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Kærlighedens Veje
Af T. O. Sickens.
Paa Dansk ved Frank Ravnkilde.
—o—
Hun kunde ikke lide Dick Winter. Hetty var helt sikker paa det.
Hun var otte Aar og han var ti.
Dick var en ubehagelig og utaalelig Dreng, der drillede og plagede hende paa alle Maader. Nej,
hun vilde aldrig gifte sig med ham,
som hun først hemmeligt havde
besluttet sig til.
Da hendes Forældres Have og
Familien \Vinters stødte op til hinanden havde de to Nabobørn altid leget med hinanden. Hetty var
en blid lille Pige med brunt Haar
og en lille henrivende lige Næse.
Hun var sund, hun havde et smidigt Legeme og lange slanke Ben.
Der var noget fint over hele hendes Væsen, og hun blev sig selv
lig da hun voksede til.
Dicks Mor døde, da han var
ganske lille. Hans Haar var lyseblond og hans øjne blaa. Han
voksede hurtigt i Vejret, legede
med de jævnaldrende Drenge og
var meget lidt galant overfor sin
lille Veninde.
Engang paa en Tur med de andre Børn blev der leget en Leg,
hvor Hetty skulde kysses af Drengene. Kun Dick vilde ikke. Han
gav ingen Forklaring, men han
var ikke til at bevæges dertil.
Hetty antog, at det Iaa under hans
Værdighed. Det var en personlig
Krænkelse.
En anden Gang blev hun sammen med sin Terrier fotograferet
af en Kammerat. Hun var meget
stolt deraf og frygtelig krænket,
da Dick foragteligt gav hende Billedet tilbage. Han brød sig ikke
om det, og hvad skulde han med
et Billede af en Pige !
Det var klart, at Dick ikke interesserede sig for hende.
De gik begge i den højere Borgerskole. Dick var Anfører for et
Fodboldhold og meget afholdt...
De talte ofte sammen, men han
var uhøflig og ligegyldig. Hetty
fandt ham grov og umanerlig.
Hun kunde ikke udstaa ham.
En Eftermiddag laa Hetty paa
Knæ i sin Have foran et dødt
Egern og græd. Dick kiggede over
Havemuren, og da han saa, hvad
der var Grunden til hendes Taarer, klatrede han over Muren og
kom nærmere. »Det er• død af
Sult«, sagde han og vendte Egernet med Foden — øjensynligt uberørt.
»Aa, nej", udbrød Hetty forskrækket.
Han saa paa hende. »Hvorfor
ikke? Naar man er død føler man
intet"
„Ja, men . . . "
Drengen bukkede sig ned. »Jeg
tager det med mig. Man kan udstoppe det."
»Men jeg vilde begrave det, det
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Fredag den 14. August

maa begraves", klagede Hetty.
„Aa, lad vær' med at tude".
Med al Mandens Foragt fortsatte
han : „Jeg stopper det ud, Du er
en Tudeprinsesse."
Hun var rasende paa ham. Hun
saa saa ikke, at der om Aftenen
var lavet en lille Høj i Haven ved
Siden af under et Træ. . .
De blev voksne. De unge Mennesker begyndte at se efter Hetty,
og man sagde, at Dick var en
smuk Knøs. Hetty benægtede det
paastaaeligt. Hun følte en Modvilje mod ham — men hun var
ikke mere helt sikker paa det.
En ubehagelig Tilstand. Derfor
var hun meget stolt og kølig overfor ham.
Dick studerede i Byen. Da han
i Ferien kom hjem, blev Hetty
forskrækket. Hun følte, at hun hele
Tiden havde tænkt paa ham. Det
var overrumplende — netop fordi
at
det var sket saa umærkeligt
Dick var blevet en Mand, medens
hun stadig var en lille Pige.
Hun følte det som en Fornærmelse, at han ikke mere var den
lille Dreng, som man kunde have
en saa behagelig Modvilje imod.
Det gjorde hende forlegen — og
hvad gør man, naar man er det?
Deres Samtaler — over Havemuren — havde stadig en kølig
Tone. Ikke alene Muren var mellem dem.
Men da Dick igen var borte,
mærkede hun, at hun savnede
ham. Det var frygteligt. Det var
naturligvis dumt, det var ligefrem
komisk . . . det var til at le ad.
Han brød sig jo ikke om Kvinder.
Og det gjorde slet ikke noget, for
hun kunde jo ikke udstaa ham.
Saa kom den Tid, da Nelly
skulde giftes. Med Thomas Denvers, der engang havde fotograferet hende med sin Hund. Han
var et dygtigt Menneske, og Forældrene var glad for Forbindelsen.
Det var paa den Tid, da Winters mistede deres Penge og „Huset ved Siden af" blev solgt. Dick
kom ikke mere tilbage. Hetty tabte ham helt af Syne, men et eller
andet Sted i hendes Hjerte var
der en lille Plads, hvor hun bevarede Drengen, som hun ikke
kunde lide, i sin Erindring.
———
Hun giftede sig ikke. Det hele
var en Fejltagelse. Tom og hun
opdagede, at de ikke elskede hinanden, og saa brød de af i Tide.
Hetty blev femogtyve. Hun havde stadig den samme lige Næse
og det brune Haar. Hun var smuk
og tiltrækkende, og dog var hun
paa Vej til at blive Pebermø —
ingen vidste hvorfor. Hun arbejdede paa uegennyttig Maade, sled
med Foranstaltning af Velgørenhedsfester, og ingen Vej var for
besværlig.
En Dag skulde hun besøge en
kendt Forfatter, hvis Medhjælp
man skulde bruge til en Velgøren-

Annoncer og lokalt Stol maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

To Billeder fra Kysten

En kraftig Braadso

Parti fra Kælderhalsen
hedsfest, Alexander Savile levede
ensomt og tilbagetrukkent, og netop derfor tiltroede man Hettys
personlige Charme at lokke Eneboeren ud af sin Hule.
Den gamle Tjener, der modtog
Hetty, bad hende vente i sin Herres Arbejdsværelse, da denne snart
vilde vende tilbage fra en Tur,
Hetty satte sig i en dyb Lænestol
og saa sig omkring. Hun betragtede Kobberstikkene paa Væggen.
De faldt i hendes Smag. Paa det
svære Skrivebord stod, som paa
en Æresplads, et stort Fotografi.
Hetty tog det for at se nærmere
paa det. Det var et daarligt Billede, øjensynligt en Forstørrelse
af en et Billede af en meget ung
Pige med lange lige Ben og et
mørkt Ansigt. Pludselig, med et
Sæt opdagede hun, at det var
hende selv - med Jiffy hendes
Terrier. Hetty tog Billedet i Haanden.
Der var ingen Tvivl: Thomas Denvers Billede. Hendes Tanker gaar
tilbage til Barndommen . . .
Manden, der kom ind fandt hende med Billedet i Haanden . . .
Det var den Mand, hun ikke kunde lide.
Han lukkede sagte Døren efter
sig, og de saa hinanden i de forbavsede Øjne. „Dick", sagde hun.
»Aa, Dick ! Og han stod foran
hende og tog hendes Haand.
„Men jeg troede — jeg ventede paa Alexander Savile, Forfatteren?"
„Det er mit Pseudonym", sag-

de han med et undskyldende Smil.
Winter er ikke noget særlig egnet
Navn for en Forfatter«. Saa saa
han paa Billedet, og han rødmede forlegent.
Hetty maatte stille sig paa Taaspidserne for at lægge Hænderne
paa hans Skuldre. Hun vilde gerne
græde — en lille Smule — men
hun smilte.
„Hvorledes er du kommet til
det Billede, Dick ?" spurgte hun
blidt.
Han slog øjnene ned. „Det købte jeg af Thomas Denvers", sagde
han uvilligt. „Det vil sige . .
jeg tog det fra ham. Ser du, jeg .
„Jamen, jeg troede altid, at du
ikke . . .
„Jeg troede altid, at du ikke .."
Saa kyssede de hinanden. Al
Talen var overflødig.

Naar der udlejes Bil
uden Fører.
_ ()—
Det hævdes for Tiden rundt
om i Landet, at mange, der udlejer deres Bil uden Fører, ikke
har deres Vogne forsikret paa
den ved Lov foreskrevne Maade.
Dette Forhold er Politimestrene
Landet over opmærksomme paa,
og hvor det konstateres, at den
forskriftsmæssige Forsikring ikke
er tegnet, idømmes der Bøder.
I mange Tilfælde kan det tænkes, at Folk, der saaledes lejer
deres Biler ud, ikke er paa det
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rene med, at intet Motorkøretøj maa udlejes uden Fører til
Personbefordring forinden det er
godkendt til saadan Brug, som
det hedder i en Bekendtgørelse
af 30. Juni 1932.
Det kan derfor være hensigtsmæssigt at henlede Opmærksomheden paa den nævnte Bekendtgørelse, hvori det yderligere hedder, at Politiet forinden Godkendelsen skal paase, at der er tegnet Ansvarsforsikring. At det
lejede Motorkøretøj kun maa føres af en, der har Førerbevis,
er alle sikkert paa det Rene med;
men at Lejeren ikke maa anvende Motorkøretøjet til Befordring
af Personer mod Betaling eller
fremleje det eller overhovedet
overlade andre at føre det, er
vist en Bestemmelse, der ofte
syndes imod.
Udlejeren har forskellige Ting
at iagttage, som det vil føre for
vidt her at gøre Rede for i Enkeltheder, men det skal anføres,
at han skal paase, at Lejeren opfylder Betingelserne for al føre
Motorkøretøj. Han skal forlange,
der stilles Depositum paa
at
mindst 30 Kr., føre en af Politiel autoriseret Protokol over stedfundne Udlejninger osv.
Er der saaledes Pligt for alle
Vognejere til at tegne Ansvarsforsikring, foreligger saadan Pligt
ikke at kaskoforsikre Vognen,
d. v. s. at holde den forsikret
mod Skade paa selve Vognen.
Derfor vil Vognens Ejer ofte ved
Kontrakt forpligte Lejeren til at
erstatte ham enhver Skade paa
Vognen, saafremt der ikke er
tegnet Kaskoforsikring. Dette vil
igen sige, at den, der lejer en
ikke kaskoforsikret Vogn, kan
risikere at skulle erstatte Udlejeren en ødelagt Vogn.

En ny Ret.
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at tage sporerne af l"

•
til Døren og saa ud.
— Og du? sagde han.
Aa, den Trøst og Tryghed hun
— Nu klarer det op, sagde han,
følte ved hans blotte Nærværelse og vi kan begynde at tænke paa
Mærkeligt nok, den hyggelige her! Og hun havde afskaaret sig at komme hjem. Kører Du tilbaog hjemlige Atmosfære, der strøm- selv fra alt Haab om hans Kær- ge med Holst, eller med mig, Eva ?
Ordene blev udtalt med let Stemmede dem i Møde fra de smaa lighed for Resten af sit Liv!
—.
Jeg
tog
hertil
for
at
ordne
me
og han vendte sig ikke om
Stuer her, greb Eva om Hjærtet
for
at
se paa dem, da han sagde
Huset
lidt,
inden
vi
kom
for
at
og vakte Selvbebrejdelsen hos
være
her
en
Uge,
medens
Du
gik
det.
hende.
-- 0, sammen med Dig, Ernst!
Arne Holst tog sin Frakke af. paa Jagt. Jeg vidste ikke, at Du
allerede
havde
draget
Omsorg
for,
svarede
Eva aandeløst og næsten
— Der er lagt Brænde tilrette
bedende.
at
alt
var
i
Orden
til
vort
Komi Kakkelovnen — kan vi ikke fyErnst lod sit Blik glide hen til
re op her, sagde han pirrelig. me. Arne Holst kørte mig hertil
i
sin
Bil
og
...
og
...
Uvejret
...
Holst.
Havde han intet at sige?
Jeg er vaad indtil Skindet og rysHun
tav
og
saa
paa
sin
Mand.
Aabenbart
ikke !
ter af Kulde.
Hun havde løjet og Eva følte
Naa, ja, sagde Ernst med
. Ikke et Ord om, at hun ogsaa
at
Ernst
vidste,
det
var
Usandhed.
let
Stemme,
saa længe Uvejret
var vaad og kold, tænkte Eva
Og
Arne
—
Arne
Holst
havde
raser
som
nu,
kan vi ingen Stemed pludselig Bitterhed.
- Tændstikker! sagde hun kort, ikke Mod og Mandshjerte til at der komme. Men -hvorfor ikke hasige noget som helst.
ve det lidt varmt og hyggeligt i
og rakte Haanden ud.
Ernst's
Hjærne
arbedede
hurVentetiden
— vi ser jo alle tre
Holst begyndte at rode i sine
tigt. Han havde ikke været blind noget forkomne ud.
Lommer.
Da Arne Holst hviskede til hende :
— For Pokker, det lader ikke for den Forandring, der var foregaaet
med
Eva
i
den
senere
Tid.
— Det gør mig ondt, Eva, at
til, at jeg har nogen — men Du
maa da selv have Tændstikker, Naar alt kom til alt, saa var den jeg har forkludret det hele paa
Eva! Det er da noget, enhver Lektion, hun her havde givet sig denne Maade! værdigede hun
plejer at have i et Hus. Har du selv, bedre og mere virknings- ham ikke noget Svar.
Og det var alt, hvad Ernst i
virkelig ikke sørget for at her er fuld end nogen, han kunde give
hende.
sin Visdom nogensinde ytrede om
nogen? Nu skal jeg sidde i denErnst tog en Æske Tændstikker Sagen til sin Hustru. Men ved sig
ne Kulde — og i vaade Klæder
tilmed. Det skulde ikke undre op af sin Lomme og tændte Ild selv tænkte han:
-- For Pokker, hun er femten
mig, om jeg fik mig en Lunge- i Kakkelovnen og skød Stuens mageliste Stol hen til hende.
Aar yngre end Du, og nu har hun
betændelse af dette.
Noget efter rejste Ernst — der faaet en Lektion, som hun næppe
Store Taarer trillede ned ad
hendes Kinder. Arne Holst som havde siddet og fortalt om sin nogensinde glemmer.
Hjælper i Modgang syntes hende Forretningsrejse — sig op, gik hen
pludselig ikke nær saa romantisk,
som han havde forekommet hende i Sommer, naar de drev de
gyldne Sommerdage hen i Lediggang og Velvære! Han havde ikke
engang hjulpet hende hendes vaade Overtøj af eller interesseret
sig det allermindste for hendes
Søndag d. 23 Aug. arrangerer en Bygning med store Afdelinger
Velbefindende.
A. S' G. sin aarlige Udflugt. Den- af „Hobbies"; det vi i Danmark
Eva gik ud i Køkkenet for at ne Gang til Simrishamn og Ystad. kalder „Kæpheste", det er saadan
lede efter Tændstikker.
Det bliver sikkert en Tur, som noget som : Frimærker, Husflid,
Hun vendte tilbage til Stuen.
vil vinde stor Tilslutning, da den Samlinger af Etiketter o. s. v.
— Jeg kan ingen Tændstikker er til meget billige Penge.
Og saa er der den store Udstilling
finde! sagde hun med en StemMan sejler fra Allinge Søndag om Rejser ; den er meget vidt
me, der rystede af tilbagetrængt Formiddag med den ordinære Baad
forgrenet og omfatter samlige TraGraarl.
til Simrishamn. — Ankomst ca. fikmidler, lige fra Apostlenes Heste
— Saa, skal vi nu have Graad
Kl. 13. Herfra tager man ca. Kl. til Flyvemaskiner.
og Scener, sagde han irriteret. 131g.)
afsted til Ystad med AnAk ja, der er meget at se, men
Hvad i Alverden er der at græde
komst ca. Kl. 141/2. Denne By lad os ikke glemme Forlystelserne,
over? Du har jo mig !
med sine 14000 Indbyggere, har Der er i Udstillingens ene Ende
I dette Øjeblik bragede et vælhele Sommeren igennem staaet i lavet et helt lille Tivoli kaldet
digt Tordenskrald løs og Lyn efter
Festskrud. idet der her har været „Pærekøbing". Her er Liv og glade
Lyn illuminerede den lille Stue.
afholdt en Udstilling, som behand- Dage; man kan køre baade i KarEva udstødte et dæmpet Angstler Emnet „Ft itiden" indtil de sid- rusel, Radiobiler, Rutshebane, Lilskrig.
ste Enkeltheder.
leputtog m. m.
Automathaller
Arne Holst saa nervøst paa
En
mægtig
Udstilling,
som
tælTombolaer,
Lykkehjul,
smaa Spilhende.
ler
Udstillere
fra
hele
Sverrige,
lebuler,
samt
Luftgynger.
— For Himlens Skyld, Eva,
Foran den kæmpemæssige Regaa nu ikke hen og bliv hysterisk! er her samlet under Navnet „Fritiden". Og hvem har ikke Inter- staurant er der anbragt en stor
udbrød han.
-- Jeg er ikke hysterisk, raab- resse af et Besøg paa denne Ud- Danseestrade og her gaar Dansen
stilling. Her er Ting som inter- lystigt om Aftenen til et 16 Mands
te hun, og jeg synes, Du er en
fuldkommen afskyelig Person at reserer baade ung og gammel, Orkester.
løbe bort med! Du tager dig kun Mand og Kvinde. Her er AfdelinKort sagt,: Udstillingen er et
ger
for
Husmoderen,
der
paa
en
ud i Solskin — det er det hele!
Besøg værd.
I dette Øjeblik hørte de en Bil levende Maade fortæller om alle
Naar vi paa Søndag tager derde Ting et moderne Hjem kan
køre op foran Hytten.
over, kommer vi med til selveste
— Naa, det lader til, at flere tage i Brug, for at Humoderen Afslutningsfesten ; idet Udstillingen
end vi har strandet her i Uvejret, kan faa sin haardt tiltrængte Fri
„Fritiden" slutter den 23 Aug.,
udbrød Holst lilsyneladende lige- tid. Andre Afdelinger fortæller om efter at have været aaben hele
gyldig for Evas Ophidselse. Det moderne Stuer med pragtfulde Sommeren fra d. 19 Juni. Dette
ser lidt underligt ud, at vi er her Møblementer; et Sted skænker man gør selvfølgelig ikke Besøget minvarm Suppe ud, og det smager
i Ernst's Hus.
dre interresant og Deltagerne paa
I det samme blev Døren aabnet fortrinligt. Derefter er der et stort den planlagte Tur kommer sikkert
Hus, som indeholder Udstillinger
og en Mand traadte ind.
ikke til at kede sig. Om Aftenen
med
Bøger, Blade o. s. v.
Det var Ernst!
afbrændes efter Forlydende et
Store Pladser med Telte og der- pragtfuldt Fyrværkeri.
Der opstod et øjebliks Tavshed. Ernst stod og saa paa de til hørende Grejer til Friluftslivet
tager man igen fra
Kl. 23
to
Holst og Eva, der strøg samt Kanoer og Svømmeartikler. Ystad og Afgangen fra Simrishamn
et Par Taarer bort og stirrede Et stort Bassin til Kapsvømninger er sat til Kl. 0,30
m, m. , Tennisbaner, Biografer o.s.v.
himmelfalden paa sin Mand.
Turen er meget billig, ja saa
Men i dette øjebliks Tavshed
Pressen har sin egen store Ud- billig at næsten enhver kan over•
tog Ernst en hurtig Beslutning. stilling der giver et Indtryk af den komme at tage med, og de vil
Han begyndte at trække sin vaa- moderne Presse. Radioen ligesaa, sikkert ikke fortryde det.
de Frakke af.
og en mægtig Afdeling omhandPeter.
— Det var dog et rædsomt Vejr, ler udelukkende „Det folkelige Opsagde han. Jeg var paa Vej hjem lysningsarbejde". Ligeledes er der
til Byen i Bil. Jeg blev en Dag
hurtigere færdig med min Forretningsrejse, end jeg havde ventet;
men det var næsten ikke mulig
1111111010111111111111011111101111111101101101101111011101111110011111111001101111101111111111111111111111111111111111111111101
at køre videre, og da jeg var i
Nærhed af vor Sommerhytte, beBesøg Akts. Michael Andersen & Sønners Udstilling i
sluttede jeg at søge Ly her.
Fri Adgang Han tav og saa paa sin HuIngen Købetvang —
stru.

De Ægtemænd.

4:itsttur til

Simrishamn og Udstillingen i Ystad.

KUNST - KERAMIK

KIOSKEN, Allinge.

Fra Uge til Uge.
—0

Strandhotellet
afholdt Onsdag Aften Sæsonens
sidst- Amatøraften, der
som
sine Forgængere
blev en mægtig Sukces, hvad baade Optræden
og Besøg angaar.
I disse Aftener optræder Cabaretkunstnerinden Ellen Meyer, der
høster voldsomt Bifald paa en
Masse muntre og smukke Viser,
og naar hun sammen med Bengt
Nielsen spiller Sketches og synger morsomme Dueller, ruller
Latteren og Bifaldet gennem den
stadig fyldte Sal. — Fredag Aften
inviterer Hotellet atter til en morsom, ny Konkurrence: „Naar Hjer=
terne mødes". En Konkurrence,
der er sikker paa at bringe Stemning blandt Publikum, og som
desud,g1 byder paa flotte Præmier
til de Deltagende.
Paa Søndag er der Premiere
paa et Verdensnummer af største
Format : Mac Tortle-Truppen, der
kommer direkte fra Tysklands
største Varieteer, og præsenterer
Publikum for et kolosalt Musik=
Shov, foruden blændende Dansenumre og smuk Kostumeudfoldelse
og endelig er der Mandag Aften
stor Afskedsfest for Hotellets populære Kapelmester Richard Johansen, der i Sommer har opnaaet en stor Sukces paa Strandhotellet. Richard rejser, men hans
glade Gutter bliver og spiller videre under Ledelse af den kendte
Kapelmester Carl Svendsen.

Strandslot
slutter i Aften med KoncertDansant i Verandagalen, og arran
gerer i den Anledning en Afskedsfest for den populære Kapelmester
Sverre Forchhammer og hans Solister. Der vil i Aftenens Løb blive
Præmiedans med Vin-Præmier ;
forresten arrangeret saaledes, at
ogsaa dem, der ikke danser, bliver Deltagere og faar Chance for
at vinde. Det lille hyggelige Lokale vil sikkert blive fyldt med
glade Gæster, der vil sige Herr
Forchhammer og hans dygtige
Musikere Tak for Sæsonen og for
de hyggelige Timer paa Strandslot.

David Copperfield
fremvises i denne Uge i Biagra•
fen i Allinge. Det er i engelsk
Instruduktion og Hovedrollen udføres al de dygtige Skuespillere
Frank Lawton (David), Madge
Evans (Agnes) og W. C. Fields
(Micawber). En Film, bygget aver
Diskens berømte Roman af samme Navn; en Film, der er værd
at se.

Allinge-Sadv. Byraad
Mødet den 12. August 1936.
Socialministeriet meddeler Stadfæstelse af Fundats for Frk. Hansine Petrea Danchells Legat til
Huslejehjælp el. lign. for trængende i Allinge-Sandvig Komm.
Skattedepartementet meddeler
at Arveafgiften der skal erlægges
i Anledning af, at Frk. Anna Colberg er død er blevet nedsat til
pCt-, samt at Arveafgiften er
tilladt berigtiget uden Forhøjelse.
I. Munck Petersen & C. Milner
meddeler at det af Byraadet ønskede Projekt angaaende Istandsættelse af Stangemøllemolen snarest skal blive udarbejdet og tilsendt.
Den danske Købstadsforenings
Revisor fremsender Beretning om
Kasseeftersyn pr. 3.
paa Allinge-Sandvig Kæmnerkontor.
Husassistenternes Fagskole androg om et Bidrag til Skolens
Drift eller til Elever, der søger
Uddannelse paa Skolen, men
kunde ikke bevilges.
Landsforeningen for Vandføre
og Lemlæstede ansøgte om Tilskud, men kunde ikke bevilges.

Annonce

Liv og glade Dage
i Palmehaven!
Den største Høstfest i Mands Minde
Med A u g it s t ganger Sommeren paa
Hæld, siger man ag ifølge den officielle Almanaks Beretninger skal der
være noget om det. Med andre Ord
skulde man tro, at ogsaa Sæsonen gik
paa Hæld, . . . blot ikke i Sandvig.
Her er stadig Liv og glade Dage og
overfyldt Hus til de muntre Fester som
Palmehavens elskværdige Vært lader
afholde under det allerede kendte Motto: „der sker noget"!
Som nu forleden til „Den bornholmske Høstfest'', allerede ved 8 Tiden om
Aftenen strømmede Publikum til Palmehaven i tætte Stimer, en Folkevandring
ligefrem, saavel af Turister som af øens
Beboere fra nær og fjern, et feststemt
Publikum, der straks ved Ankomsten
til Palmehaven blev modtaget med
Hornmusik af Allinge-Sandvigs lokale
10 Mands Orkester, der musicerede
fra Palmehaven's smukke Terrasse og
med sine populære Melodier hidkaldte
overvældende Opmærksomhed.
Allerede paa Afstand var man klar
over at „der sker noget" i Palmehaven.
hele Bygningen, ja selv Flagmasten var
illumineret fra Top til Tan, og Høstneg opsat overalt og hvorend man saa
flagrede Serpentiner i muntre Farver
for Augustaftenens svale Brise.
Og indenfor, hele Etablissementet
dekoreret iklædt alle Hostens og en
I lostfeses skønne Symboler og hvert
eneste Bord og Stol optaget, de fleste
i Dagevis forud reserveret. Og dog blev
der skaffet Plads til mange flere. Reserveborde og Stole, alt hvad man
kunne forsvare at anvende blev „puttet ind" hist og her, men tilsidst maatte
siges stop. Men de, der ikke fik Plads
i Festsalene tog de tilstødende Lokaliteter i Brug, ja selv paa den aabne
Terrasse blev der danset og festet.
Selve Høstfesten blev indledet med
at Palmehavens kendte Konferencier,
Hrr. Red: Bjørn Barnung bod tie mange hundrede Gæster velkommen og
udtalte bl. a.: — „men til en Høstfest
hører ogsaa en Tak — en Tak til ham
den bornholmske Landbruger, der bringer Høsten vel i Lade, til ham, som
maaske bærer større Slid og Slæb paa
sine Skuldre, end Landbrugeren andet
Steds i vort Land. Thi paa Bornholm
er der mere Klippe end Jord og dog
har den bornholmske Landbruger gennem Aartier med brydsom Taalmod
forstaaet at kultivere og dyrke det ikke
altfor dybe Jordlag her og bragt gylden Høst i Hus til Gavn og Velstand
for Øens Befolkning.
Et Leve for en god Høst, et Leve
den bornholmske Landbruger! Kraftige
Hurraraab tonede gennem Salene og
bragte Bud videre om at den store
I Iøstfest's Stemning var anslaaet.
Saa fulgte i rivende Tempo et 1 Kis'
Artistprogratn, en hvilken som helst
Verdensscene værdig, de fænomenale
"1 t;.2 Willy's tumlede med hinanden,
ladende haant om alle Ligevægtens
Love, saa danses der med Liv og Lyst
til Tonerne af det utrættelige og altid
oplagte „Hamann's Jazz Band", ind
imellem afholdes originale Konkurrencer, ikke tidligere set herovre, og Konferencieren er stadig paa Færde med
Champagnepræmier til Gæsterne.
Snart falder nummererede Balloner
ned over de dansende, — snart „bombarderes" de med Lykkenumre fra en
Flyvemaskine anbragt under Loftet,
snart ,,Kortspil med Benene", — een
Uendelighed til langt ud paa de smaa
Timer. Artistnunire . . . mange flere
liver yderligere op — nu stepper „Mr.
Eddie" og Væggene ryster under Publikums larmende Bifald.
Dans, Dans og atter Dans og saa
staar den smukke Skuespillerinde Fru
E.va Høft paa Tribunen og synger sine
skønne og muntre Wienersange og Viser under ualmindeligt stort Bifald.
I Pausen spi Ilede det lokale 10 Mands
Hornorkester og gjorde især Lykke med
et Potpouire over bornholmske Sange.
Senere danses, synges, optrædes og
konkurreres igen og Publikum holdt
ud til sidste Minut hvor »Bornholmeruhret« varslede officiel Lukketid. Virkelig en Høstfest af store og smukke
Demensioner. En Høstfest, som vi haaber maa blive gentaget, saa endnu flere maa faa Lejlighed til at konstatere,
at selv om vi er inde i August, — selv
om Sommeren ifl. Almanakken gaar
paa Hæld . . : saa er der alligevel Liv
og glade Dage i „Palmehaven".
Jo, jo - „der sker noget . . ."
— naturligvis i Palmehaven.

Vik.

III. Familie-Journal
No. 33 d. 11.-8.-36.
Er det rigtigt, at Damerne fører
blandt Sportens Vidunderbørn?
Sportsartiklen i denne Uge giver
klar Besked om dette Spørgsrnaal,
samtidig med at den gennemillustrerede Artikel opstiller baade et
„Hvorfor" og et „Fordi". En anden
Artikel, ganske vist omhandlende
alt andet end Sport, finder vi paa
en af Bladets allerførste Sider.
Artiklen bærer Titlen ,,Multatuli"
og giver en rystende Skildring
af Forholdene i de nederlandske
Kolonier, indtil den retlinede og
frygtløse ;Edward Dekker i 1839
kom til Java.

1,11
11
.

Eftersæsonens Oplevelse — en Aften paa

til Simrishamn og Ysta
Ystad
Søndag den 23. August

df,0%
bedst hos CONRAD RA'N.SEN
Allinge Ur- og GuIdsmedeforr.
.., ved Havnen, Telefon 140
ffi

Absolut bedste Kvalitet

Shildard llgsibindepro

Fr. Bidstrup

Bengt Nielsen, Richard Johansen
og hans glade „Drenge" ! !
Champagnedans!!!

Fredag den 14.:

En festlig Sommerspøg med store Præmier.

Søndag den 16.:

Mandag den 17.:

Indtegning:
Arr. A. S. G.

fiIde Sommerfrakker og Xioler

Sandvig Tlf. 14.

Chr. Diderilisen

Bornholms Spareog baanekasses
Afd. i Allinge
I

Kontortid: 9-12 2-4
Boxer udlejes

sgZ

—

RØNNE

—

udsælges i denne Maaned med 20 Kt. Rabat.
Benyt dette billige Tilbud!

Telefon 865

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering

o

Stor Afskedsfest for Hotellets

populære Kapok Richard Johansen,
Feststemning og Champagnedans
Tlf. Sandv. 14! Paa glædelig Gensyn Fr. Bidstrup

• PROTOKOLFABRIK

Sct. Mortensgade

Verdens-Sukceen

Mac Tortle-Truppen

(slutter Onsdag d. 19.) i KIOSKEN, Allinge. Tit. 142

z

Naar Hjerterne mødesi !

En Attraktion direkte fra Udlandets største Varietescene.

Allinge—Simrishamn og retur Kr. 3,75
Simrishamn —Ystad og retur Kr. 2.75

NordlandetsHandelshus
7 Pers. aaben Buick
Vilkaar.

Glade Viser, smukke Sange, indsmigredeCabaretrepertoire — muntre Duetter og Sketches med

Billetpriser:

Alle prima Redskaber til Høsten sælges og Priserne er
smaa I

er til Salg paa meget fordelagtige

Hver Aften: Cabaretkunstnerinden Ellen Meyer

Afgang fra Allinge Kl. 10,45 med
Ankomst til Simrishamn Kl. 13,05.
Afgang fra Simrishamn Kl. 13,30,
i Ystad ca. Kl. 14,30.
Her besøges Udstillingen „Fritiden'
Indgangskort, som giver Adgang hele
Dagen, kan købes sammen med Billetten. Pris danske Kr. 1,50
Retur fra Ystad Kl. 23,30, Afgang
fra Simrishamn Kl. 0,30.

'.. FFST- GAVER!

Strandhotellet II

ALLINGE MESSE Th. Holm

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

"t tie 4;ndkøb til diatning

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

kan gøres hos os. - Lageret er komplet i alle Maader, og
Priserne er passende smaa.

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

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelshus

Et meget lille Parti FOrShiCild, OM og Klapbro er nu nu Lager i Produkteg
Alt til Tærskning: Xtd,9etroletnffiie,edt, gemme ~køb det iProduben
En Mængde Rester af

Sommersko
udsælges til betydelig
nedsatte Priser.

C. Larsen, Vestergade Allinge

Fotograf KjQler
anbefaler BronceRammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Frelsens Nær
Klubstol, gul Seddel Nr. 59

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.

1'd

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

maatte sige nej . .
der VAR ikke flere Pladser ! Sidste Søndag
var en af de bekendte Festaftener i Palmehaven, fuldt Hus fra tidlig Aften til sen Nat!

men nu paa Søndag

der sker noget" i

Palmehaven!

Alfred Pedersen
Allinge Boghandel

2)i sender »em

„grord6ornfiolm"
hver 2Ige.
7cenk ogsaa paa os,
naar »e kar et eller
andet at avertere.

Forresten kan vore gode Udskudsbrædder godt anvendes, og disse er jo endnu billigere.

Nordlandets Handelshus
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.0
••
•
•
Tag en Eftermiddagstur til
•••
•
•

Lokalerne er dekoreret, udsmykket og illumineret. -- Stort Artistprogram, - - Musik med Tempo!
Konkurrencer:

1 ZOOLOGISK grave

Gratis Champagne og Vine til vore Gæster.

•
•

Xort sagt: „- der sker noget ..."

- naturligvis i F A h il EHRVE ti!

•
•

.
••
•
•

••
•••
••

•
Mange pragtfulde D 1- R og FUGLE. •
••
•
••
•
•
•

Hyggelige Restaurations-Lokaler
MADKURVE kan medbringes

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
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Siografen

En Halvdags-Pige
søges til 1. September

som er velegnede og til meget rimelige Priser.

•0

kan DE igen opleve naar:
ff

stærke Gran- og Fyrrebrædder

Dagene fill 'r kortere . . •
og De skal til at tænke paa Belysningen. De skulde
prøve at tale med os om Tingene, vi har et pænt Udvalg i alle elektr. Artikler, f. Eks. Lysekroner, BordlamStøvsuger per, smaa hyggelige Lygter og lign., og har vi ikke lige
udlejes
det, De søger, skaffer vi Dem det meget hurtigt og billigt.

Fredag og Søndag Kl. 20

paa Brøddegaard og Stammersbalde i Rø aflyses.

Den jagtberettigede.

David Copperfiold

Al Jagt

Dickens udødelige Mesterværk i
engelsk Filmatisering.

paa Pellegaards Jorder i Rutsker
er strengt forbudt.

Købm. AXEL MOGENSEN, Tejn,

Averter i NORDBORNHOLM

Jagten

Flink Pige
kan faa Plads til September.

Gronbechs Hotel
Allinge.

Den Jagtberettigede.

Koli nye Sommersko
i moderne Farver og Faconer
hos

Træskomager Larsen,

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

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

(se Vognmænd )

Lin J, William, Allinge Tlf. 95

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

Blomsterhandlere (Gartnere)

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

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed_& Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., All inge Tlf 141
Petersen, P.,' Nørregade All. Tlf. 69

Skotøj og Skotøjsrep.

skræderforretninger

Slagtere

Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Smedemestre

Art.f. Hotellerog Pensionat. Murermestre
Isenkram og Porcelæn
Holm, P.1C.,

Personkurset udføres.

Petersen, Carl, Allinge

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

Tlf, 98

Person- og Lastkorsel

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

Musikundervisning

Allinge Tlf. 39

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

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

Westphal, G Sandkaas

Optagelse i Adressefortegnelsen

Klaver — Violin — Sang.

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

Sæbeforretninger

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

Mælkeudsalg

0—

Skrædder Ipsen
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 !

•
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Hver Aften Koncert-Dansant.
Sverre Forchhammers Kunstner-Trio
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fra Hotel „Kong Frederik", København

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

Nordbornholma imakkeste Lokale
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Mit Skræderi anbefales
En god, moderne Foraa rshabit

fra 75 Kr.
„ 85 Kr.
En fin ægteblaa Serges-Habit
Reparationer, Rensning, Presning udt. omhyggeligt

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge
ci-eo
wim
csu ce

Fl]

:1
ED
••
Ko

ø1I

Strandpav lonen Sandkaas Bar
il

iti

leL,
•••
;,
Cita
••
GID
••10
ra••:,
pip
»
Gi°
GOM
ome
050
.--,..
•••
QUO
Q•••
BID

5 Læg Aftenturen til Sandkaas
mei
ØG
•0
Nordbornholms sinukkest beliggende Lokale
.•
110
Pa
••
ED
„...
Originale Drinks til rigtige Priser
• c.
min
•N
•SN
O
Hygg
Aabent
fra
Kl.
14
--Intimt!
Dela
eli
g
t!
—
1,2
IDG beg nu a« mio CM ORD oms ana Daa ofto Deo api• Dei GED nen DING GEO GRD GEG Geo aeo 13.0 iim■ 3 Geo •••
Geo
agn
SEDele
•• ell
••• MIM
••• Wel
••• 01113
••• E•18
»OM»
••• d«
»II 080
••• E»
Deo DE
G» Dee•• Gen
MIGMøn
OND Geo
•D
MG
MCI D»OME
GOD GED
DEO GID
ciliki 000
NO •••
DIO0•••lalto••••.6••••-,••••D c•••

Den helt rigtige

Linier Kr. 1,50. Absolut billigste
Avertering.

Badningens 10 Bud.

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

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner !

koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Jeg leverer særlig billige Habitter

Storegade

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

i~le■ea
Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

Viktualiehandlere

Personkørsel med 6-7 Personers Vogn.

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

Vaskerier

Vognmænd

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Smørrebrøds-, Mellem icr gspapir, Servietter

Bygningssnedker

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

Tit. .5

Modeforretninger

Hotel Allinge Telefon 25

Ure og Optik

Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x
111 Bornholms De.mpvaskeri.
rq rite

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

Hansen C.," v.:Havnen AlI. Tlf. 140

Hoteller

Larsen, L., Allinge.

Jørgense, H., y/Posthuset Allinge

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

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

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

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

Magasin du Nord, Allinge

Teglværk

Radioforhandlere

Manufakturhandlere

Guldsmede

Nordlandets Handelshus, All. TIL 7

Træskomagere

Fotografer og fot. Artikler Malermestre
Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf. 4

Bog- & Papirhandlere

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C.,',Ostergade, Allinge

Ligkistemagasiner

Foderstoffer

Trælast og Tømmer

Pensionater

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

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

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

Ladestationer

Elektriske Artikler
Bagerier

Møbelsnedkere

Købmænd

Damefrisørsaloner

Autoreparatører

Vær god mod Naturen.
—ø—
Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Le=
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 Mene, den er alles !
Har du ligget i et Skovbryn eller pas
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du ;gaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket for dem, der siden søger
Stedet!
- Gør rent efter digt
Pluk aldrig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
- - -Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod ! Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed I Vil du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv ! Skær dem af med
et skraat Snit, eg vælg dem paa en

Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer er saa rig paa — følgende
gode Raad :

•1. Gaa aldrig alene i Vandet.
2. Svøm ikke for langt ud. Det
er aldeles ingen Nytte til, og du
udsættet kun dig selv og dine Medmennesker for Fare, dersom du
pludselig gribes af Ængstelse eller
af et Ildebefindende, og Kræfterne
derved svigter dig.
3. Bader du i en Mergelgrav el9. Gaa ikke flere i en Baad, end
ler paa Steder, hvor du ikke ken- ;
at
1 er sikre paa, at den kan bæder Vanddybden, tag da om Livet
re jer, og overbevis jer om, at
et Reb, som en anden — staaenBaadens Sider er tætte (ikke har
de paa Land — holder i.
slaaet Revne.) Søg straks Land,
4. Bader du fra Baad paa dybt
hvis Baaden tager Vand ind.
Vand, tag da ligeledes om Livet
10. Endelig bør alle, ældre som
et Reb, som holdes af en i Baaden yngre, lære at kunne udføre et
værende Person. Spring ud og korrekt
„kunstigt Aa ndedræt"
gaa op fra Baadens For- og Ag- (Schåfer-Metoden)
terende ikke fra Siden. Skulde det
Det „kunstige Aandedrzet", og
ske, at Baaden, du er i, kæntrer,
hvad
dertil hører, er lært i Løbet
bliv da ved den, medmindre du
af
en
halv Time, og sikkert vil
er nær ved Land og er vis paa
de fleste af os — før eller senere
at du kan svømme ind.
i vort Liv — komme til at staa
5. Gaa ikke i Vandet lige efter overfor Tilfælde, hvor den hurtige
et Maaltid, ej heller efter stærk Paabegyndelse af „kunstigt AanAnstrengelse (før Lunger og Hjerte dedræt" kan være af afgørende
virker normalt igen) Mennesker Betydning for Redningen af et
med Tilbøjelighed til stærk Hjer- Menneskes Liv.
tebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.

Arisfartifiler

saadan Maade, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag kun

..Cce r Pedss ko, ladesko,
Made Hætter, AadeSolde.

Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fuglenes Reder.
Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge.
lig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse 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 vil altid erindre, at saa køn og
ren, som du selv ønsker at møde Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
den til andre.

6. Sig til Børnene, at de aldrig
i Kaadhed maa skubbe hverandre
i Vandet fra Bro eller Baad, og
at de aldrig i Vandet inaa dukke
hinandens Hoved under.
7, Lad dem ikke blive længere
i Vandet end højst til det Tidspunkt, hvor den tørste Kuldegysning indfinder. Paase, at de efter
Badet ikke fryser (uvirksomme
opholder sig i kølig Luft). Og lad
dem heller ikke overdrive Solbadene.
8. Tillad ikke Børn — ukendt
med Sejlads at tage ud paa egen
Haand. Giv dem Advarsler mod
Kaadheder, dersom de i Robaad
faar Lov at ro ud uden voksne.

9aa til 5(xel girogensen, Yejn
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forskellige Mærker og Priser sælges billigt med 23 Kr. Udbet. •
•
•

Cykler med Lygte og Laas 35 Kr. Udbetaling.
Udbetalingen

•.

kan deles i to Rater og siden m. 2 Kr. ugentl. Afdrag.
cr .

Cykle- og Radioimportøren Allinge Tlf. 156 ••

• Nye Radioer i 36. Model sælges meget billigt og paa særlig
gode Vilkaar. En Del 35. Modeller helt nye sælges til halv Pris.••
••
•
•• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••

