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	og lokalt Stof mas være indleveret 
60. 	Fredag den 7. August 	senest 2 Dage før Bladet ticlgaar. 

Ansvarshavende Uldgivers 

Otto Gornitzka. Telefan 74. 

Gorniteka's Rogtrykkerf, Allinge 

Udgaar I Allinge-Sandvig, 

Olsker, Rutsker, Hasle, 

Ke og Klemensker. 

• 
@dørwelP...W. 

• 4.  

- 
1114)1ÅrW:it,■ 

Scene af den kgl. Ballets Opførelse af „Tata" paa Dyrehavens Friluftsteater 
Kgl. Balletmester Harald Lander som Zigøjneren Suger i Kampen om Tata med kgl. Solodanser Knud 

Henriksen som Zigøjneren Csala. Zigejnerhøvdingen Kozma (kgl. Balletdanser Poul Witzansky) 
er Stridens Dommer. 

Ved Mindernes Hegn, 
Af Olga Petersen. 

—0-- 
I langt over en Menneskealder 

havde han været derovre i Sta-
terne i Vest. Som saa mange 
andre havde han som ungt Men-
neske faaet Lyst til at rejse, og 
rejste en Dag med det lyse Haab 
om inden saa længe at have tjent 
Guld og grønne Skove. 

Herhjemme havde der kun 
været ringe Udsigt for ham til 
at komme frem, da han var op-
vokset i smaa Kaar. Der havde 
ikke været Raad til, at han kun-
de holdes i Lære ved et eller 
andet. Den eneste Udvej var den 
at komme ud at tjene Bønder. 
Og knapt var han kommet ud 
af Skolen, før han maatte i Tje-
neste paa en Gaard. Der var rige-
ligt med Arbejde til ham; der-
imod var der mindre rigeligt 
med Fortjeneste. Men han holdt 
ud og fandt sig i en Aarrække 
tilfreds, indtil Lysten til at ud-
vandre kom op i ham. Det var 
dog hans Mening, at han kun 
vilde rejse til det fjerne Vest for 
at tjene Penge og spare sammen 
saa han kunde komme tilbage 
til sin Fødeegn og købe sig en 
Jordlod. 

Med disse Tanker rejste han, 
fuld af Haab og Forventning. 

Han lærte tidlig derovre, at 
maatte han slide herhjemme, 
saa var det Slid, han nu havde, 
ikke mindre. Der skulde arbej-
des haardt for Pengene; 'men 
Mulighederne for at tjene dem, 
var der, og det var Hovedsagen. 
Han havde jo Kræfterne til Slidet. 

Saa gik Aarene, det ene efter 
det andet, først ti, saa tyve, saa 
tredive Aar, skønt det stadig var 
hans Agt, at han vilde hjem. Der 
var altid noget, han maatte vente 
paa, som skulde overstaas, før 
han kunde komme af Sted. 

— Men i Tankerne levede han 
herhjemme ved den gamle straa-
tækte Rønne, hvor Hylden stod 
tæt op ad Køkkendøren, og Ro-
serne slyngede sig i det vilde 
Hegn langs Vejen. Han fulgte i 
Tankerne med, som Aarstiderne 
skiftede. Undertiden kunde der 
komme en mægtig Længsel op 
i ham etter alt det gamle — en 
Længsel saa stærk, at deu lige-
frem var ved at gøre det af med 
ham. Saa sled han endnu haar-
dere i det Stykke Jord, der var 
blevet hans Ejendom, og som 
lidt efter lidt under hans Arbeids-
haand var forvandlet til gunstigt 
Agerland. 

Hans Haar blev graat og Hæn-
derne barkede; men Ryggen holdt 
han trods alt rank. 

En Dag var han naaet saa vidt 
at han vidste, at nu kunde han 
rejse hjem i Besøg. Han skrev 
til sine Slægtninge og meddelte 
dem, at de kunde vente ham. 

Aa, som den Rejse hjemefter 
blev lang for ham ! Det forekom 
ham at de to, tre Uger, som Turen 
tog, aldrig vilde faa Ende. 

Men endelig en Dag stod Dam-
peren i Frihavnen ind. Spændin-
gen var umaadelig stor, de tyve 
Minutter det tog at lægge til ved 
Kajen. Det forekom ham, at der 
gik Timer. Og dertil kom saa 
bagefter Toldeftersyn, som tog 
endnu den dobbelte Tid, skønt 
han var blandt de første af de 
mange Rejsende. 

Men endelig kunde han vise 
sig ved Nedgangen. Høj og skul-
derbred stod han paa det øver-
ste Trin med et Smil, der spredte 
sig som Solskin over den ven-
tende Menneskemasse, der stod 
i Kø paa begge Sider af Land-
gangen. 

Han havde fanget den fornuf-
tige Ide at sætte et Papskildt paa 
Brystet, hvorpaa der med store 
Bogstaver var malet; Mads Niel-
sen. Det var ikke en overflødig 
Forsigtighedsforanstaltning, han 
havde foretaget; thi ingen vilde 
i ham have genkendt Ynglingen 
der rejste ud. Navneskiltet førte 
ham hurtigt i Familiens Favn. 

Et rørende Gensyn med mange 
hjertelige Omfavnelser og varme 
Velkomstord blev det. Og han 
stod der som en lykkelig Dreng. 
Det gjaldt nu blot for ham hur-
tigst muligt at komme bort fra 
Byen ud til alt det, han havde 
gaaet og længes efter — den 
stille, sandede Vej, den gamle, 
straatækte Rønne, som endnu 
ejede hans fulde Kærlighed. Han 
husker tydeligt, hvor hvert Træ 
staar, den gamle Eg, Hylden og 
Poplen, intet har han glemt. Han 
har jo gaaet i alle de mange Aar 
derovre og tænkt paa det, saa  

det staar levende for ham alt-
sammen. 

Som han glæder sig til at se 
det, at færdes paa den smalle 
Vej, hvor der er saa stille og 
fredeligt, at der er Timer imel-
lem, at man ser nogen færdes 
ad den. Det skal gøre godt en 
Tid at komme bort fra alt det 
forjagede, som han er vandt til, 
at hvile ud i den velgørende Fred, 
der venter ham. 

Han glæder sig til at gaa mel-
lem alle de levende Hegn med 
de vilde, fint duftende Roser, hvis 
Ranker hænger langt ud over 
Grøftekanten, saa man kan gaa 
helt ind under dem. Netop paa 
denne Tid, husker han, blomstrer 
Roserne. Ja, hvor han længes 
efter at gaa der igen — efter at 
træde ind ad den lave Dør, ind 
paa Lergulvet, der er saa svalende 
paa en Sommerdag. Hvor læn-
ges han ikke efter at høre Suset 
fra den gamle Poppel, der staar 
lige udenfor Sengekamret. Hvor 
tit har han ikke i Tankerne der-
ovre i det fjerne Vest lyttet efter 
den Poppels stille Susen, der for 
hans Øren lød som silende Regn, 
men altid var det forgæves — 

Nu — nu skulde det snart 
blive til Virkelighed. Han be-
høvede ikke at leve i Drømme 
og Længsler. Om nogle Timer 
er ban hjemme — hjemme ! Al-
drig har det Ord haft skønnere 
Klang. 

Saa staar han ved sin Rej-
ses Maal. Næsten andagtsfuld 
har han ventet paa det øjeblik 
da han atter skulde betræde den 
Plet, der saa hans første Barne-
fjed. — Og hvad er det saa, der 
tager imod ham`? Han er Gran-
den nær. — Hvor er Straataget 
og den lave Dør — hvor er Hyl- 

den og Poplen og Egen, og hvor 
er den muntre Bæk, som han 
legede ved med sine Papirskibe. 
Hvor er det tætte Hegn med 
Avnbøgene tæt ved Huset — hvor 
er det altrammen? 	Aa, at han 
dog ikke havde s  tænkt paa, at 
Tiden kunde forandre, saa havde 
Skuffelsen ikke været saa haardl 

Der er ingen Mor, der staar 
i Døren og tager imod sin Dreng 
— det vidste han, før han kom; 
men alligevel er det frygteligt. 
Itin havde ikke tænkt sig, det 
vilde blive saa svært. 

Den stille Vej, som han hav-
de gaaet og længes efter og drømt 
om, er blevet en asfalteret, stærkt 
trafikeret Færdselsvej, hvor Bil 
efter Bil suser forbi. Den gamle 
Rønne, Bardomshjemmet er ikke 
mere til, den har maattet vige 
for et moderne Hus med Nu-
tidsbekvemmeligheder. 

Og han, som blot havde læng-
tes eftes at sidde i den lavloftede 
Stue ved Petroleumslampens 
Skær! Han forstaar nu, at alt 
det, som han har gaaet længtes 
efter, ikke er mere — hverken 
ude eller inde. 

I Smug visker han Taare bort. 
Han føler sig som fremmed i 
sit Barndomsland, hvor der af 
de tidligere levende Hegn kun er 
et tilbage — Mindernes Hegn. 

Vielsesringens Symbol. 
— 0— 

Til alle Tider og hos alle Fol-
keslag har man kendt Ringe og 
Smykker. Ofte var Fingerringene 
forbundet med Begrebet om Magt 
og særlig Anseelse, derimod ken-
des de særlige Vielsesringe kun 
siden det XIV. Aarhundrede, da 
den fremadskridende Kristendom  

sammen med Ægteskabets Vel-
signelse ogsaa indviede disse Rin-
ge. Forlovelsesringe har man gan-
ske vist kendt tidligere. Saaledes 
modtog Brudene i det gamle Rom 
en Ring ved Forlovelsen og naar 
de blev gift, bar de som oftest en 
Ring i Negleform, hvad der sind-
billedlig skulde udtrykke at Kvin-
den ved G iftermaalet havde faaet 
Neglemagten i Huset Men da For-
lovelsen i gamle Dage kun var en 
Handel, hvorved Kvindehjertet 
næppe havde noget at sige, var 
det ogsaa Manden, der satte Rin-
gen paa den Udkaarnes Finger. 

Først den kristne Kirke, der 
ogsaa spurgte om begge Parter 
ønskede at indgaa Ægteskab, gjor-
de Ringen til Symbol for to Men-
neskers Troskabsed for hele Livet. 

I gamle Dage bar man Ringen 
paa venstre Haands fjerde Finger, 
da man troede, at der fra denne 
gik en direkte Nerve til Hjertet, 
som var Indbegrebet af Kærlighed 
og Troskab. Ogsaa Paverne og 
Biskopperne bar deres Ringe, der 
skulde være Tegn paa dires For-
mæling med Kirken, paa denne 
Finger; og Nonnerne, som Christi 
Brude, bar ligeledes en symbolsk 
Ring. 

Vielsesringenes ydre Form var, 
medens Guldsmedekunsten var i 
Opblomstring, et Spørgsmatl om 
Ægtefællens Rigdom. Fremstillet 
af ædle Metaller var de ofte smaa 
Kunstværker og tjente ikke ude. 
lukkende som Symbol for Ægte-
skabet, men var udprægede Smyk. 
ker. Troskabens Tegn, Hjerterne 
og den lille Blomst Forglemmigej, 
ja, selv Ægtemandens Billede blev 
i forskellige Ranker og Forsirin-
ger indarbejdet i disse Smykker. 
En saadan Ring, som Henrik VIII. 
af England ved Forlovelsen satte 
paa Fingeren af Anna Boleyn, 
hvem han senere som bekendt lod 
henrette, er den Dag i Dag i en 
engelsk Families Besiddelse som 
Tegn paa, at disse kunstfær-
dige Sindbilleder for Troskab ikke 
altid holder det, de i det ydre skal 
være Symbol for. 

I 30 Aars Krigen, hvor det gik 
tilbage for Rigdom og Kunstfær-
dighed, forvandledes ogsaa Ringe-
nes Udseende. Man var blevet 
mere nøgtern -- og fattigere. Glat-
te Ringe af Jern og Kobber, maa-
ske ogsaa af Sølv, indtog de gyld-
ne Smykkers Plads. 

Guldringenes ydre Form for-
vandles med Tidens Smag. Saale-
des er f. Eks. Ringens Bredde i 
Løbet af de sidste 30 Aar for• 
mindsket fra 6 til 3 Millimeter, 
men først i den nyere Tid forsø-
ger man igen at give det enkelte 
Symbol et mere kunstfærdigt Ud. 
seende. Kunsthaandvaerket skabte 
saaledes cicelerede og hamrede 
Ringe, eller forsynede dem med 
andre Forsiringer. 	FCO. 



Red. af A. 5. G. 

Fejltagelsen. 
Af Chr. 1l. Dalum. 

()— 
Efter en travl og varm Dag 

var Forretningen ved at lukke. 
Esspedi riorne havde travlt med 
at sætte alt paa Plads, som i Da-
gens Travlhed var kommet bort 
fra den vante Hylde eller Skuffe. 
Det var et stort Arbejde og de 
var alle segnefærdige af Træthed. 
Den unge Dame, som forestod 
Indpakninger:, og som ikke havde 
haft et Minuts Ophold hele den 
lange Dag, ordnede de sidste Pak-
ker, som Budet endnu skulde ud 
med. Det gik hurtigt, for hendes 
Kæreste ventede paa hende uden-
for Forretningen. Hun skulde lige 
hjem og nappe en Bid Mad og 
saa hen og se Greta Garbo. Nu 
var alt i Orden. En, to, tre fløj 
Saks, Papir og Baand under Bor 
det, og saa Tøjet paa og ud af 
Døren, hvor Portneren stod med 
Nøglerne parat til at dreje Døren 
i Laas saa snart de sidste var 
kommet godt ud. 

Men alt var ikke i Orden - 
Den rige Bankdirektør Schou's 

endnu unge Frue satte et forbav-
set Ansigt op, da hun i Stedet for 
en blegrød Kjole fik en Pakke Bør-
netøj. Først blev hun ærget lig, 
men saa gik der et vemodigt Drag 
over hendes endnu kønne Ansigt, 
og hun tog Børnetøjet op, Stykke 
for Stykke og lagde det paa Sen-
gen. Hvor var det lækkert blødt 
og nuttet! Maaske vilde det gavne 
hende at have et lille Barn. Deres 
Ægteskab var saa koldt, de fjer-

nede sig mere og mere fra hinan-
den og de Selskaber, som de kom 

var saa indholdsløse. Hun sat-
te sig stille ned paa en Stol og 
tænkte paa et lille Barn 

I det samme gik Døren op og 
hendes Mand traadte ind. Han saa 
et Øjeblik forbavset paa Børne-
tøjet, saa var han henne hos hende. 

— Hvorfor har Du ikke sagt 
det noget før, spurgte han, da han, 
da han holdt hende i Armene. Det 
er jo netop det vi savner. 

— Det kunde Du bare have 
sagt, saa havde vi undgaaet man-
ge Scener svarede hun, og følte 
sig saa let om Hjertet. Nu skulde 
de nok faa et Barn, En Lykkefø-
lelse af hidtil ukendt Art gennem-
strømmede hende. 

Den lille Fru Hansen havde 
faaet de tre Børn lagt i Seng og 
aabnede for Pakken, som lige var 
kommet ind ad Døren. Hun glæ-
dede sig over Tøjet til lille Søster, 
som sandelig trængte til det. Men 
det var vanskeligt at skaffe, da 
Pengene var smaa, fordi Manden 
saa ofte stod uden Arbejde. Den-
Arbejdsløshed gik paa Nerverne 
og hendes Mand blev mere og 
mere vanskelig at gøre til Pas. 
Nu havde han endda forlangt, at 
hun skulde købe en Kjole til sig 
selv, Det var ikke det, at hun ikke 
gerne vilde have denne, men lille 
Søster trængte mere til nyt Tøj, 
og derfor havde hun købt det til 
hende. 

— Vi kommer aldrig ud, havde 
han sagt til hende. Og Du har 
aldrig mere Tanker tilovers for 
mig, men kun for Børnene. 

Og det værste var, at han i den 
senere Tid var mere ude om Af-
tenen end godt var. Han gik paa 
Værtshus, hvad han aldrig havde 
gjort før. 

Hun pakkede Pakken op — stod 
med Kjolen i Haanden, en under-
dejlig blegrød Kjole, netop den 
Farve, som hendes Mand altid 
havde syntes klædte hende bedst. 
Hvor vilde det være dejligt at ha. 
ve  en saadan Kjole. Mon det gik 
an at prøve den? Skidt, det kun-
de den ikke tage Skade af. Saa  

hun prøvede den. Den passede, 
saa hun i Spejlet, men var maa-
ske en lille Smule for lang. Hen-
des Haar v.ir ikke saa blejet, som 
det skulde være til en saadan 
Kjole. Hun børstede det og gav 

Ans gttt t n Gang Pudder. Hvor 
betyder Tøj meget . . . 

Døren gik op, og hendes Mand 

stod paa Tærskelen. 
— Nej, Emma, var alt, hvad 

han sagde. 
Hun smilte, da han kyssede 

hende, og følte at alt kunde blive 
godt igen. 

- Hvor er Du sød i den. Det 
var godt, Du købte den. Børnene 
skal ikke have alt. 

Hun nænnede ikke at sige at 
det var en Fejltagelse. Nu havde 
hun jo ham igen. 

- — — 
Den følgende Dag traf de to 

Kvinder hinanden i Forretningen, 
hvor de vilde tilbagelevere de for,  
kerte Varer. Fru Bankdirektør 
Schou saa paa den lille Fru Han-
sen — og saa følte hun at hun 
maatte fortælle det skete. Fru Han-
sen gjorde ligesag — og Fru Schou 
holdt pan at hun skulde tage imod 
Kjolen som en Foræring. 

— Jeg har mere end Raad til 
det, sagde hun, da Fru Hansen 
protesterede. 

Ekspeditricen sagde intet. Hun 
ventede en Overhaling af Chefen. 
Men den udeblev fordi Fru Schou 
havde lagt et godt Ord ind for 
hende. I Stedet for fik hun to 
straalende Ansigter — og en Pla-
de Chokolade. 

;øger og liale. 
--0----- 

Il. Familie-Journal 

»Stormens frie Børns kalder 
Sportsfolk de Kammerater, der 
dyrker Svæveflyvning, og Inge-
niør Poul B. Pollner fortæller i 
dette Nummer Familie-Journa-
lens Læsere om denne moderne 
Sportsgren, som efterhaanden er 
ved at blive Tysklands National-

sport. Ogsaa i denne Uge finder 
Læseren et nyt Rejsebrev fra 
Berco, der fortsætter sin Tur over 
Ungarns Sletter, og beskriver sin 
Rejse paa en Maade, saa mau 
synes at gøre hele Turen med 
og derved komme helt paa To-
mandshaand med de ovenud 
elskelige og stadig lige ridder-
lige og romantiske Ungarere. 
Det er lykkedes Bladet at lap 
Retten til at bringe den verdens-

kendte Kriminalforfatter August 
Muir's sidste og allerede berøm-
te Kriminalroman: »Gaaden Lo-
maxe. — Romanen begynder i 
dette Nummer. 

Hvad Noveller angaar er der 
seks, og lad det være tilstræk-
keligt, naar vi siger, at de paa 
mesterlig Maade skildrer alt, lige 
fra Kærlighed til Urskovsmystik 
og farlig Sømandsfærd paa de 
store Have. 

Nordisk Monster Tidende 
Nr. 16 d. 4.-8.-36. 

De fleste vil sikkert protestere, 
hvis vi siger, at det snart er Ef-
teraar. Lad os ogsaa haabe, at 
vi endnu faar mange dejlige var-
me Sommerdage, men vi kan 
dog ikke skyde den Tanke Ira 
os, at det snart begynder at bli-
ve køligere, og vi maa til at spe-
kulere paa Efteraarstedet. Men 
Spekulationerne behøver nu ikke 
at blive store eller volde sær-
lige Vanskeligheder, hvis man i 
Tide sikrer sig Nordisk Mønster-
Tidende Ni.. 16, der viser de sid-
ste Sommerkjoler og de første 
Efteraarsdragter i saa mange Va-
riationer. at enhver maa kunde 
finde en Model efter sit Hjerte. 

Træningen er i fuld Gang. 
Paa Banen bag Gasværket her-

sker der i denne Tid et livligt 
Røre, og det er morsomt at se, 
hvor Interessen for Træningen er 
gaaet frem. Allerede sidst i Juli 
tog man fat og der arrangeres hver 
Uge Træningskampe om Aftenen. 
En eller to Gange om Ugen spil-
ler man med udtagne Hold, og i 
Søndags spilledes en Privatkamp 
mod Hasle. 

Det var - 
en Kamp som selvfølgelig ikke bød 
paa fin Fodbold, men det var jo 
ogsaa første Gang efter Sommer-
ferien Allinge var ude at røre sig 
paa Fodboldbanen. Resultatet blev 
3 2 til Hasle. 

Paa Søndag er der igen arran-
geret en Privatkamp. Denne Gang 
er det Allinge der gæster Gudhjem. 
Alle disse Træningskampe giver 
bestemt Spillerne et godt Grund-
lag for Turneringskampene som 
venter at tage sin Begyndelse sidst 
i August Maaned. Turneringspla-
nerne er endnu ikke udkomne saa 

Fra Uge til Uge. 
„-- der sker noget!" 	- 
og noget helt nyt i Palmehaven. 

Stadigvæk præsenteres man for 
noget nyt i Palmehaven", der at-
ter har fornyet sit i Forvejen for-
trinlige Program og suppleret det 
med den fejrende Wienersanger-
inde Fru Eva Høft. Som Konferen-
cier har man sikret sig Herr Red. 
Bjørn Barnung, der lancerer nogle 
meget originale Dansekonkurren-
cer under Mottoet „der sker noget". 

Skuespillerinde Eva Heft. 

En af de 31/2 Willys. 

man ved endnu ikke hvem vi skal 
møde i de første Kampe. 

Junior-Træningen gaar det end-
nu ikke saa godt med og igennem 
disse Linier opfordrer vi alle de 
yngste Fodboldspillere til at vise 
sig paa Banen, saaledes at man 
kan arrangere nogle Træningskam-
pe og morsomt vilde det ogsaa 
være om man inden Turneringen 
kunde faa arrangeret et Par Pri-
vatkampe. Dette skulde ogsaa ger-
ne være Tilfældet med 2det Hol. 
det og Spilleudvalget arbejder paa 
at faa en Privatkamp for dette 
Hold arrangeret i de nærmeste 
Dage. 

Tur til Ystad. 
Lige før Redaktionens Slutning 

kan vi røbe at A. S. G. arbejder 
paa at faa lavet et Arrangement 
med A./S. „Østersøen" om en Tur 
til Ystad d. 23. Aug. Det eneste 
vi paa Forhaand kan love er at 
det bliver en meget billig Tur. 

Ja, saagar „Bombardement fra 
Flyvemaskine" og „Kortspil med 
Benene". 

Begge de nævnte nyengagerede 
er midlertidig „udlaant" af den 
kendte Stor-Restauration „Espla-
naden" i København, hvor de hver 
Aften gør stor Lykke og har op-
naaet en flot Kritik i Hovedstadspr. 

Der sker altsaa noget i Palme-
haven, -- og saa maa vi derop ! 

Biografen. 
„Hjerter Konge" er en Lystspil 

Operette, og har hentet sin Hand-
ling fra et Operettehof — ikke 
nogen ny Ide. Til Gængæld skal 
hele Lystspillet være meget mor-
somt arrangeret, og i Hovedrol-
len finder vi vor berømte Lands-
mand Carl Brisson. En Film med 
Musik og Sang og muntre Indfald. 

Strandhotellet 
havde overfyldt Hus, da Etablis-
sementet i Onsdags kaarede 1936's 
Skønhedsdronning. — Valget faldt 
paa den yndige Inger-Lise fra Sand 
vig, som er kendt baade af Turi-
ster og af „Indfødte". Den smi-
lende og overvældede unge Dame 
blev hyldet af Publikum med 
minutlangt Bifald, og fik af Etablis-
sementet skønne Blomster og 
Champagne. 

Og saa byder Strandhotellet i 
Øjeblikket paa en Sangsensation, 
hvis Lige Bornholm endnu ikke 
har set: Jazz - Terzetten .merry 
singers", som under Publikums 
endeløse Begejstring synger Jazz-
sange, Parodier og spiller muntre 
Sketsch -- foruden at Operette-
sangeren Blicher- Hansen høster 
kolossalt Bifald paa nogle glim-
rende Solosange! — Dertil kom-
mer Bengt Nielsen stadig variere-
de Viserepertoire og Richard Jo-
hansens populære og yndede Dan-
semusik. — Og Fredag Aften har 
Hotellet stor Studenterfest med 
Studentersange, Stu d enterstern n ing 

- og store Præmier — bl. a. en 
dejlig Punchebowle I ! 

Strandslot 
har som sædvanlig Festaften 

Lørdag og Søndag. Begge Aftener 
synger den populære Sangerinde 

F GAVER! 
bedst hos CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og Guldsmecieforr. 

ved Havnen, Telefon 140 
• 11 
,"•■••■■••■• 	••  - 
Jytte Forchhammer sine lige saa 
populære Winersange, og Sverre 
Forchhanunmers Trio, som løvrigt 
jo hver Aften spiller dels Koncert-
numre, dels Dansemusik, spiller 
baade gamle og nye Dansemelo-
dier og skaber den rette Stem-
ning i Lokalet. 

Søndag Aften er der stor Høst-
fest og Salen car pyntet med Neg 
og Blomster. 

Taknemmelighed. 
_0- 

Naar vi læser om Andrev Car-
negie, Amerikas berømte Man-
gemilionær, kan vi vanskelig tæn-
ke os, at hans Forældre, den Gang 
de rejste til Amerika, var saa fat-
tige, at Venner og Bekendte inaat-
te slaa sig sammen for at hjælpe 
dem til Biletten. 

En Gang opdagede Carnegie, 
at en Kvinde — Fru L-ennox --

havde laant hans Fader 10 Kr. 
og at disse Penge aldrig var blevne 
tilbagebetalt. Fruen var forlænget 
død, men to af hendes Døtre drev 
ed lille Forretning i Edingburg. 

Millionæren opsøgte Damerne 
takkede dem personligt for deres 
Moders Gave og gav dem et Be-
løb, som satte dem i Stand til 
at være i Stand til at være uaf-
hængige for Resten af deres Le-
vetid. 

Et andet Eksempel paa Tak-
nemmelighed stammer fra Berlin. 
En rig Købmand blev indlagt paa 
et af Hospitalerne, lidende af Bryst-
syge, og medens han var der, 
kom han til at holde af den Sy-
geplejerske, som plejede ham. 
Han kom sig, friede til Damen 
og fik Nej. 

Nogen Tid senere tabte ved-
kommende Dame sin Spareskillin-
ger og rejste til Amerika. En Tid 
efter fik hun Underretning om, 
at den rige Købmand var død og 
havde testamenteret hende 600.000 
Mark. 

Et endnu mere mærkværdigt 'Til-
fælde indtraf i England. En Læge 
blev kaldt til en fattig Kone, som 
led af Gigtsmerter. Lægen var 
netop i Færd med at klæde sig 
paa til Selskab, da Budet kom, 
og da vedkommende Kvindes 
Bolig laa helt uden for hans Di-
strikt var han slet ikke forpligtet 
til at komme. Han havde dog tid-
ligere hjulpet Kvinden, og ogsaa 
denne Gang tog han trods Regn 
og Slud til Patientens Bolig. Fle-
re Aar senere arvede Konen ganske 
uventet over 20,000 Kr. ; og da 
hun døde, viste det sig, at hun 
havde udnævnt Lægen til sin ene-
ste Arving, idet hun ønskede at 
vise sin Taknemmelighed imod 
en Mand, som satte Pligten høje-
re end Fornøjelse. 

FM 
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naar »e fiar et eller 

andet at avertere. 



Fotograf Iggier 
anbefaler Bronce -

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 

Rammelister. Billeder indrammes 

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 
01111111111111111111~1 

Zoologisk Have 
Søndag d. 9. Aug. 

Stor Feriefest 
Alle Børn har gratis Adgang til Haven 
og deltager gratis i alle Forlystelser. 

Neh nye Sommerske 
i moderne Farver og Faconer 

hos 
Træskomager Larsen. 

Varelotteriet. 
Fornyelser til 5. Trækning slat-
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 Fornyelsespris 560 Ø. 
Købelodsprisen til 6. Trækning 
er 990 Øre. 

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

Magasin du Nord 
v. Victor Planck, Allinge. 

sÆlle indkøb til åqltning 

Støvsuger 
udlejes billigt. 

Axel Mogensen, Tejn. 

Absolut bedste Kvalitet 

Staldard 118sikindeilaro 
Alle prima Redskaber til Hø-
sten sælges og Priserne er 
smaa 

NordlandetsHandelshus 
Enkefru Bylovs Hus i Storegade er 

til Salg 

Bornholms Spare- 
og Laanekasses 

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

ved Henvendelse til 
Kofoed og Mortensens Byggeforr. 

Tlf. 77 og 79 inden Hosten, har vi særdeles 
Skal Høstvognene og Kasserne hertil repareres 

Alt til Fremstilling af Vin, kob det  i PRODUKTEN 
r........... 	............ 	••••• • i•••• *4 f•• *IH* •• NM II% 

— .- — 	i.ger D Dans,  saa sier je.g .  

Strandhotellet II, jerter )(vige iSTRANDSLOT21 
. 	 . 

. 
a 	 Nordbornholms eleganteste Danselokale 	

 • 
• • 

• 
Fredag og Søndag Kl. 20 
Carl l3risson og Mary Eilis i 
• 

• • 

i Lørdag d. 1. August: 	 . 
Stor Danse-Konkurrence! i 

Et festligtL osgtschilarmerende 	: Hver Aften: Jazz-Terzetten „merry singers"' Publikum udpeger selv Aftenens bedste Dansepar. ■', 
• 

Det største Sukces-Nummer, der har gæstet Bornholm ! Ek,;tra: Skipper Skræk som Bokser : Søndag d. 2. August: En rigtig  str"dsigiatun! 1, 

Bitte Bengt og smukke Richard 	Jagten aflyses 
med Dans og Sang, Fest, Stemning, Humør og Rytme i • . .. 

. 
Præmiedans — Gættekonkurrence — i 

	

skaber Feststemning. 	Krak, Borregaard. ; . til. 22 synger Jytte Forchhammer sine mest ! 
: 	populære Sange, og Sverre Forchhammer, : 

	

Tirsdag cl. 11.: Cabaretsangerinden Ellen Meyer 	  . . Svend Nielsen og 	 •Dahlberg spriler til Dans ; En Mængde Rester af 	 .• 

	

Muntre Viser — og morsomt Cabaretrepertoire med 	 . Bordbestilling Tlf.Sandvig 38 og 58 	+z ).?` Ni H. Reiner :`,, 

	

Bengt Nielsen. 	Sommersko 	. *å imbwa"~"wowleiro 	mø 	 fre"raa om  	ma. 

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 

Det foregaar stadig paa 	 Tografen 

udsælges til betydelig 
Champagnedans! 	Sommerhumør! — Feststemning! 	nedsatte Priser. 	Mange Størrelser til srnaa Priser! 

Tlf. Sandv. 14! Paa glædelig Gensyn Fr. Bidstrup C. Larsen, Vestergade 

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

Kl. 4,30: 	Børnevæddeløb 
med mange Præmier! 

Fra Kl. 4-6 og fra Kl. 8 KONCERT-DANSANT 

Nyi &Rester/ 
	

Xyt &Rester! 

-der sker noget..." 

Bombardement fra Flyvemaskine 
i PALMEHAVEN! 

Store ny Konkurrencer-flotte Præmier 
i PALMEHAVEN! 

Artister : Akrobaterne 1 Willy's 
	 Trick-Stepdanseren „Eddie" 
tlyengagerede: 
Wienersangerinden EVA 1111FT 
Konferencier: Red: Bjørn Barnung 

PALMEHAVEN 

arrnershu3 2irlis Xistorie 

Nordlandets Handelshus. 
• PROTOHOLFABRIK 	

[4 Chr. Dideriksen 
Z 	Sct. Mortensgade 	 RØNNE 	— 	Telefon 865 

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

KUNST - KERAMIK 
1111411[1111111111111111111ffill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111 

Besøg Akts. Michael Andersen & Sønners Udstilling i 

Fri 
gen 

 ditaonbget n  g 	KIOSKEN, Allinge. 

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. 

Nordlandets Handelsbus 
jp• •• 111.4•4111 H • • **Mei* **IN ••••••••••■•• • ••••"■•••• ••■••• *Ø* •-• ********** **Si Ni  

• 
e . 

Kærnemælksfoder linnn  
Voksefoder 	

I 
• • . . 

. Hønsefoder fra 	uggbillalio . • • 
1 1 	. Knækfoder 	 • 

1, 	„..,.,..,,Lsi, 	 er godt. i 

i  
I
-, ' f  F-:i 	Telefon Osterlars 73. 

".••••.•.• ø em eleareffliamMeNNININI1~~~~~~•~114411~14•ms I 

I. B. Larsen. kan gøres hos os. - Lageret er komplet i alle Mander, og 
Kollektør. 	Priserne er passende smaa. 

(.5 
0 

Trælast, Cement og alle Bygningsartikler Fil)(1°31iu 	I•11[ 
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,o, 	(Verandasalen) 
Hver Aften Koncert-Dansant. 

Sverre Forchhammers Kunstner-Trio 

fra Hotel „Kong Frederik", København 

Bestil Bord : Tlf. Sandvig 38 og 58. 	Fru H. Reiner 
Nordbornholms hmukkeste Lokale 
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No 
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EJ 
El 

9 
9 
1;11.4 
13.13 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 

Nordbordolms Adressefortegnelse 
Autoreparatører 	Dam efrisørsaloner 

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 	Kornum, K., v, Havnen AU. Tlf. 153 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 Autokørsel (se Vognmænd ) 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebækg., Allinge Tlf. 7/3 

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

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoek& Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 14] 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tif 5 y 

Cykler-,og Cyklereparati on er 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, 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. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74 

Smorrebreds-, Mellemlargspapir, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, 	Allinge Tlf, 39 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf; 7 

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

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

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

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

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.,:østergade, Allinge 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., vi Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensei. H., v/Posthuset Allinge 

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tato! v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. 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 T'.. 117 x 

in teep-iee til Barnholme Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 

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

Vognmænd 
Tlf. 66 	Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46 

Personkursel med 6-7 Personers Vogn. 
Citristensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkarse! udføres. 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og lastkørsel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vagn 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

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 

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

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

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

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! • 

Mit Skræderi anbefales 
En god, moderne Foraarshabit 
En fin ægteblaa Serges-Habit 
Reparationer, Rensning, Presning udt. omhyggeligt 

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge 
MED MOU 
Gin 
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 Læg Aftenturen 

Hyggeligt! 

til Sandkaas 

Nordbornholms smukkest beliggende 

Originale Drinks til rigtige Priser 

— 	Aabent fra Kl. 14  	 
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Per mane n t 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 

Moderen og Hjemmet, 
— o — 

Det er en Kendsgerning, at ad. 
skillige Kvinder fra Naturens 
Haand er udrustet med rige Ev-
ner til at skabe et godt Hjem for 
Mand og Børn. 

Af mange Grunde er det for-
staaeligt, at der i Tidens Løb er 
skrevet mange skønne Digte om 
Moderen og Hjemmet. 

For ethvert Menneske er det af 
uhyre stor Betydning at have smuk-
ke Minder fra Barndommens Dage. 
Om Hjemmet var rigt eller fattigt 
er uden Betydning. Hvad der al-
drig glemmes, er Tonen i Hjem-
met og Familiekrdse, Paavirknin-• 
gen, det daglige Indtryk og Stem-
ningen ved højtidelige Lejligheder 
i Hjemmet. 

Hvor var det festligt derinde, 
naar Paaskeklokkerne klang. 
Smaa hvide Sommergardiner 
i Solskin om Vinduet hang. 

(II. C. Andersen). 

Forfatteren Knud Poulsen for-
tæller i sin Bog „Brev fra det 
Fjerne", at en dansk Mand, som 
levede nede i Australien i mange 
Aar havde den Vane, at hver Af-
ten efter endt Arbejde, saa rejste 
han i Tankerne hjem til Danmark. 

Det er sikkert gaaet mange an-
dre danske i Udlandet paa lignen-
de Maade. Vi ved, at ude i det 
Fremmede lærer de som ingen 
Sinde før at skønne paa, at langt, 
langt borte har de et Hjem. Og 
her lever en gammel Moder i de 
stille Stuer. Hun længes efter Brev, 
og hun længes efter et Gensyn 
nied sit Barn, som rejste langt 
bort til et fremmed Land. 

Tiden gaar og ofte ender det 
med, at Korrespondancen af en 
eller anden Grund bliver afbrudt. 
Det kan skyldes Fejl fra Postvæ-
senets Side eller ogsaa at Brevet 
gaar tabt paa Grund af Flytning. 
Det er saare beklageligt, naar det 
sker, at al Forbindelse hører op. 

At det gaar mange udvandrede 
Nordmænd paa samme Maade 
fremgaar af den Omstændighed, 
at i 1908 rejste en norsk Dame, 
Fru Waaler, omkring i Nordame- 

rika ene og alene for at opspore 
Adresser paa mange Nordmænd, 
som man i Hjemmene iltet hav-
de hørt fra i adskillige Aar. — 

Har Du truffet min Søn 
i det fremmede Land? 

Var han glad ? Var der Klang i hans Ord ? 
Var hans Kinder røde, 

og var han en Mand? 
Og spurgte han lidt til sin Moder? 

Har Du truffet min Søn ? 
Var han sorgfuld i Sind? 

Længtes han til Landet mod Nord? 
Da du saa ham, spurgte han saa lidt 

til sin Moder? 

Thi blot han har det godt, 
maa jeg finde mig i, 
at han derude glemte sin Moderl 

(Ukendt Forfatter). 

Louise Rasmussen. 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningstolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 
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 blir tip top fin. 

— Prima. 

Absolut bedste Kvalitet 	, 

Shodard liosibiodepro 
Alle prima Redskaber til Hø-
sten sælges og Priserne er 
smag i 

NordlandetsHandeishus 

Vær god mod Naturen. 
—0— 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa Lee 
gerne og Sjæl. — Derfor — vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke I Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

— — — 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdasser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet] 

— — Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

— -- — 
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenetie omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dem af med 
et skraat Snit, i.g vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

— -- 
Færdes du paa Steder, der tilhører 

Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

— — 
Men du, som har lært at sætte Pris 

paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vi! altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
den til andre. 

• 

1 
fra 75 Kr. 
„ 85 Kr. 

ko helt rigtige 


