harald Landers virknings-
fulde og straalende Isenesættelse. 

„B. T. skrev bl. a.: 
Emil Mobecks Ballet „Tata" 

blev modtaget med Begejstring 
paa Friluftsteatret, og det ser virke-
lig ud, som om Teatret i Ulve-
dalene nu har faaet den store 
Sukces. Det kan være vanskeligt 
at udnytte en Friluftsscene paa 
en fornuftig Maade. Det lykkedes 
fuldt ud, og selv om Balletten 
varede to Timer, virkede den in-
tet Øjeblik langtrukken. Den sidste 
Time blev en uforglemmelig Op-
levelse, en forrygende Opvisning 
i Balletkunst, der næppe vil findes 
smukkere noget Sted i Verden. 
Der manglede et Par enkelte at 
Ballettens Navne, men de blev 
ikke savnet. Hvert Parti udførtes 
saa glimrende, at Resultatet næp-
pe kunde have været bedre. 

Hvis De kommer til København 
inden de slutter derude, burde De 
ikke nægte Dem den Fornøjelse 
at overvære »Tata«. 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

Enkefru Bylows Hus i Storegade er 

til Salg 
ved Henvendelse til 
Kofoed og Mortensens Byggeforr. 

Tlf. 77 og 79 

Absolut bedste Kvalitet 

813odird Hssibiudepro 
Alle prima Redskaber til Hø-
sten sælges og Priserne er 
smaa 

NordlandetsHandelshus 
~ni 
fiornnoims Spare- 

og baanekasses 
i Allinge 

• 
Kontortid:9-12 2-4 
• 
Boxer udlejes 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 



bh Nye Sommersko 
i moderne Farver og Faconer 

hos 

Træskomager Larsen. 

FFST-GAVER! 
'bedst hos CONRAD II:A NSEN 

r'Allinge Ur- og Guldsmedefors. 

•
ved Havnen, Telefon 140 
 • 

Forretningskonvolutter 
sælges billigst. 

Allinge BogtryKlieri. 

Xvern vinder gesten? 
Paa Sønda4-Y har enhver, der besøger 

Zoologisk Xave 
Chance for at vinde den smukke, lille Rideponny, 
der o-aar i Haven. 

''sBilletterne til Haven gælder nemlig som Lod-
sedler — ogsaa Børnebilletterne. 

Koncert Dansant fra Kl. 4. 
Lodtrækning Kl. 6. — Resultatet averteres i 

„Nordbornholm". 
Obs. Vejene til Stammershalde er atter farbare. 

Mange Størrelser til smaa Priser! 
Anker Hegaards og Glud & Marstrands Fabr.s 
emaillerede Gryder med Skønhedsfejl — — — 

Disse er ved Brugen ligesaa gode som prima Gryder, men sælges 
meget billigere i 

Nordlandets Handelshus 
Intet over og intet ved Siden af 

Strandhotellet! 
Fredag d. 24.: Stor Løgnekonkurrence ! 

Flotte Præmier og ekstra Champagnedans - 
Søndag d. 26.: En ægte Stemningsaften! 
Onsdag d. 29,: Højsæsonens eneste Amatøraften 

Dejlige Præmier og høj Stemning ! ! 

Hver Aften s[)(1aanbseerorBkleTstTeEr uBnEdNeGr  jegseøaef  nsRiecnieisAteRir)igtjig 

HANSEN mægtig Feriestemning paa Strandhotellet !! ! 
Paa glædeligt Gensyn 

Telefon Sandvig 14. 	 Fr. Bidstrup. 

Skal Høstvognene og Kasserne hertil repareres 
inden Hosten, har vi særdeles 

stærke Gran- og Fyrrebrædder 
som er velegnede og til meget rimelige Priser. 

Forresten kan vore gode Udskudsbrædder godt anven-
des, og disse er jo endnu billigere. 

Nk)rdlandets Handelshus 

Jøndagstifiltigt 
til Simrisfiamn og Pistad. 

Søndag d. 26. Juli arrangeres en Udflugt 
fra Allinge med S. S. BORGHOLM JI J4  ..,4  

Afg. Allinge Kl. 10,45, Ank. Simrishamn 13,05. 
— Simrishamn 13,30, — Ystad 	14,30 (med Automobiler) 
— Ystad 	21,00, Afg. Simrishamn 22,30, Ank. Allinge Kl. 0,45 

Billetpriser Tur-Retur Allinge—Simrishamn 5 Kr. 
Simrishamn—Ystad 2,50 - (med Autos). 

Dampskibsselskabet Østersøen. — Tlf. Allinge 75. 
aaaciamaannaaapaaanammam=camommonmaaammonaa ci 	 o a 	 a 

69  Tag med A. S. 6. til Ystad! cl 
a  o a 	 A. S. G.s Medlemmer kan ved Henvendelse til g 

KIOSKEN faa Rabat paa Turen Allinge—Sim- 13  a 	 a a 	 rishamn—Ystad Søndag den 26de Juli. — o a 	 a a 	 Udstillingen FRITIDEN. a a 	 D 
ODDOUDDODaDDDOODDUCIDDOODUDGDOODUDDDUDDDDLIDDDODUDODOD 

sille 9ricikeb til ållitning 
kan gøres hos os. - Lageret er komplet i alle Maader, og 
Priserne er passende smaa. 

Nordlandets Handelshus. 

Sommerovertøj 
Restlageret af Sommerfrakker, Svag- 
gere, Spadseredragter og Pjækkerter 
sælges nu til nedsatte Priser. 

Magasin du Nord 
v. Victor Planck, Allinge. 

KUNST - KERAMIK 
Besøg Akts. Michael Andersen & Sønners Udstilling i 
Fri Adgang — 	KIOSKEN, Allinge. Ingen Købetvang — 

Fotograf Kjøller 
anbefaler Bronce -

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Sagomel, Najuudder, hollillosnolver og Horlollelmel, kah det i 110111fill 

Biografen  
Fredag og Søndag Kl. 20 

Petterson &Bendel 
En spændende og morsom svensk 

Folkekomedie efter 
W. Hammenh6gs Roman. 

åtranddlotJ lerraJde 
Tilbring en Aften paa 

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

Sverre Forchhammers Kunstnertrio J&  Ja J4  .$4  

Festlig intim Stemning 
"loer Lørdag og søndag (.9 	Store Festaftener 

med store Konkurrencer og store Præmier. 
() JYTTE FORCHHAMMER synger dejlige Wienersange. 

Fest! -- Stemning! — Humor! 

PALMEHAVEN! 
2ornfiolms ..Corry! 

Hver Atten 

Harald Mortensen 
og hans glade Drenge. 

Brøndum Hansen 
Manden med de 100 Ansigter. 

henry Randolph 
Bornholms populæreste Visesanger 

Børge Hamanns Rytmeband! 
Den rigtige Dansemusik 

Søndag d. 26.: 
Stor Afskedsfest for Harald Mortensen 
og hans Orkester. 

Bestil Bord i Tide +.19 ,111  %Zir Tlf. Sandvig 13 

J. A. K. 
Stort offentligt Sommermøde i Almin-
dingen (Pavillonen) Søndag d. 2. Aug. 
Kl. 14,30. Talere: Landinspektør Kri-
stiansen, Brande, og Gdr. Peter Mad-
sen, Taulegaard. 

Alle indbydes. 	Entree 50 Øre. 
Amtsledelsen. 

ffuristartifiler 
.Cærredssfio, Sadesfto, 
2adeficetier, 2ade6olde. 

9aa til 5(xel Mogensen, Tejn 

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. 

De rigtige 

Sommersko 
faas hos 

Carl Larsen, Vestergade 

Varelotteriet. 
Fornyelser til 5. Trækning slut-
ter Mandag den 10. Aug. Forny-
elsesprisen er 460 øre. — 2 nye 
Numre er til Salg for 460 øre, 
og ved Købet af en Lodseddel 
til 5. Trækning erhverver Spil-
leren Ret til Lodsedler til 6. 
Trækning til Fornvelsespris 560 Ø. 
Kobelodsprisen til 6. Trækning 
er 990 øre. 

I. B. Larsen. 
Kollektor. 

En ung Mand 
(evt. Pige) i 16-20 Aars Alderen 
antages straks til Portierlogen. 

Hotel Sandvig, Telefon 13. 

Restancerne 
for 1. og 2. Termin 1936-37 for 
personlige Skatter og Ejendoms-
afgifter m. rn. er under d. 24 ds. 
autoriseret til Udpantning, som 
uden videre Varsel vil blive paa-
begyndt d. 3. August. 

Allinge, den 24.-7.-36. 

M. Bloch. 

iffjerteiig Yak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Bryllup. 

Esther og Gorde Jensen, Tejn 

FLY ER AFTEN [undtagen Torsdag/ 

Nordbornholms smukkeste Danselokale 

I 

Koncert ,9ansant! 

Ali til Syllolog. Sukker, Krydderier, Olm og Krukker. - 
Køb ogsaa det i PRODUKTEN 
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Sverre Forchharnmers Kunstner-Trio 
fra Hotel „Kong Frederik", København 

Id Bestil Bord : Tlf. Sandvig  38 og  58. 	Fru H. Reiner 
13 

Nordboruleolms smukkeste Lokale 
ara 
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Hver Aften Koncert-Dansant. 
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Nordbornholms Adressefortegnelse • 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

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

Bio msterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0„ Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y 

Cykler-og'Cyklereparationer 
Jørgensen, K, v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A, Allinge Tlf. 102 

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

Elektriske Artikler 
lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handeishus, All. Tlf. 7 

Fotografer og tot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4 

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art.f. Hoteller og Pensionat. 
Gorn itzk as Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, 1Hellemlosgspap1r, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

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

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

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

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

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Mælkeudsalg 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C.,`Jastergade, Allinge 

Pensionater 

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

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, fl., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11. 
Ipsen, P.IC. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf, 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handeishus, All. TH 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. Al. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 

I,, ilenerin.q til Bornholms. Dampvaskeri. 

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

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46 
Personkørsel med 6-7 Personers Vogn. 

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

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkarre! 

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

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

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

ikke regnes for noget, ikke betrag-
tes som noget, der er Valuta for 
hos dem, der bruger det. Ja, det 
er af den Slags Ulykker, der kan 
brede sig som en Pestsygdom, og 
faa Mennesker og Samfund til at 
smuldre og sygne hen. 

Ikke at ville høre og regne 
Ordet, der bliver talt til os af 
den, der har — eller skulde have 
— det rette Myndigheds- og Kær-
lighedsforhold til os, er ensbety-
dende med, at vi opløses i vort 
Indre, mister Evnen til at skelne 
mellem Ja og Nej, Ret og Vrang. 

I det højeste Forhold — For- 
holdet til Gud, gælder det samme. 

Der kan nok være Grund til at 
sige til os selv -- og til enhver, 
det har Myndigheds- og Kærlig-
hedsforhold til andre Mennesker 

og det har vi jo alle paa for- 
skellig Vis — at vi skal lade vort 
Ja være et Ja og vort Nej være 
et Nej. Vi skal lære dem, vi har 
med at have Respekt for det Ord, 
vi taler. Det vil ogsaa gøre os 
mere varsomme med at udtale 
Ordet, hvis vi fastholder, at det 
skal være det, det lyder paa. Det 
skal ikke blot være en klingende 
Lyd, men et Ord med fuld Valu-
ta bag sig. 

Der kan opbygges meget i For-
holdet til vore Børn, hvis vi faar 
øje paa dette, at naar Ordene er ; 
sagt, er de urokkelige. 

Vi maa forlange af os selv, at 
vi ikke jasker vore Befalinger, 
vore Nægtelser og vore Tilladel-
ser til Børnene ud i Flæng, saa 
vi ikke faar dem respekteret. Si-
ger vi Ja, saa er det Ja, og si-
ger vi Nej, saa er det Nej, og Bør-
nene maa rette sig derefter til va-
rigt Gavn for dem selv og til Be. 
fæstelse af det Kærlighedsforhold, 
som absolut ikke taaler det slat-
ne og vage, uden at Grunden bli-
ver skør og usikker at hvile paa. 

Den rette Myndighed bærer i 
sig den største Kærlighed og vil 
altid fordre Respekt for Ordet, 
fordi den ved, at ethvert Forhold 
mellem Mennesker kan ødes uden 
dette. Maatte vi ret forstaa det! 

Sigbrit Aas. 

.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
•• • 
• 

: Lad Vieres gamle Cyfiler blive som ny! • 
• 
• 
• • 
• Garanteret fint og holdbart Arbejde. 	 • 
• • 

:• Cykle- og Nadio—gmportoren :• 
Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. 

• 
Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner. 

• Reservedele haves paa Lager. 	Reparationer pr. Kontant. . 	 • •  •••••••••••••• •••-•••• øøøøø •••••••••••••••••••••••  

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 
1111111111011~1111~ 

PROTOKOLFABRIK 	  

pG 

Chr. DideriKsen 
z 	Sct. Mortensgade 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

(.) 
	Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 

0 
	

1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

Respekt for Ordet. 	
ten for de udtalte Ord. Efterhaan- 
Nægtelsen taber Børnene Respek- 

den giver det sig Udslag i, at de 
slet ikke regner en Nægtelse og 
slet ikke agter et Paabud. Derved 
skabes Ulydighed; men det be-
tragtes ikke som Ulydighed, fordi 
Respekten for Ordet er tabt, og 
man bruger „Ja" og „Nej", uden 
at det i sig har den Kraft, som 
et Ja og et Nej altid skal have. 

Det er ganske uberegneligt, 
hvilken Ulykke det for det enkel-
te Menneske er at tabe det rette 
Forhold til Ordene „Ja" og „Nej" 
og til andre Ord, som i sig rum-
mer en positiv Værdi og Mening. 

Og det er sandelig ogsaa ube-
regneligt, hvad Ulykke det brin-
ger over et Samfund, naar Ordet 

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

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen ! 

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! • 

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

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge 
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Den helt rigtige 
og dog kun otte Kroner! 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta e o L uxus Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet - 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

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 

Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt. 

Mit Reparationsværksted anbefales. 
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• 
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Man sigel.  — og det er vist 
desværre sandt 	 at Børnene 
nu om Stunder mangler Respekt 
for Ordet. I vor Tid har Børne-
ne saa mange Fornødenheder og 
vil med til saa meget, at der ofte 
bliver Grund for Forældrene til 
at sige: „Nej, det kan I ikke faa, 
eller: I kan ikke komme med til 
det I nu forlanger. 

Men — i mange Tilfælde bli-
ver Børnene ved at plage, og det 
ender ofte — alt for ofte med, at 
Forældrene giver efter, og Bør-
nene faar deres Vilje. 

Men gennem denne „Given ef-
ter" og Undladelse af at fastholde 


