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Cdgmar I Allinge-Sandvig, 

Olsker, Rutsker, Hasle, 

Ko og  Klemenisker. 

Ansvarshavende Vdgivers 

Otto Gornitzka. Telefon 74. 

Gornitoko's Bogtrykkeri, Allinge 
. 

Indtryk fra en Tysklandsrejse 

Udsigt over Strandpromenaden og Skibenes Anlægsbro. 

Hcr er Liv og glade Dage. 

MililljeinstavnsBog 
—0 --- 

Fra Skagen til Gedser og fra 
Esbjerg til Bornholm — uanset 
om et Barn vokser op paa Ham-
merens Klippegrund, paa den jyd-
ske Hede eller paa det frugtbare 
Lolland 	 undervises det i Dan- 
mark efter de samme Skolebøger. 

I de senere Aars pædagogiske 
Diskussioner har den Erkendelse 
da ogsaa arbejdet sig frem, at 
Skolen bør supplere de mere 
universelle Kundskaber, den med-
deler Børnene, med særlige Op-
lysninger Qm den Egn, hvori de 
lever, saa de kommer til at ken-
de dens geologiske, historiske og 
raturhistoriske Ejendommelighe-
der. 

De Lærere, der har prøvet at 
give deres Elever et saadant Kur-
sus, har Gang paa Gang erfaret, 
hvor let det var at fange Børne-
nes Interesse ior disse Emner, og 
hvorledes denne Interesse senere 
lod sig overføre til fjernere Em-
ner. 

Imidlertid har man staaet gan-
ske uden Hjælpemidler paa det-
te Omraade. Hvad Lærerne har 
ønsket at give Børnene, har de 
selv — ofte møjsommeligt — 
maattet samle sammen fra Speci-
alværker og meddele Børnene 
mundtligt, 

For at afhjælpe dette Savn har 
Hi rschsprungs Forlag besluttet 
at udsende en Serie smaa Hjem-
stavnsbøger, der hver især skulde 
behandle sit Oinraade af vort Land 
i geologisk, naturhistorisk og kul-
turhistorisk Henseende paa en 
for Børn let tilgængelig Maade, 
og som ogsaa skulde kunne bru-
ges som en Forberedelse til eller 
Vejledning under de Excursioner, 
Skolen foretager med Børnene i 
deres Hjemegn. 

Det er lykkedes Forlaget at for-
maa to saa kyndige Fagmænd 
som Lektor H. V. Clausen og Af-
delingsgeolog, Dr. phil. Hilmar 
Ødum til at redigere Serien, hvis 
enkelte Artikler iøvrigt skrives af 
en Række lokalkendte Fagfolk. 

Af Serien, hvis Navn bliver 
MIN HJEMSTAVN, vil der i inde-
værende Aar komme til at fore-
ligge 6 Hefter. Hver Bog bliver 
paa ca. 100 tættrykte Sider med 
ca. 40 Illustrationer, hvoraf Stør-
stedelen nye, ikke tidligere repro-
ducerede Billeder, Desuden kom-
mer hver Bog til at indeholde et 
Generalstabskort over den paa-
gældende Egn. Omslagene tegnes 
af Kunstmaler Carl Lundblad. 

For at muliggøre at Serien 
MIN HJEMSTAVN kan blive et-
hvert dansk Barns Eje, er Prisen 
for Skolebørn sat saa lavt som til 
Kr. 1,25. Men ikke blot Skolebørn 
ethvert Menneske, der interesse-
rer sig for sin Egn, bør eje Eg-
nens Hjemstavnsbog. MIN HJEM- 

STAVN vil øge Kærligheden tit 
Deres Egn, gøre Deres Søndags-
udflugter og Ferier morsommere 
og interessantere. Paa Udflugter, 
paa Vandringer, paa Ferieophold 
bør De medtage MIN HJEM-
STAVN for at opnaa det fulde 
Udbytte. 

MIN H.1F-,,MSTAVNS BOG Nr. 

BORNHOLM 
er nu udkommet og sendt os af 
Forlaget, og vi kan paa det bed-
ste anbefale vore Læsere at købe 
Bogen, som giver fyldige Oplys-
ninger om vor lille ø, fra deri i 
fjerne 'Ciders Morgen dukkede op 
af Havet. 

Naar Fyrsterne faar Gaver, 
--.- 

Det er undertiden ret besynder-
lige Gaver, som Fyrsterne faar 
forærende af trofaste og beund-
rende Undersaatter. 

Enkedronning Aleksandra fik 
saaledes engang til sin Fødsels-
dag sendende en Kasse Brislinger 
fra en Fiskerby. Paa Kassens Laag 
stod skreven, at Fiskerne haabe-
de, Dronningen vilde modtage de-
res ringe Gave, 

Da hendes Gemal, Edward den 
Syvende, som Prins af Wales, laa 
syg af Tyfus, fik han en Pude til-
sendt, der var fyldt med Humle. 
I Brevet, der ledsagede Gaven, 
forsikredes, at om Prinsen vilde 
bruge den, skulde han nok blive 
hurtig rask. 

Ganske rørende var den Gave, 
Ruslands Kejser engang fik, da 
han var syg af Tyfus, nemlig en 
Flaske Vand fra Jordanfloden. Gi-
veren havde, for at skaffe det hel-
bredende Vand, foretaget Rejsen 
til det hellige Land. 

Dengang det nuværende engel-
ske Kongepar som Prins og Prin-
sesse af Wales foretog den store 
Rejse til Rigets Kolonier, fik de 
en umaadelig Mængde besynder-
lige Gaver. Blandt andet fik de 
en hel Kasse fuld af Midler mod 
Søsyge, saa mange, at de sikkert 
havde bukket under, om de skul-
de have prøvet blot Halvdelen af 
dem. 

Wilhelm II fik engang 100 Mark 
sendt med Bøn fra Giveren om 
han vilde bruge Pengene til no-
get godt, varmt Undertøj, da han 
var for tyndt paaklædt under de 
store Manøvrer. — Hans Fader 
fik for mange Aar tilbage nogle 
Dampskibsaktier, og disse, som 
giver gode Renter, skal gaa i Arv 
fra den ene tyske Kejser til den 
anden. 

Ret hyppigt bestaar Gaverne i 
vilde Dyr, Løver, Isbjørne, Elefan-
ter osv., men saadanne besværlige 
Gaver skænkes næsten altid til de 
zoologiske Haver. 

Vi fulgte en Formiddag Vejen 
forbi Arendsee og vest paa ad 
den nye Betonvej, for om muligt 
at se lidt mere af Militærøvelserne. 
Kanonernes Drønen lød stadig 
stærkere, store Tanks og Militær-
biler fyldt med Soldater, rullede 
forbi. Ordonnanser paa Motorcykle 
satte nye Rekorder i Hastighed, 
og Flyvemaskiner brummede over 
vore Hoveder. Af og til mødte vi 
smaa Klynger Turister, som ogsaa 
var interesserede i det, som fore-
gik ; men vi naaede ikke indenfor 
Afspærringen, hvor Skildvagter 
paraderede. 

En Dag tog vi med en af de 
sniaa Kystbaade til Heiligendamtn, 
et mondænt Badested, anlagt af 
Kejser Wilhelm og benyttet af de 
fyrstelige Personer. Det er en Sam-
ling Paladser, som nu ligger næ-
sten øde hen. Hitler har faaet en 
af Villaerne foræret og bor der af 
og til. Man haaber nu at Bade- 

stedet atter vil komme i Ry. Paa 
den store Væddeløbsbane, der 
skal være Tysklands ældste, har 
der siden Verdenskrigen ikke væ-
ret afholdt Hestevæddeløb. I Søn-
dags blev den dog atter aabnet, 
og store Menneskemasser strøm-
mede til. Det store Kurhotel har 
ikke mange Gæster. Her var Ef-
termiddagskoncert, og en Del flot-
te Biler kørte op paa Parkerings-
pladsen. Vi drak Kaffe paa Ter-
rassen, alt var first class, ogsaa 
Prislisten. 

Man kan ogsaa tage langs Ky- 

sten til Warnemilnde og videre 
ad Model til Rostok, det er en 
Heldagstsar, rig paa Indtryk. Mel-
lem WarremLinde og Rostok er 
anlagt Flyvenaskinfabriker og en 
lille moderne By til Arbejdere og 
Funktionærer, Rostock har i de 
senere Aar udvidet sig kolossalt. 
I den gamle By indenfor Volde ie 
og de gamle Byporte findes man-
ge antikke Huse med Gavlen til 
Gaden, Forstæderne bestaar ho-
vedsagelig af Funkishuse. Skønt 
Byen ligger ca. 30 km oppe i 
Landet, betragter den sig som 
Søstad (Der Seestadt Rostock), og 
Havnen er dens Stolthed. Store 
Kul- og Trælastdampere ligger 
ved Kajen og losser Ladningen 
over i Lægtere, som skal trans-
portere den videre gennem Kana-
lerne, og Rækker af Jernbanevog-
ne holder langs Kajen. 

En anden Dag gaar Turen til 
Mililung, den nærliggende meck- 

lenburgske Højderyg, som minder 
om TIAringens skovklædte Bak-
ker; her er Restaurationer og Ud-
sigtstaarrr, hvorfra haves milevid 
Udsigt, selv Falsters flade Land 
kan man skimte i klart Vejr. Over-
alt finder man manende Skilte, 
som advarer mod Uforsigtighed 
med Ild. Videre fører Vejen mel-
lem Højdedrag til en lille meck-
lenburgsk By, KrCipelin, hvis gam-
le Huse, toppede Brosten og mor-
somme Trapper nok er et Besøg 
værd. Overalt er man travlt be-
skæftiget med at faa Høsten i Hus. 

I Bladene opfordres Borgerne til 
at hjælpe Bønderne, da man mang-
ler Arbejdskraft, og man finder 
Billeder og Notitser om den eller 
hind kendte højrestaaende Person-
lighed, som har taget Ferie fra 
Kontoret, for at tage Del i Høst-
arbejdet. Høstvognene er betyde-
lig større end dem, man benytter 
i Danmark, og det er interessent 
at se, med hvilken Rutine man 
stabler de høje Læs. 

Om Aftenen besøger vi gerne 
et eller andet større Hotel, som 
har Dans og anden Underhold-
ning paa Programmet, og vi træf-
fer her flere Kunstnere, som tid-
ligere paa Sæsonen har optraadt 
paa Bornholm, bl. a. Rulleskøjte-
løberne. — Publikum tager mere 
aktiv Det i Underholdningen end 
hos os, og lader sig let begejstre. 
Ofte synges med paa Refrainet, 
og mange populære Schlagere 
faar her en enestaaende Sukses. 
Officerer og Elever indenfor Fly-

verkorpset møder Aften efter Af-
ten frem og tager livlig Del i 
Dansen, saa de unge Damer sav-
ner ikke Kavallerer. 

En af de sidste Dage vi opholdt 
os i Brunshaupten, var der Strand-
fest med Præmiering af den finest 
udførte Strandborg og meget an-
det. Allerede fra Morgenstunden 
drager Musikorkestre gennem By-
en og langs Strandpromenaden, 
og om Aftenen samles to store 
Fakkeltog, der drager gennem 
Hovedgaderne med klingende Mu-
sik og under Publikums mægtige 
Tilslutning. Faklerne og de man-
ge Lampions giver Processionen 
et festligt Præg, som yderligere 
forhøjes ved Afbrænding af Fyr-
værkeri og Illumination foran de 
store Hoteller. Udenfor det store 
Kurhus samles Menneskemængden, 
Musiken spiller skiftevis, og et 
Kæmpe-Fyrværkeri futter af nede 
ved Stranden. I det vældige Lys-
hav ser man ud over mange tu-
sinde Deltagere, der jubler som 
Børn, naar et eller andet pragt-
fuldt Nummer med farvede Kug-
lelys tegner sig paa den mørke 
Himmel. Saa kommer Festens Clou, 
Byens Vaaben, den badende Nym-
fe paa Havhesten. I et Lyshav af 
tusinder spruttende Gnister, som 
skifter i gult, rødt, grønt og blaat, 
staar det i mange Minutter skarpt 
aftegnet mod det mørke Hav, saa 
skifter Sceneriet og man ser i ly-
sende ildbogstaver : „Velkommen 
til Brunshaupten 19371" -- 

Festen er forbi, Sæsonen ebber 
ud, Badegæsterne rejser hjem, og 
om faa Uger vil Badebyen ligge 
stille hen med tomme Hoteller 
og Pensionater. Sommerens glade 
Minder vil passere Revy, mens 
Regnskabet gøres op og der haa-
bes paa en ny og endnu bedre 
Sæson i det kommende Aar. 

Akkurat ligesom hos os! 
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Den vigtigste Kamp for Allinge 
spilledes i Søndags i Gudhjem 
mellem Gudhjem I og Allinge I. 
Det blæste meget kraftigt fra Vest 
og dette prægede i høj Grad hele 
Kampen især da Gudhjems Bane 
ligger meget højt, hvilket ikke 
gjorde det bedre. 

Allinge faar straks Vinden med 
og starter et godt Angreb, men 
der kommer en Arm i Vejen, og 
Gudhjem faar Frispark, men Vin-
den hjælper meget til at holde 
Bolden paa Gudhjems Halvdel og 
lidt efter halvklarer deres back en 
Bold som „Benne" resolut sender 
mod Nettet med et pragtfuldt fladt 
Skud, men Maalmanden klarer.- 
Saa tar Gudhjem fat og højre 
yder-wing sender en pæn Bold 
paa Maal som Westerholm imid-
lertid klarer, og Bolden er snart 
igen oppe ved Gudhjem-Maalet, 
hvor „Benne" prøver igen, men 
Maalmanden bokser væk til Hjør-
ne. Herpaa følger lidt Klumpspil 
og i dette Virvar benytter „ Lolle" 
Lejligheden til at score 1 - 0 til 
Allinge. Det er stadigvæk Allinge 
der fører an, og „Benne" er kom-
met om i venstre Side, hvor han 
leverer et højt blødt Skud mod 
Gudhjems Kasse. Tiendedele Se-
kunders Spænding, — jo minsand-
ten -- Bolden havner stille og 
pænt i højre Hjørne af Maalet. 

Gudhjem prøver stadig at faa 
Bolden mod Allinge-Maalet, men 
ste Halvleg er fuldtud Allinges. 
Gudhjem faar en Chance, men 

ak, — Bolden har Retning mod 
Maanen. Inden Halvlegen slutter 
faar Allinge endnu et Maal ved 
„Benne". Altsaa I ste Halvleg 3-0 
til Allinge. 

I anden Halvleg faar Gudhjem 
saa Vinden med, og Vejrguderne 
lader det endnu blæse mere op, 
men ikke desto mindre er det Al-
linge der i det 2det Minut faar 
det første Maal. Det er „Monne" 
der alene gaar mod Maal og sky- 
der — 	--- men saa er det 
ogsaa slut med Allinges Glans- 
periode. 	Gudhjem presser haardt 
og foran Maal er en af forwards 
ved at gaa amok, idet han prøver 

Fra Uge til Uge. 
— o 

Biografen, 
har i denne Uge sikret sig den 

enestaaende Lystspil-Sukces: 

„DET HÆNDTE EN NAT"; 
Filmen, der af alle Filmskritikere 
er anerkendt som skelsættende i 
moderne Filmskunst's Historie. 

Filmen blev af den amerikan-
ske Presse udnævnt til Aarets 
bedste Lystspilfilm, og den har 
faael ikke mindre end 5 Guldme-
daljer for Handling, Manuskrift, 
Skuespilkunst, m. m. 

Hovedrollerne spilles af Clark 
Gable og Claudette Colbert. Des-
uden ser man den glimrende Ka-
rakterskuespiller Walter Connolly. 

Handlingen er lige saa original 
som sprudlende morsom, og Mes-
terinstruktøren Frank Capra har 
med enestaaende Dygtighed ud-
nyttet alle Muligheder for at lave 
en uforlignelig Film. 

Averter i NORDBORNHOLM 

at sparke til vor kære Maalmand 
mens han ligger med Bolden. 
Dommeren standser det straks og 
vedkommende faar en Advarsel. 
Gudhjem angriber haardt og ved 
en Misforstaaelse i Allinge-For-
svaret scorer Gudhjem sit første 
Maal 4-1 og ikke længe efter er 
de igen paa Spil og deres c. f. 
snyder Wilhelm og sætter Bolden 
i Kassen 4-2. Om anden Halvleg 
maa man sige at Gudhjem har 
det meste af Spillet, men de kan 
ikke rigtig faa Ram paa Maal. 
Nu fører „Benne" en Bold op - 
skyder paa back. — Bolden gaar 
til Holger Stafferasen, som imidler-
tid sender Bolden uden om Maal. 
Nu gaar Tage selv mod Maal og 
tørner mod Maalmanden med Re- 
sultat 	til Allinge. I Slutnin- 
gen af Kampen er Tempoet meget 
haardt og de kære Gudhjemboere 
arbejder som smaa Heste for 'at 
faa udlignet, men det lykkes dem 
kun at naa et Maal endnu, som 
falder paa et Frispark noget uden 
for Straffesparkfeltet. — Bolden 
har Retning mod venstre Side af 
Maalet, men en Gudhjem-Spiller 
styrter til og ændrer Boldens Ret-
ning til højre Side. — Maal 5-3 
til Allinge slutter denne spænden-
de Dyst. 

Hermed erobrede Allinge sine 
første 2 Points og vort Junior-
hold gjorde det samme ved at 
sejre over Nexø med 3-2. 

2det Holds Kampen mod Viking 
vandt Allinge uden Kamp. 

Paa Søndag 
spilles paa Banen i Rønne den 
stadig tilbagevendende Kamp mel-
lem Sjælland og Bornholm. Hele 
Turneringen ligger i denne Anled-
ning stille og har man Lyst til at 
overvære Kampen kan man ind-
tegne sig i „Kiosken" til Biltur, 

Om Formiddagen skal Allinge 
møde Hasle I paa Hasle-Banen. 

Tak 
Gennem disse Linier benytter 

jeg Lejligheden til at takke baade 
Spillere og andre af Foreningens 
Medlemmer, som har været med 
til at give mig den store Gave. 

Helmer Nielsen. 

Bryllup. 
Lørdag d. 5. ds. vies i Allinge 

Frk. Dagny Andersen, Datter af 
Stenh. Chr. Andersen, Sandkaas, 
til Skræder Carlo Bendtsen, Søn 
af Skræderm. B., Sandkaas. 

Zool. Have, Stammershalde 
sætter en Ære i at afholde Fol-
kefest. Den ene Søndag efter den 
anden indbydes der til forskellige 
Fester, og altid følger Bornhol• 
mere og Turister Opfordringen og 
oplever en herlig Eftermiddag og 
Aften i den smukke Have med de 
interessante Dyr. — Og der kom-
mer mange Mennesker. I Hundre-
devis med Bil, Cykle eller Tog 
strømmer de til, og de oplever 
altid en Masse, især Børnene. Nu 
paa Søndag afholdes Aarets sid-
ste Børnefest. Allerede ved Ind-
gangen faar hvert Barn (i Stedet 
for at betale I) en Overraskelse, 
og er de først derinde, gaar det 
løs med alle mulige Slags Lege. 
Fælledsorganisationens I I Mands 
Hornorkester musicerer, og i Pau-
serne spiller et Danseorkester, med 
andre Ord, Pause eksisterer slet 

ikke! Kl. 9 er der et stort Fest-
fyrværkeri, og for dem, der er ta-
get dertil ined Toget, afgaar der 
Bil ti! Hundedal St. med Tilslut-
ning til Aftentogene i begge Ret-
ninger. 

Det bliver en stor Dag for Zoo-
logisk Have, og en morsom Dag 
for Deltagerne! 

Fru Liva paa Trapperne .^.. 
Der venter vor By en stor Sen-

sation, idet to straalende Kunstner-
inder, Fru Liva Weel og Fru Ella 
Heiberg kommer hertil Lørdag 
den 12 Sept. og afholder en stor 
Koncert i Christensens Sal. 

Fru Liva vil bl. a. synge: „Na-
turen, der kræver sin Ret" fra Cir-
kus-Revyen. „Han har kun en" 
fra Guldfisken. „Sikken et Per-
spektiv" fra Lysistrate, „Hvide 
Børn og sorte Børn" fra Bellevue-
Revyen. „Lille Stump", »Jeg tril-
ler som en Lærke« og »Æres-
Abonninen« fra Bellevue-Revyen, 
der i Sommer har haft en straalen-
de Succes i Klampenborg, ikke 
mindst takket være Fru Livas 
store Indsats. 

Fru Ella Heiberg, der med sin 
Visekunst maa regnes til de yp-
perste i Skandinavien, vil synge 
en Række svenske Sømandssange 
den forleden i Radioen gjorde 
enorm Lykke hos Lytterne, bl. a. 
„Flickan i Peru", „Flickan i Ha-
vanna", Byssan lull" (Sømands-
vuggevise), „Alla tiders sjOrnan" 
Jag vill bara sjunga om dig," 
„Det gick en jungfru", Lykken 
er en Drøm", „With all my heart" 
„Roselil og hendes Moder". 

Og som en ekstra Overraskelse 
vil de to Kunstnerinder synge 
nogle Duetter, bl. a. en ny Slow-
Fox „Jeg kommer naar du kaI-
del", Musik af Fru Heiberg og 
Tekst af Dan Folke, samt et Par 
yndige engelske Melodier fra nogle 
store Tonefilms. 

Der er ingen Tvivl om, at der 
vil blive „run" til denne Koncert, 
tilmed da Billetpriserne er meget 
rimelige. 

Billetter faas forud i Allinge 
Boghandel samt ved Indgangen. 

Palmehaven er stadig aaben 
Vi har allerede passeret 1. Sept., 

og den store Travlhed har forta-
get sig paa Hoteller og Pensio-
nater. Dermed er ikke sagt, at 
Sæsonen er sluttet. Der kommer 
stadig nye '!'urister til Nordborn-
holm for at nyde den smukke 
Sensommer, og de rejser ikke 
forgæves hertil; thi hvornaar er 
Bornholm skønnest ? — Er det 
om Foraaret, naar hele Naturen 
staar ung og lysegrøn, er det om 
Sommeren, naar Badestranden og 
Skoven lokker Tusinder, eller er 
det om Efteraaret, naar Naturen 
udviser et Farvespekter, der er 
om endnu skønnere og rigere end 
andet Steds i Danmark. 

Og om Aftenen samles Turister 
og Bornholmere til Dans i Palme-
haven. Skulde det en Aften være 
lidt halvkoldt, ja, saa vil De altid 
finde et hyggeligt opvarmet Lo-
kale, og Musikken og Dansepar-
kettet skal nok gøre Resten til,  

at De vil føle Dem godt tilpas. 
Der er Humør og Stemning over 
Palmehaven, ikke mindst paa de 
specielle Festaftener. 

Paa Søndag er der stor Efter-
aarsfest med Præmiedans og Kon-
kurrencer med flotte Præmier, og 
Salen er pyntet nied Blomster og 
Farver. 

De gamle Klokker. 

Kan du huske, 
hvor Klokkerne• klang, 

kan du huske 
den Jubel, den Sang? 

De var altid til Højtider stemte, 
det er derfor, de aldrig er glemte. 

De sang Paaske- 
og Pinsetid ind, 

de sang Jul 
for vort ventende Sind. 

De sang rørende mildt 
over Baaren, 

de sang Salmer ved Høst 
og om Vaaren. 

Der var gemt i 
den malmtunge Røst 

baade Mildhed 
og Glæde og Trøst. 

Der var Vemod 
og Smil i de Klokker, 

der var Toner, 
søm drager og lokker. 

Der var Gæstebud 
udsendt til hver, 

som kom Tonernes 
Lydbølger nær. 

Det var Kirken, 
som kaldte paa Sjæle, 

det var den, 
der gav Klokkerne Mæle. 

Siden hørte vi kimende Kor 
af mangfoldige Klokker 

paa Jord. 
Der var ingen, 

som ejed den Stemme, 
som de Klokker, 

der toned derhjemme. 

Og lytter vi endnu en Gang. 
er vor Barndom 

i Klokkernes Klang. 
Din Far og din Mor, 

dine Venker 
lytted til dem 

med foldede I---Ireader. 

Og det samme gør du, 
naar du staar 

og mindes, hvor alting forgaar. 
Tænk ; Naar du i dit 

Gravkammer sover, 
synger Klokkerne Salmer 

derover! 

Og beder du ikke en Bøn, 
saa beder dog de til Guds Søn, 
saa er i det Tonevæld hjemme 
Guds Menigheds bedende Stemme 

I Morgen — i Dag 
„Ja, i Morgen skal jeg ile, men 

i Dag vil jeg hvile", siger et tysk 
Mundheld, — og nægtes kan det 
ikke, at det er en almindelig Skøde-
synd : at opsætte --- navnlig snnaa 
ubetydelige Ting — til i Morgen. 

Men — den Dag i Morgen brin-
ger sit, og atter opsættes Sagen. 

Hvor tit gaar det ikke saadan 
med Breve; man synes, det kan 
man sagtens naa, - - og til sidst 
har man en Bunke at svare paa, 
som vil tage mange Timer, hvor-
imod, naar man straks „fejede for 
sin Der", vilde det knapt mærkes 
for en. 

Ligesaa med Syar boide. Det 
kan man saa nemt lægge hen, 
„til man faar bedre Tid", men 
inden inan ser sig for, er Bunken 
vokset, og man ømmer sig ved 
den lange, kedsornme Tid, der nu 
venter en. 

Og saaledes i det uendelige. 
Nej, gør alt, hvad der kan gøres 

i Dag, — saa har du Morgendagen 
for din egen Mund, kan se. til go-
de Venner, gaa ud i den frie, dej-
lige Natur. Og tro mig, ved den-
ne gode Vane vil du spare megen 
Tid og vinde megen Glæde. 

Lager af alle Størrel-
ser f moderne, ciselere-
de og glatte Ringe at 

Allinge Ur- og 
• Guldsmedeforretning • 

,x/TAY[ii",5 
Conrad Hansen. TI

S
. I40 

kwiller ira C.1111liess 
er meget smukke og holdbare, 
billige i Brug og en Pryd for Stuen. 

Kakkelovne 
runde med Kogeindretning fra Hess 
og Bornholms Maskinfabrik, fir-
kantede Ovne i mange Størrelser 
føres i stort Udvalg til meget ri-
melige Priser. Det maa tilraades 
at efterse de gamle Ovne om der 
skal nye Riste eller Sten. 
Rite, Rør, Sten, Ler og Ovnkit 
haves paa bager. 

F. C. Holm, Allinge. 

Vi sender »em 

11 97ord6ornfiolm" 
fluer 2/ge. 

.5"cenk ogsaa paa os, 
naar »e tiar et eller 
andet at avertere. 

Bornholms Spare- 
og haanekasses 

81d. i Allinge 
• 
Kontortid: 9-12 2-4 
• 
Boxer udlejes 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

aeis 	.1 uden Sange er ikke 

fier eSt nogen rigtig Fest. 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bi yllup, 
Konfirmation eller anden Fa mille- 

Foreningsfest. -- En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

Et godt Orgel 
er billigt til Salg. 

Bladets Kontor anviser. 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri 

ø  



Petroleumsovne, 
Baesovne, Primusaparater og 
løse Dele, Kogeaparater 2 og 
3 Blus, Køkkenlamper, Bræn-
dere, Lampeglas og Kupler, 
Væger, Gasaparater og løse 
Brændere, Gasstegeovne. 
Osram og Phillips elek. Pæ-
rer, Lommelamper og Batte-
rier. Elektriske Strygejern. 

Nilfisk Støvsuger sælges paa sam-
me Betalingsmaade, som fra Fabr. 

P. C. Holm, Allinge. 

2iografen 

Fredag og Søndag Kl. 20 
Clark Gable og Claudette Colbert i 

Det hænite en Ild 
Hovedstadspressen skriver: 

En første Klasses Film, der fortæller 
en god Historie paa morsom Maade 

Njertelig Yak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Sølvbryllup. 

Andrea og Julius Michelsen. 

14. Kreds, Olsker 
Præmieskydning afholdes paa Ba-
nen ved Faaregaard Søndag d. 6. ds. 

Hovedskydning Kl. 8 og Fest-
skydn. fra Kl. 1, hvori alle kan delt. 

Fremstil selv Vi n 

Alt til Fremstilling af 
Vin (Bie & Berntsen) 
Nas i 	PRIMA 

Prima dansk 

Lammekød 
sælges i denne Uge 
fra 1 Kr. pr. 	kg. 

W, Romers Slagterforretn, 

Bortløbet 
En 	Aars Kvie er bortløbet 
Tirsdag den 1. ds. fra 

Karl Tandrup, Ro. 
Henv. kan evt. ske paa Tlf. Rø 29 

I dobbelt Seng 
og en D,!I Sengelileeder er 
til Salg i 	Pilegade 10. 

Allinge. 

Lejlighed 
til Leje fra I . November. 

Viggo Staffensen, 
Strandvejen, Allinge. 

Jagten aflyses 
Niels Andersen, Krakhøj, Rutsker. 

5 Personers aaben 

Chevrolet 1926 
med „Topsy-Top«, i god Stand 
sælges. 	Frits Jensen, 

Havnegade, Allinge Tlf. 125 

En lidt brugt 

Chaiselongue 
er billig til Salg. 

Smed Ridder, Vedby. 

Fotograf Kj(filer 
anbefaler  Bronce - 

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Kilh Sko og Cummisle6lcr 
til Efteraaret hos 

Træskomager Larsen. 

Husk at bestille Violerbrodsci i Produklen! • Kvaliteten er den bedste. 
Prisen er den biiligste - og vi leverer, naar det passer Dem. 

Sondag den 6. September afholdes den sidste 

11811101081 i Zoologisk Have! 
Alle Børn har gratis Adgang til Haven og faar ved Indg. en Overraskelse 

Kl. 4 Koncert af Fællesorganisationens I1 Mands Orkester 
Ingen Pavser 	2 Orkestre. 

Kl. 9 Stort Fest-Fyrværkeri. 
Bilforbindelse fra Hotellet til Toget : Afg. til Rønne 21,52, Allinge 23,23 

Tilfælde af køligt Vejr er Restaurationen opvarmet. 

file Sommerfrakker og Xioler 
udsælges i denne Maaned med 20 pCt. Rabat. 

Benyt dette billige Tilbud! 

ALLINGE MESSE Th. Holm 

.WadioJaidonen 1q36 begyndtr   
Nye 4 Lampers Radio til Strøm eller Batteri sælges billigt 
med 40 Kr. Udbetaling. Udbetalingen kan deles i 2 Rater. 
20 Kr. straks. 20 Kr. senere, siden ugentlige Afdrag 4 Kr.  
3 Lampers Modtagere sælges med 30 Kr. Udbetaling, 15 Kr. 
straks, 15 Kr. senere, derefter 3 Kr. ugentlig. 

Radio- Apparater udleies for 15 Kr. maanedlig 
med Forkøbsret. Hele Lejesummen godtgøres, naar De ko-
her Apparatet. — Køb eller let Apparater hos mig. 
Jeg har alle Apparater og yder den største Garanti, egen 
Tekniker, som omgaaende kan foretage Reparationer eller 
Omforandringer. 

Cykle- og Nadio-gmporteren 
Allinge. H. JORGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. 

Sæt IIIIIIII~1111111111~11~ 

Sommerens Amatorbilleder 
i et Album! 

Se Udstillingen af Fotohjorner, Album, Oblater 
ITL Ill. I 

KIOSKEN, Allinge. 

9almehaverti 
Hver Aften 

Koncert-Dansant 
Hyggelige Lokaler, 

der paa kølige Aftener er opvarmede. 

Søndag den 6. Sept.: 

Stor Efteraarsfest! 
Mange Overraskelser. — Præmiedans med flere flotte Præmier. 

Palmehaven er festligt pyntet med Efteraarets skønne Farver - 
er Stedet, hvor man altid morer sig •— — 	- 

Bordbestilling Sandvig 13. 	G. Jørgensen. 

Mange Størrelser til smaa Priser! 

Disse 
meget 

Anker Hegaards og Glud & Marstrands Fabr.s 
emaillerede Gryder med Skønhedsfejl — — - 

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

Nordlandets Handelshus 

.̀dagene Eli 'r kortere . . . 
og De skal til at tænke paa Belysningen. De skulde 
prøve at tale med os om Tingene, vi har et pænt Ud-
valg i alle elektr. Artikler, f. Eks. Lysekroner, Bordlam-
per, smaa hyggelige Lygter og lign., og har vi ikke lige 
det, De søger, skaffer vi Dem det meget hurtigt og billigt. 

Støvsuger 
udlejes AXEL MOGENSEN, Tejn. 

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

Nordlandets handelshus. 
weeesse45)42)€#€~6)45)6)6)6xD65)6) 

PEiRMANENT 7 Kr. 
	  Alt iberegnet 

Kamma Kornum, Havneg, 7, Tlf. 153 

4.,Z5.500:5041,091)GCGCC.C.C.'ef: 6)6X923® 

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 harer 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! 

1> Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! • 

Den helt Hop Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta c o L ux us Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

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 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Ali•ddeleiser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer ,  

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 

Hasle Kalkværk 
Brændt Kalk 

.1411
Læsket Kalk 

111111111' 	Cementsten 
Tlf. Hasle 27 

Rensning og Presning 
udføres godt og omhyggeligt. 

A. Sonne, Nøi regade 11 

Jagten aflyses 
paa Georg Olsens Jorder i Rø. 

En Kvie 
og en Gylle samt 21/, Mdrs. Grise 
er til Salg eller Bytte med en Ko, 
der skal kælve. 
Ove Pedersen, Lillevang, Klemens. 

Avertk i NORDBORNHOLM 

Sholerioisllfillo,Nuregaile 
anbefaler fersk og røget Flæsk, 
Mørbrad, Carbonade, Fars, Medi-
sterpølse, Leverpostej, Hamborger-
skinke, Hamborgfileer. 

Alt i Paalæg og Konserves. 
Friske Slagterivarer Tirsd., Fred. 

Varerne bringes. — Tlf. 38. 

Dina Sørensen. 

Lejlighed 
til Leje. 4 Værelser med W C 
fra 1. Oktober. 

M. C. Punch, Tlf. All. 34. 

En Mængde Rester af 

Sommersko 
udsælges til betydelig 

nedsatte Priser. 

C, Larsen, Vestergade Allinge. 

Nøddekul, store Kul, Koks, Cinders og heller. Ild del i hodukIell! 



Nordbornholms Adresseforteglleise 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A., 	Allinge 	Tlf. 	102 

Autokørsel 	(se',Vognmænd ) 

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

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., 	v. Havnen AH. 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, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, 	A. 	Allinge 	Tlf. 	102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K., v. Havnen Al!. Tlf. 153 
Larsen, Joh., 	Barber, 	AlI. 	'Tlf. 53 
Weber, Anna, 	Allinge, 	Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lin J, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. 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.Hotellerog Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellem logspapir, 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, 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 

Pensionater 

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

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

Skræderforretninger 
Lind, Sander,Skræderi,Strandv.,A11. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. AlI. 	113 

Slagtere 
Jensen, 	Kaj, 	Allinge 	Tlf. 	66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, 	Allinge 	Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol 	v. Havnen Allinge Ilt, 	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 	TI.. 	117 	x 

1, Veørring.til Bornholms:Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 

Vognmænd 
Bohu, Emil, 	Sønderg., 	All. Tlf. 46 
Personkusse! med 8-7 Personers Vogn. 

Citristensen. 	Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkorset udføres. 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 	133 
Person- og Lastkørsel 

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

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

ø
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. .Cad »enes gamle Cykler fflive som ny! : 
• • • 
• Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt. : • • 
• Garanteret fint og holdbart Arbejde. 	 • 
• • 

• eyfile- og Radio-ffmportoren • • • 
:Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. : 
• • 
• • Mit Reparationsværksted anbefales. • • • • Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner. • • • 
• Reservedele haves paa Lager. 	Reparationer pr. Kontant. : 
• • •

•• øøøøø ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

j øle »N •••••••• •••••••••••• 414**•••••41~ 11.• No N 414 41•11 ø •11141M• 111•• ø • • ø« HM« Ni  
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Kærnemælksfoder 
-1,. 

. 	•:::=-- 	Knækfoder  

i 	• / .,1:,  

Honsefoder fra 	11001111  all e 

 . ,-., 	Voksefoder 
. 

• 

er godt. 
Telefon Østerlers 73. 

- 	- • • • • • • • 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

•••••••••••••••••••••••• 

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

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

•••••••••••••••••••••••• 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

F4' 
• Chr. Dideriksen 
Zr 	Sct. Mortensgade 	 RØNNE 	- 	Telefon 865 

PROTOKOLFABRIK 

•• ••• •••••■ • 
• • • • 

ei 
• 

•••• 
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Vær god mod Naturen. 
- 

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 ! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles ! 

Har du ligget i et Skovbryn eller pas 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

— — Gør rent efter dig I 
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 nied Rod 1 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 Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skær dem af med 
et skraat Snit, og 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 vil 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. 

III. Familie-Journal 
No. 36 d. 1.-9.46. 

SøndagenTd. 6. September af-
holdes „Skånematchen", og da 
denne berømte ldrætskonkurence 
oven i Købet har 10 Aars Jubi-

læum i Aar, imødeses don med 
stor Spænding og Forventning af 

alle Sportsfolk. 
I Aar skal den løbe af Stabe-

len her, og i alle Sportskredse vil 

man derfor nok have baade Glæ-

de og Fornøjelse af at læse Bla-

dets orienterende Artikel om det-

te Jubilæumsstævne. Som en spæn-

dende Indianerroman læses en an-

den Artikel om Indianernes store 
Statsmand, Tecumsch, der gennem 
mange Aar kæmpede for at for-
ene og organisere alle Indianer-
stammer mod „den hvide Mand", 
og medens vi er ved Emner, der 
giver autentiske Beretninger om 
eventyrlige Begivenheder i Virke-
lighedens Verden, bør vi nævne 
Beretningen „Syndfloden i Edens 
Have", en kort men uhyre spæn-
dende Redegørelse for, hvad Ny-
byggere oplevede under en Storm-
flod paa Kysten af det nordlige 
Queensland, Australien. 

Slanger er ikke til at spøge med 
Slanger, der finder paa at pla-

cere sig paa Vejen, plejer ikke at 
forskrække Automobilister, men 
at de alligevel ikke er til at spø-
ge med, fik en Bilist i Indien for-
leden at prøve. En 6 ni lang Py-
tonslange havde rullet sig sam-
men og laa og sov midt paa Vej-
en. Bilen kunde ikke komme for-
bi Dyret, og det reagerede ikke 
for Bilhornets værste Tuden. Chauf-
føren blev sluttelig gal i Hovedet, 
satte Fart paa Maskinen og kør-
te lige ind paa Slangen. Men det 
skulde lian ikke have gjort. Den 
blev saa rasende at den smæk-
kede Halen op over Bilen, og 
Chaufføren blev ramt paa højre 
Arm, der blev brækket. Først da 
der var kommen Hjælp til blev 
Bilen befriet for Uhyret. 

Nordisk Monster Tidende 
Nr. 18 d. 1.-9.-36. 

Naar Dagene bliver korte og 
kølige og September holder sit 
Indtog, faar vi Lyst til at iføre 
os uldne Kjoler i bløde douce 
Farver og selvfølgelig syet i de 
nyeste, mest chikke Faconer, som 
Efteraarsmoden har al vise os. 
Det letteste og billigste er at kø-
be Nordisk Mønster-Tidende Nr. 18. 
hvor alle de sidste Nyheder er af-
bildet, vælge den Model, man sy-
nes bedst om og selv sy sig en 
fiks Kjole. Selv om man er uøvet, 
kan man trygt stole paa at have 
Heldet med sig, naar blot man 
benytter et af de gennemprøvede 
Snitmønstre. — Ogsaa Selskabs-
sæsonen kan man se i Møde med 
Sindsro, hvis man tager Nordisk 
Mønster-Tidende med paa Raad, 
idet der er nogle aldeles bedaa-
rende Aftenkjoler i dette Nummer, 
ikke vanskelige at sy, men med 
et glimrende Snit og udstyret med 
de nyeste Modefinesser. 

Vi sender tem 

„9tord6ornfiolm" 
Ruter 2/ge. 

Ycenk ogsaa paa os, 
naar 9e fiar et eller 
andet al avertere, 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og løvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 


