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Ingen hjemme
Etter det iranske.
—o—
Denne Dag vilde blive den
skønneste i hendes Liv, tænkte
hun, da Tjeneren havde hjulpet
hende Pelskaaben paa. — Palæets Porte aabnede sig, og
ud af denne rullede den aabne
elegante Ekvipage paa bløde
Gummihjul. — — Det var tidlig Morgen. Solen
lyste over Byen. Dens Straaler
jagede de lumre Nullanger paa
Flugt. Politibetjenten paa Hjørnet
gjorde stram Honnør, da den
firspæridige Vogn rullede forbi
ham.
Den unge Kvinde svøbte Zobelpelsen tættere om sig. Den
hvide Hats lange, bløde Strudsfjer smygende sig kælent ind til
det skønne Haar. En hvid Kniplingsparasol vuggede i den behandskede Haand. --Ved hendes Side sad han, hendes eneste Ven, hendes over Alt
i Verden, i tæt tilknappet Figurfrakke med Fløjelskrave, høj
sort Silkehat, som fremhævede
hans kortklippede, sølvhvide
Haar. Hænderne i hvide Vaskeskindshandsker hvilede, samlet
over den sorte Stoks blanke
Guldhaandtag. Hans bløde hvide
Wiskers bølgede i Morgenvinden.
Galant som altid spurgte han
hende, om hun sad godt.
hun nikkede og lod samtidig
sine øjne hvile i hans. Blodet
skød op i hans velbarberede
Kinder.
Han var af Naturen let bevægelig, trods det, at han ikke længer var nogen ung Mand.
Vognen rullede gennem Hovedstadens Gader ud til Landevejen. — —
Paa Bukken sad Kusk og Tjener i stiveste Gallapuds.
Naturen hilste de kørende
Velkommen i Pinsedragt.
Hun lænede sig tilbage og hendes Tanker vuggede frem og tilbage i Takt med Vognens lette
Fjedren. Forbigaaende og kørende vendte nysgerrigt Hovederne efter dem.
Fra Landevejshusene kom
smaa Hunde farende og bjæffede
ad Hestene. Et Smil krusede den
unge Kvindes Læber. I hendes
Tanker kredsede mange forunderlige Fantasier.
Hun tænkte, hvor vilde hun
dog være god ved dem.
„Hun vilde kærtegne dem.«
»Lege med dem.«
»De skulde elske hende som
hun dem.
llun nikkede til alle de smaa
Børn, de mødte paa Vejen.
De kørte gennem grønne Skove,
klædte i Brudedragt.
Brudeslørene laa foran Træernes Fødder, vævet af hvide Ane-

Fredag den 9. Juli
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Gornitiska's Tryk, Allinge

Annoncer og lokalt Slof mas være indleveret
senest 2 Dage for Bladet udgaar.

moner og Spindelvæv. Landsby•11.1~..~1011r•WINOF 11=110~~Iil
kirkens Klokker kaldte til Pinsefest. Hvide Kid sprang om paa
lysegrønne Tæpper indvævet med
gule og hvide Blomster.
Hun foldede sine Hænder, og
hendes store Barnehjerte takkede
for al Livets Skønhed. Vognen
standsede ved en Kro. Han steg
ud og gik ind. Lidt efter korn
han tilbage med en Kop Kaffe
til hende. Krokonen kom bagefter med friskbagt Brød. Hun nejede og ønskede Herskabet glædelig Fest.
De rullede atter ben ad Vejen.
Hestene dampede. Bier og Sommerfugle sværmede om Vognen.
Hans Læber smilte, og øjnene
mødtes, Ord behøvedes ikke.
Hun tænkte videre.
»Ja, jeg vil elske dem."
»Lege med dem«.
Tankerne gik to Aar tilbage.
Til dengang, da hun tog Afsked
med Klosteret i Frankrig. Det
var akkurat paa samme Tid.
Roserne stod i fuldt Flor derStrandbillede fra Løsebæk (Allinge Badestrand))
nede.
Veninderne græd ved Afskeden. spejdede som Hind efter Raa.
ringlede.
Da han korn for at hente henHestene dundrede over anden
Intet forraadte hans Tanker
de, havde Priorinden hvisket til Slotsbro. —
bag det hvide Haar og den høje
ham: »Vær god ved hende, hun
De jernbeslaaede Hove slog Pande.
er en Engen«
Gnister i Portens Stenbro.
Mange Aars Erfaring i DiploEn Regn af Roser og JasmiDe fire Fuldblods svingede ind matiets Verden havde lært ham
ner dalede ned i Vognen. De i Slotsgaarden, henover det kna-• at tie, hvor det var nødvendigt.
kørte forbi Husmandshuse og gende Grus, forbi Springvandets
Nogle Dage forinden denne
Bøndergaarde. 1 Haverne stod i Gaardens Midte.
Udflugt havde han skrevet til
Frugttræerne i Blomst.
De sorte Fugle sværmede skri- sin Datter, som boede paa SlotNu kørte de ind over Godsets gende over de røde Mure. Plads- tet sammen med sine Søskende
Grænser. Han rettede sig i Sæ- hunden halsede rasende i sin en Broder paa 14 Aar og en Sødet og han fortalte hende, hvem Lænke ovenpaa Hundehuset. - ster paa 7 Aar. Hun var 18 Aar.
der boede i Huse og Gaarde.
Vognen gjewde holdt foran Ho- Siden sin Hustrus Død have han
Histovre laa Slottet, i Udkan- vedtrappen. — altid vist hende fuld Fortrolighed.
ten af den store Skov.
Tjeneren sprang ned fra BukDen ældste Broder, StamherSolen glitrede i Tagets sorte ken og ilede op for at aabne
ren var paa en Herregaard for
Tegl. Krager og Alliker kredsede den tunge Egetræs Fløjdør. Laaat lære Landvæsen. Han var 21
i store Skarer over Skoven og set — — Aar. Faderen havde skrevet, at
de grøntirrede Taarnspir.
Han ruskede haardt i den.
han vilde komme ud til dem
Paa Græsmarker stod Heste
Han vendte sig ned mod første Pinsedags Formiddag. Han
og Køer med svingende Haler
kunde ikke komme før. Hans
Herren.
og Mulerne fast ned i det saftige
Denne kaldte ham ned og bad Arbejde som Minister tillod ham
grønne Foder.
ham stige op paa Bukken igen. ikke at komme før.
Fra Avlsgaardens Længer kom
Ikke en levende Sjæl viste sig.
Den unge Dame, som han
Stimer af hvide Gæs skræppenI Hovedbygningens Vinduer var havde omtalt ved Juletid, vilde
de med fremstrakte Halse. VogGardinerne trukne for.
ledsage ham derud. Han glædenen svingede ind i den lange
»Ingen
hjemme«,
sagde
han
til
de
sig umaadelig meget til at
All& som førte op til Slottet.
Kusken,
»saa
kører
vi
hjem
igen«.
præsentere
hende for sine Børn
Ældgamle Lindetræer strakte
Hvad der foregik inde i ham og sit Hjem.
deres nys udfoldede Kroner tilkunde
ingen mærke.
Da den unge Datter havde
vejrs som gotiske Kirkebuer.
H
nn
sagde intet. Bag Kniplings- læst Brevet, hvis Indhold, hun
En Uendelighed af Træer —.
Hestenes Hove dundrede over parasolen skjulte hun sine taa- ikke omtalte til nogen, gav hun
rede Blikke.
Ordre til at spænde for den lille
den første Slotsgravs Træbro.
Gig.
Et
Knald
med
Pisken
og
HunDet gav et Sæt i hende, og
den
hylede.
—
Vognen
rullede
hun rettede sig i Sædet.
I flyvende Fart kørte hun den
Fra de store nøgne Asketræer, atter gennem Slotsporten, hvis selv til den nærmeste Telegrafsom omgav Slottet, lød et Kor hvide Hvælvinger gav Genlyd.
station. Herfra sendte hun et
Hestene dundrede over den Telegram til sin Mormor, som
af siddende og skrigende Krager,
første Træbro, saa over den ejede en Herregaard langt borte.
Raager og Alliker. —
»Fader kommer herud første
En varm Blodstrøm jog gen- næste. nem hende.
Den lange lysegrønne Allé fik Pinsedag med Hende. Hvad skal
Hun aabnede Pelsen. — Den igen Ende. Middagssolen straa- jeg gøre ?«
Samme Dag indløb Svaret.
hvide Kniplingskjole, den hvide lede over Marker og Enge. I
»Pak jeres Kuffert. Rejs alle i
Hals og de hvide Perler drak Vognen blev der ikke talt, men
Solens Straaler.
tænkt. Fire Ører sad stive og lyt- Aften herover. — Giv alle FolEn let Rødmen farvede de tede pas Bukken. Hestene vrin- kene fri den Dag. Leas alle Døre.
Din Mormor.«
skønne unge Kinder. øjnene skede og Sølvseletøjets Bjælder

1937

Skønt den unge Pige elskede
sin Far, gav hun sig ikke Tid til
at overveje. — — Ordre blev
givet til Kammerpige og Tjenerne.
Med Aftentoget rejste alle fire
over til Mormor.
Deres 'Moder var død f©r to
Aar siden. Hun havde været en
dygtig og forstandig Dame, der
ledede alt paa Gaarden i hendes
Mands Fraværelse i Statens Tjeneste. — Deres Giftermaal var i
sin Tid stiftet af deres Forældre,
som et Fornufts- og Pengeparti.
Hendes udmærkede Opdragelse
satte hende i Stand til, naar det
var nødvendigt, at repræsentere
sin Rang ved Hoffet og ved diplomatiske Fester.
Ved saadanne Lejligheder var
hendes Mand stolt af hendes
yndefulde Fornemhed.
Atter aabnede og lukkede Palæets Porte sig i den fornemme
Gade.
Den unge Kvinde steg op ad
de tæppebelagte Trapper.
Hun nikkede til ham og sagde,
at hun ønskede at være alene
blot et Par Timer — — —
Efter det passerede gik det
for første Gang op for hende,
hvor vanskelig hendes Stilling
var. — Men hun elskede og beundrede
ham, og hendes elskelige Karakter bød hende at.have Taalmodighed.
At bebrejde ham noget af,
hvad der var sket, laa hende saa
umaadeligt fjernt. At Mennesker
havde talt og hvisket om hendes
Forhold til ham, og at disse
Rygter var naaet ud til hans
Børn, faldt hende aldeles ikke
ind —.
Hun var jo kun nitten Aar og
elskede blindt, som en Kvinde i
den Alder.
Da der var gaaet et Par Tinier,
bankede Tjeneren paa hendes
Dør og meddelte, at Herren ønskede at aflægge hende en Visit.
»Om det var belejligtigt ?«
Venligt svarede hun: »Ja!«
Lidt efter traadte han ind.
Han gik lige imod hende, tog
hendes Hænder i sine og vilde
tale. Hun lagde sin bløde, hvide
Haand paa hans Mund og med
den anden strøg hun ham kærligt over den smukke Pande.
Saa blev der ikke talt.
Hun satte sig ved Flygelet,
slog nogle Akkorder an, og sang
med sin bløde Ungpigestemme
en lille fransk Sang om Kærlighed, der tilgiver alt, tror alt og
haaber alt.
Han stillede sig bagved, bøjede
sig ned og kyssede hendes hvide
Hals lige under det dejlige Haar.
Hun vendte Hovedet mod ham,
og to skønne øjne, fyldte med
Glædestaarer, saa ind i hans
klare Mandsøjne.
I hendes Tanker stod Billedet
af grønne Marker og legende

Kid paa lysegrønne Tæpper.
N vudspreingne Bøgeskove —•
og hvide Anemoner —
De sorte Fugles Skrig havde
hun glemt. —

Bar vi forballe Evenlyr
for vore Barn.
— oOvenstaaende Spergsmaal
mange Steder et Sti idsSpørg,smaal.
Mange Mennesker — og tilt de alholder paa, at Ævenvorligste
tyr er noget Vrøvl og gør intet
godt, men fylder Børnenes Fantasi til ingen Nytte og Cr kun til
Skade.
Mange andre, og deriblandt jeg,
mener, at Æventyr er ikke at foragte, men kan bruges baade
Glæde og til Gavn, og jeg skal
søge at begrunde min Mening.
For det første har Børn altid
en uopslidelig Lyst til at høre
Æventyr, og deres øjne bliver ved
at straale, og deres Mund bliver
ved at staa aaben — ja, sandelig,
Børn er taknemlige 'tilhørere, naar
man opvarter dem med Æventyr,
forudsat da, at det er gode Æven-

tyr, og man forstaar at fortælle
dem paa den rigtige Maade.
Alene den Fornøjelse, som Æventyr giver Børn, berettiger Brugen
af dem, synes jeg; thi jeg har aldrig erfaret, at gode Æventyr bringer noget skadeligt eller slemt
med sig eller i nogen Maade bærer daarlige Frugter.
Men jeg ved jo nok, at den
gamle romerske Digter Horats
stadig gaar igen. I alt Fald hans
bekendte Ord: „at gavne og fornøje, hav stedse det for øje",
Udtryk for en saa almindelig Tankegang, at den gælder ogsaa i vor
Tid og i vort Land. Selv om
Æventyrene kan tomøje, er dog
ikke dermed deres Berettigelse
fastslaget, vil mange mene; de
skal ogsaa kunne gavne. Nu tror
jeg ganske vist, at enhver uskadelig Fornøjelse ogsaa er gavnlig,
fordi uskyldig Morskab giver sund
Glæde, men jeg mener ogsaa, at
gode Æventyr, kan være til haandgribelig Nytte. Jeg siger gode Æventyr, thi en Del Æventyr kan man
uden Skade forbigaa. Jeg stillir
nemlig den Fordring til Æverityr,
som jeg vil kalde et godt Æventyr,
at det skal bestaa af en fornøje-

lig Skal, og en sund og nyttig
Kerne. Lad mig minde om f. Eks.
H. C. Andersens dejlige Æventyr
,,Det er ganske vist". Hvor er det
for det første morsomt! Men bagved Morskaben ligger en alvorlig
Tale om, hvor hurtig Sladder kan
udbredes og vokse. Eller tænk paa

det morsomme Æventyr om Prinsessen paa Ærten, der minder os
om, hvor let fine Fornemmelser
kan blive latterlige. Eller tænk
paa „Kejserens nye Klæder", der
jo er en ypperlig Satire over Menneskenes Fejhed, naar man risi-

kerer noget ved at sige Sandheden.
Saaledes kunde jeg blive ved
længe. men det faar være nok;
thi jeg tror, jeg har bevist, at gode
Æventyr nok er værd at beskæftige sig med, og jeg tror, at vi
i vore Æventyr saa vel som i
vore Ordsprog har en Skat, som
vi ikke skal lade haant om, men
hjælpe til at bevare for Slægten,
og derfor bør vi ogsaa fortælle
dem for vore Børn.

En lille Historie.
— 0—

En Aften hørte jeg i et Selskab
følgende lille, muntre Historie:
Husmand Jens Jensen fik en
Nat en gyselig Tandpine. Han
vendte og drejede sig i Sengen,
men Søvnen vilde ikke komme.
— Aa, Maren! Maren! raabte

Maden paa Hustruen. J g har da , beherske af sit Lune, og en grim
faaet saeliali en rædsom f „udpine. Vane, saa at man begynder den
Vi har da vel ikke noget i Huset, nye Dag med Surhed og Gnavenned, (Lir, som netop skulde besum du kan tænke dig kan „finne"
gynd.s netl frisk Mod og fornyet
for Smerten?
Konen betænkte sg lidt, og saa Livsglæde.
Lad dug endelig os andre være
sagde hun:
— Henne i Skabet har jeg staa- fri fur de Menneskers Tyranni.
ende en lille Flaske med fransk Hvor rige og lyse kan MorgenerBrændevin Jeg vil staa op og ne dug ikke \ ære i de Hjem, hvor
tage Flastsai, ug saa kan du prø- alle Medlemmerne samles med
ve at gnide Kinden med fransk godt Humør og hilser hinanden
Brændevin, — det har da enkelte med et venligt Smil og tt „God
Gange hjulpet mig, naar jeg har Morgen !" der virkelig indeholder
Ønsket om en god Morgen. Det
haft Tandpine.
Da Maren fik Flasken hittet -- er da, som om Solstraalerne falLys blev der ikke tændt, — greb der ud over hele Dagen, gørende
Jens den med Begærlighed og den lys og fornøjelig, saa at man
smurte sig grundigt ind. Konen frejdig og let kan bære de smaa
satte igen Flasken hen i Skabet, Ubehageligheder og Modgange,
og snart efter ophørte de fæle som kan komme i Dagens Løb.
Derfor, I morgengnavne, læg
Tandsmerter, og Manden faldt i
Ansigtet og Sindet i blidere FolSøvn.
der;
maaske det straks koster lidt
Men da Maren [tasten Morge n
men I vil ogsaa faa
Overvindelse,
vaagnede og lidt efter korn til at
FM
se hen paa Jens, udstødte hun Løn der for.

et frygteligt Angestraab:
— ih, men Jens I Hvordan er
det da, du ser ud? Du er jo mere
sort i Ansigtet end den sorteste
Skorstensfejer!
— Er jeg sort i Ansigtet? spurgte Jens. Saa maa det da være af
del, jeg toede i Nat,
dette franske Brændevin, du flyede mig til
at „finne` Tandpinen med.
Nu aabnede Konen Skabet;
fransk Brændevinsflasken stod
urørt, men Blækflasken var ganske tømt.

Aahl sagde hun. Nu begriber jeg det. I Mørket har jeg taget fejl Flaske.
— Der kan du se, sagde Manden, nu ved vi for en anden Gang
Skyld, at Blæk er et godt Middel
mod Tandpine, naar man smører
sig i Hovedet med det.
— Ja, sagde Konen Virkningen
blev jo denne Gang den samme,
men Efterspillet derimod ikke, Blækket har i dette Tilfælde den
kedelige Egenskab at være alt for
ægte.

Solskin om Morgenen.
„—
Bliver man ikke ligesom mer e
glad og lys i Sindet, naar Solen
skinner saa klart og fornøjeligt om
Morgenen? — Man synes næsten
det er et Varsel om en god Dag
og begynder Dagværket med Lyst
og god Vilje.
Der er imidlertid en anden Slags
Morgensol, som vi bør sætte mindst
lige saa megen Pris paa, og som

baade kan og bør skinne hver
Dag, hvad enten det saa regner
eller stormer udenfor : Jeg tænker
paa de Solstraaler, som vi selv
har i vor Magt at sprede om os.
Der er Mennesker, som begynder hver eneste Dag med en overs
skyet Himmel, som „glæder" deres Omgivelser ved sure Miner og
uvenlige Ord; man kalder dem i
Almindelighed for morgengnavne.
Det er sikkert ikke nødvendigt at
beskrive dem nærmere, thi vi ken•
der sikkert alle Folk af den Slags.
I Almindelighed bedømmes denne Fejl meget mildt, og man passer paa ikke at støde den morgen-

gnavne for Hovedet og lader ham
helst passe sig selv, visende ham
alle mulige Hensyn for ikke at
nedkalde hans Vrede over sit arme
Hoved. Dette kan maaske være
meget godt til Fredens Bevarelse;
men undertiden kan de Godtfolk
dog have godt af at høre et borgerligt Ord om deres Fejl og det
Tyranni, de udøver ved den, og
de har godt af at faa at vide, at
de ikke har nogen Ret til at forbitre Dagens Begyndelse for andre,
lad dem forbitre den for dem selv,
hvis de vil vær e saa dumme, thi
dumt er det saaledes at lade sig

HOTEL SANDVIG (Palmehaven)
Hver Aften: Constantin Hansens populære Rhytme-Orkester.
Visesanger og Konferencier Elur Winding.
Præmiedans!

Søndag den 11.: Komponist-Konkurrence
hvor Afstemningen finder Sted over de indleverede Melodier,
Indleveringsfrister] udløber Kl. 12.
Har De besøgt Sydhavs-Bar'en og den kølige Grotte ?
Bordbestilling Sandvig 13.
P. E. JENSEN.

2ioderne Xorsetter,
3rofte- og 2rystfioldere!
Er Figuren over Middel, trænger Skikkelsen
til Støtte kom da ind og se vort store

Udvalg til passende smaa Priser.

Nord! andets Handelshus

BORNHOLMS DAMPVASKERI
modtager al Slags Tøj til Vask.
Indleveringssteder: Allinge : Købm. Frili , Storegade 34.
Sandvig: Esper Hansens Ettfl., Storegade 31.

3oger og 31ale.
Denne Uges Familie-Journal
er paa en fornøjelig Maade præ-

get af Sommer og alt, hvad denne skønne Tid fører med sig. Der
fortsættes stadig med den interessante, stærkt illustrerede Rejse
gennem Sydamerika, men som
en Modsætning skriver Forfatteren
Niels Anesen et af sine henrivende Stemningsbilleder fra mere
hjemlige Egne -- denne Gang fra
Kysten langs Jammerbugten. En
anden dansk Forfatter, Thorkild
Nehm, fortæller en morsom og
rørende Historie fra en af de venlige Provinsbyer, mens de andre
Noveller skildrer den store Verden — Paris, London, Porto Riko
og en Mængde aktuelt Stof.

Den hel! rigtige

Permanent udfører vi rsu med den nye
Tac o Lux us Maskine. — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og dog kun otte Kroner!

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge3
meget mere, men nu er det Læsernes Tur til at fordybe sig i
Bladet.

Fra Uge til Uge.
De vil smile, De vil le, — De
vil skrige af Latter over den største Revy - Sukces, Danmark har
oplevet. Cirkus-Revyen : Hen te'

Kommoden

forevises i Allinge
Fredag, Lørdag og Søndag — -med alle de fænomenale Revyviser,
der er blevet Landeplager — med
de fantastiske, lattervækkende
Sketches. — Se den — Oplev den.

Sommertid er Dasetid.
Sommertiden er for de ?teste
el os paa e,t eller andet Tidspunkt, nemlig i Ferien — ogskan
Døsetid, og hvor findes den
Kvinde, af Aargang 1937, der
ikke. gerne vil dase i et saa
lende Koslyme »om muligt ! I del
nye, Nummer af Flittige Hænder
findes det herligste Dase- og Bade,t.øj.
Der er ogsaa gode [dør for
den, der i Ferien gerne vil have
et Haandarbejde, saadan et nemt
lille, et, som man kan lægge fra
sig n= som helst og tage penny,
naar man savner noget at have
mellem Frænderne.
Desuden bringer Bladet en hel
Mængde andre Ting: Aftenkjoler,
Bluser, Børnetøj, Lampeskærme
til Sommerhuset osv., og saa er
der de gode og billige Snitmønstre,

Fotograf KMer

alle Forældres Blad", der i saa
enestaaende Grad formaar at give
sine Læsere vejledende og underholdende Stof, uden at Belæringen skubber Underholdningen til
Side eller omvendt.
„Bør man paavirke sine Børn
1 Valg af Livsstilling?" Problemet

Dansant hver Aften
Nyt Orkester.

Lad Deres gamle Cykle
blive som ny.
Vi oplakerer og stalerer Deres Cykle
hurtigt og billigt.
Fint og holdbart Arbejde garanteres.

anbefaler Bronce -

Cykle- og Radio-Importeren, Allinge

Rammer i alle St.

v, ti jorgensen

Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Det rigtige gode

Bageri-Flormel

Tlf. 156

SOMMERSKO
Stort Udvalg i Sommersko
til rimelige Priser,

til Hjemmebagning

Træskomager Lars en

dansk Rug-Sigtemel til Hjemb.
Prima Juningsmel til Grøden
Sagogryn, Rismel, Risengryn

Kob KALK i Produkten

købes bedst og billigst i

Nordlandets hodelshos.

Bern.
Det er en Fornøjelse at gennemgaafJuli-Numret af Bladet „Børn -

£anOsbyen!

Bornholms Spare
og haanekasses
Afd. i Allinge
•

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Allinge.

Friskbrændt KalK
og læsket KalK
— er altid paa Lager i

»PRODUNTEN«

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,

bliver belyst fra forskellig Side i
en Artikel, hvor Justitsminister
Steincke, Biskop Noak, Fru Gautier Echmibt m. fl. fremkommer
med karakteristiske og morsomme Udtalelser om Spør gsmaalet.

For Tiden har vi rigelig Lager af

Bladet faar denne Gang sit Særpræg ved en Artikel om Legepladserne i vore større Byer, og det
anføres, at der i København er
80 Legepladser, medens der burde være mindst 3001
Børnelægen Aage Bojesen dra-

store elliforlliske Blommer,
lyse orlske Soli Rosin!
Terre! 1111 Frugl og iihrikoser Hasle Kalkværk

ger til Felts mod Enebørnene. Den
lægelige Vejledning og Kvindestoffet er alsidigt, gennemarbejdet og

af særdeles god Kvalitet og
som er indkøbt til passende
Priser. Vi sælger gerne.

Palle Rosenkrantz har skrevet en
herlig Novelle. Der kunde nævnes

Nordlandetsilaildelshus

og iøvrigt alle Tryksager til Forretningstolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

4111111
*.
Tlf. Hasle 27

Brændt Kalk
Læsket Kalk
Cementsten

Husholdningskedler, Damp-Steriliserings=
apparatet Blitz samt alt i Henkogningsglas, Bøjler, Gummiringe m. m.

KØB DET 1 PRODUKTEN

MIM

Siografen
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Lad Søndagsturen gaa ad den nye Strandvej til
••
•• STAMMERSHALDE, hvor der afholdes en stor
• Fredag, Lørdag og 2.9ndag Kl. 20.

Cirkus-Revyen
Hen te' Kommoden

•••iFOLKEFEST!:
•••
Mange Overraskelser for Voksne og Børn.

Osvald Helmuth,
Ludvig Brandstrup m. fl.
Ekstra Tegnefilm.

•
•
: I Haven forefindes TIVOLI med Rutsjebane,
: Karrusel, Skydebane, Lykkehjul 0. s. v. Fra Kl. 4 ;
•
••
i
Dansant i Restaurationen. Arvidsens Trio.
••
•
• Der ydes alt fur at gøre Festen folkelig, fornøjelig. Alle maa til •

•
•
•
•
•
• og se de mange nye og smukke Dyr. — Spis Deres medbragte •
9
••
•
Mad i Restaurationen eller Fuglestuen.
••
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

:ZOOLOGISK HAVE!
Der er altid Liv og glade Dage paa

TRAND HOTELLET

0,166
ful(PA'

H

Badeartikler

111111111111111111[111111111111111111111111111111W11111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111M1111111111111111111

H5er Aften Richard Johansens Stjerne. Orkester.
Bengt Nielsen. — Champagnedans.
Mandag d. 12. Dansekonkurrence med smukke Præmier.
Onsdag d. 14. Sæsonens store Skønhedskonkurrence
arrangeret ef Firmaet Dubarry, København.

4, 111•••••••••••••§11 9•••••• ■■ ••• ••••••••••••• 66666 *Ib ••

•

•

triandsiots d_e Prasse

•

•

••

Hver Torsdag, Lørdag og Søndag Festaften

••
•
••

Lørdag og Søndag (d. 10. og 11.):
Dansekonkurrencer (Store Præmier).
Turister al
. Bornholmere I

•
•

•
Alle er velkomne til Dans og Konkurrencer.
•
°S. Festi.g intim Stemning,
Fru H. Reiner.

Thax-Patent-Tørreanlæg, KIOSKEN.

Nordlandets Bandeishus.

Moderne Festgaver
i SØLV, PLET og BRONCE
altid i største Udvalg hos

Conrad Hansen,
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
ved Havnen — Telefon 140

køb Deres Forbrug af Klædninger
og ekstrafine Benklæder hos os.
Hu s k vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering henhørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort Lager i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og
alt henhørende til Manufaktur, Ikke at forglemme vort store
Lager af Trikotage og Garn. Vi har alt — kom og køb De skal nok blive tilfreds.

Badebenklæder

•

i gode uldne Kvaliteter

Mar

6,65- 4,25 - 3,80.
do. I Bomuld 1,10.

vanskelige teedder?

Prøv da et Par af vore anerkendte
Vandresko med Staalsvang.

i Uld og Hørlærred

Strandbenklæder
lange uldne fra 8,50.

Kom c se mit store L(dval

ommerkjoler!
Priserne ligger fra 4,00 til 25,00. - Alle Kjoler fra sidste Aar
er nedsat til det halve. Et Parti Sommerbluser sælges for 1,00.

Allinge Messe - Th. Holm
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet.

Jens Hansen,

Shorts til Damer

Carl Larsens Skotøjsforretning, Yestergade, Allinge.

1

Badesko, Badehætter.
Strandsokker,-Terkl æder

Xtidic ,fordiandet

kort sagt alt, hvad der hører Bade- og Ferielivet til,
faar De hos

naar

Lad Deres Børn lære at svømme i Lær selv at svømme I
Henvendelse sker til Østersøbadets Billetkontor,
hvor ogsaa Svømmekort faas.

Else Aastedt-Sørensen.

Gør Deres Indkeb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

4

åtor ,c/ranzilieforogelde i
Zoologidk Xave!
Nu maa De ud og se de 3 nyfødte Loveunger,
den nyfødte Abeunge og alle de smaa Gedekid,

Allinge — Telefon 5

PROTOKOLFABRIK
f:4I

Lejlighed ønskes
til Leje i Allinge 1. eller 15. Aug.
Rummelig Stue, Soveværelse og
Kokken. Eventuelt ønskes Hus til
Købs. Billet mrk. Lejlighed modtager Bladets Kontor.

•
•
■
11■10■1•111•■•■

Søndag Koncert Dansant i Restaurationen
fra Kl. 16: Arvidsens Trio.

z

C h r. Diderihsen
RØNNE
—
Telefon 865
Sct. Mortensgade

Q

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere
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En Kone til Vask

deres Yordel

og en 15-16 Aars Dreng til
Hjælp paa Hotellet kan faa Plads
straks.

Hotel Hammershus.

ved Avertering i „Nordbornholm" er
den store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med andre Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — ---- -

Yed Sommerfesten
i Frelsens Hær.
Tekanden Nr. 82,
Vægteksten - 46.

Lam og Marsvineunger,

• Stor Abegrotte
• Stor Bjørnegrotte
Danmarks Rekord Hunløve
Danmarks største Hanløve

skal firme nye 2)alttepper.
Prima ren Vat 9,00-13.50-16,00.

Se Vinduet med Badeartikler.

firitzgeusch

Moderne Svømmeundervisning
12 Lektioner 10 Kr., 6 Lektioner 6 Kr.

Tlf. 29.

Strikkede Klude og "Uld
købe.' til højeste Pris. — Leverandør til Landbrugslotterlet

Leverandør til begge Lotterier.

ved a,tersøbadet i Sandvig fra Midten at Juni til 15. Juli

•

sælges i

7,65-5,85.
Damer
21,85-19,75-10,50.

•

•
•
•

Masser af billige Brædder

Nye Modeller i Kvaliteter,
der bevar( r sin gode Facon

til Herrer og

•

••• 9111111••••118•a•i•illet%•••••~.~. a •• ■;-..ø.••‘••••••

14,50 - 10,50.

Badekaaber

••
•

med Musik og Dans.

Uldne Damebadedragter

Fugtig Sommerluft Tørre Cigarer!

a

•
•
•

(Nordbornholms smukkeste Danselokale)

Hos os finder De alt, hvad
der gør Opholdet ved Strand
og Vand ideelt.

-b.

•

.

•
••

til før og efter
Badet.

Sæsonens værdifuldeste Præmier. Alle Damer modtager Gaver i Skønhedsartikler.

•

•

•

•

[Fruel

Drik Dyrbyes Katte

Mange forskellige Blandinger
faas i

PRIMA

g

Benyt de billige Kvartals -Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan D.
faa en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

ging fil „27ord6ornfiolm" 7elf 74.

Alt i Kolonial!
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Sagomel, NdiSillei, Kartoffelmel • KØB DET I PRODUKTEN

Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat

—
Parkanlæg. De fritvoksende Palmer har her en anselig Størrelse
og giver god Skygge; dog er der
noget stift og kunstigt ved denne
Palmelund, saa vi kommer til at
længes efter den danske Bøgeskov.
Men en herlig Udsigt har vi over
den smalle Havbugt nied de mange
Krigsskibe, det unge Italiens Stolthed. øjet følger Kystlinien, forbi
de broget malede Badeanstalter
med Flagene, ti! de stejle Forbjerges kantede Konturer. Baade
sejler ud og ind med de store
Latinersejl stramt udspilede.
Vi gaar helt ud paa Molen for
at se paa Fangsten, og akkorderer med nogle Fiskere, som vilde
sejle os ud til Pyntens Grotter.
Hen paa Eftermiddagen fulgte
vi Bugten niod Syd, forbi Badeanstalternes brogede Virvar, og
suk paa det muntre Familiebad.
Havde ogsaa Lyst til at deltage,
men vore Lommetørklæder var
næppe tilstrækkelige til at dække
vor Nøgenhed her paa dette mondæne Badested.
Der ligger store Militærkaserner,
og oppe paa Højderne er stærke
Fæstningsanlæg.
Saa fører Vejen os atter opefter
ind mellem Bjergene, bugtende
sig ud og ind, saa vi ofte maa
forhøre os om det endnu er den
rigtige Vej, vi følger.
Vi naar Vizzano og Sarceno,
den sidste lille By ligger ved en
uatørrer, stener riouseng.
Den næste Dag følger vi Dalen
der snart udvides. Her er mange
Frugttræer, og vi fylder os med
Frugt, særlig Æbler. Vejen bugter
sig stadig, men i det Fjerne har
vi Udsigt ti! Cararabjergenes hvide
Marmorbrud, der angiver Retningen. Bag os ligger Liguriens vilde,
forvitrede Bjerge, foran har vi To
scanas frodige Haver. -- — Men
Toscana skal ses i Foraarets før
ste Maaneder, naar al Ting blomstrer og gror, og ikke under Høstens fortørrende Sol med afmejede Stubmarker og afsvedne Græsgange. Støvet ligger tommetykt
paa Vejene og pudrer Træernes
mørke, soltørrede Blade. Solens
glødende Kugle bager os ubarmhjertigt. Vi holder Rast i Skyggen
af en Gruppe Oliventræer ved en
lille Flod, puster og stønner.
Henad Aften lever vi op igen
og gaar videre i den tætbefolkede
Egn. Hele Natten gaar vi, al og
til snublende over en af de langs
Vejkanten sammenskrabede Støvbunker, og tidligt om Morgenen

fra forrige Uge

Den 16. August naaede vi Sestri, hvor vi atter forlader Kysten
og avancerer opefter, indtil vi
kommer til en Tunnel. Bag os
ligger Middelhavets solglitrende
Flade, der titter frem mellem grøntklædte Bjergtoppe, og foran os,
gennem Tunnelen, har vi Udsigt
over skovrige Dale med Villaer og
gamle Borge, der tidt ligger helt
oppe paa Bjergtoppen, saa vi undres over, hvor Beboerne faar
Vand fra i denne Tid, hvor alle
mindre. Vandløb er tørret ind. Vi
tørster, thi det er frygtelig varmt.
Om Aftenen naar vi Caroilone
og vederkvæger os med en Flaske
Vin. Saa vandrer vi videre i det
dejligste Maaneskin.
Næste Morgen stopper vi Lommerne med Æbler fra et Træ,
under hvilket vi har overnattet.
Set, en By, Borghetto, ligge foran
os paa en mindre Bjergkegle midt
i Dalen. Egentlig er det Ruinerne
af en forfalden Røverrede, som
Befolkningen har søgt at indrette
til Beboelse. Sær og fantastisk
knejser den foran os i tidlig Morgensol. Vi skyder Genvej udenom,
men kommer derved ind paa en
Landevej, der fører i en forkert
Retning; maa atter tilbage, og da
vi er blevet sultne, gaar jeg op i
den gamle Ruinby for at gøre
Indkøb. Der fandtes dog hverken
Købmand eller Bager, ejheller nogen Albergo ; men jeg fik Besked
om Vejen, og vi skyndte os derfor videre.
Atter maa vi op f Bjergene, og
ved Vejen ligger heldigvis en 'fratoria (Landkro). Det var henad
Middag, og da vi ikke ønskede
noget af det Biksemad, de skulde
have til Middag, bestilte vi Æggekage med røget Skinke. Konen
lod, som hun ikke vidste hvad en
Omelette var for noget, og det
hjalp ikke at jeg pegede paa en
Høne, som var beskæftiget med
at pille Fluer af Væggen. Hønen
vilde hun ikke af med. Endelig
fandt jeg nogle Æggeskaller ved
Ildstedet. „Ova", udbrød hun. — Og saa hjalp vi hende
med at lave Æggekagen.
Om Aftenen naaede vi Bjergpasset. Dybt nedenunder ligger
Spezia og den italienske Orlogshavn. Og medens Mørket sænker
sig over Hav og Land, tændes de
tusinde Lys dernede i Dybet.
Vi gaar ind i en Vinstue, der
ligger heroppe, og bestiller Aftensmad. Krofar har den dejligste Vin,
vi endnu har smagt, saa det er
Synd og Skam at sige Nej til en
Kande ti! af samme Slags. Lidt
tunge og døsige gaar vi til Ro.
Tidlig om Morgenen i straalende
Sol iler vi ned ad Bjergets stejle
Veje, ned mellem høje Havemure
og fornemme Villaer. Snart er vi
i Spezia, en livlig og smuk By
med sydlandsk Præg. Den livlige
Færdsel fører os ind paa det store
Torv, hvor der er Handel med alt
muligt, særlig Fødevarer. Vi interesserer os særlig for de mange
sydlandske Frugter og Blomster,
og var ogsaa inde i den store,
moderne indrettede Torveballe
og saa paa Handelen.
Formiddagens stærke Sol drev
os ned mod Havnen, hvor der
var anlagt brede Promenader og

naar vi Carrara og Massa, Marmorindustriens Byer.
De mange Kunstværker, som
staar udenfor og inde i Ateliererne,
interesserer os levende, og vi ser
Billedhuggerne mejsle det hvide
Marmor. Et andet Sted savede
man store Marmorblakke i tynde
Plader, som antagelig skal pryde
en Restaurations Borde.
'Det hvide Marmors Byer er
større og prægtigere end det sorte
Marmors By oppe i Ligurien; ogsaa lier er Husene bygget af Marmor, Brolægningen er Marmorfliser, selv Kreaturernes Drikketrug
er udhulet hvid Marmor.
Massa er en ældgammel By og
ligger paa Bjergskraaningen med
stejle, glatte Gader. Et imponerende Mindesmærke, flankeret af
fire store Marmor-Løver, gennem
hvis Mund Fontæner sprudler, er
anbragt paa Torvet. Her er ogsaa
en smuk, gammel Marmor-Kirke,
og paa Pladsen findes antike Marmorbænke.
Det fine Marmorstøv lægger sig
overalt, skønt Vejene skrabes hver
Dag. Intet Vindpust fejer det væk,
her er kun Sol, bagende Sol. For
Arbejderne ved Marmorbruddene
skulde det synes uudholdeligt Dag
ud og Dag ind at trælle i dette
hvide Helvede.
Vore Lunger var støvrnættede,
og Ganen klæbede sig sammen,
det var en Vederkvægelse atter at
komme op i Bjergene, selv om
Vejen gaar op og ned i Cirkler
og Sving.
Kommer forbi mærkelige smaa
Byer, Pietrosanta og Viareccio,
hvor gammelt og nyt forenes selv Motorplov finder Anvendelse.
Næste Dag naar vi Lucca. En
mægtig Vandledning, baaret af
500 Spidsbuer, leder Drikkevandet
til Byen fra Bjergene. Dette Vandværk har kostet uhyre Arbejde at
fuldføre. Paa de gamle Volde er
anlagt Promenader, men ellers har
Lucca bevaret sit oprindelige aristokratiske Præg og har mange
Pragtbygninger og Marmorkirker
med kunstnerisk huggede Portaler
og Mosaikarbejder. Blandt Byens
40 Kirker er Katedralen med interessante Kunstskatte. En kuplet
Kirke i østerlandsk Stil vakte vor
Opmærksomhed. Her er mange
Oldtidsruiner og et Amfiteater. -Kunst og Videnskab dyrkes endnu
i Byen, der har et berømt Akademi.
1 den tætbefolkede Egn findes
megen industriel Virksomhed.
Vi spiste vor Mad paa Volden,
nydende den pragtfulde Udsigt
over Dalen og Byens mange Kirketaarne, som vi forsøgte at tælle.
Saa gik vi videre op gennem
Bjergene, og oppe fra Højderyggen saa vi ned over en milelang,
flad Slette, der mod Vest endte i
Havet.
Panoramaet var overraskende
nyt for os, som i Uger havde vandret i Bjerge, at vi maatte op paa
den højeste Top for rigtig at nyde
det. Som et Landkort laa Egnen
udbredt foran os. Marker og Enge
er gennemskaaret af Kanaler og

Veje, og tværs over det hele baner
en fin lille dampende Linie sig Vej,
det er Ekspressen til Roma.
Omtrent midtvejs slynger et lyseblaat Baand sig gennem en By og
videre ud mod Havet; det er Arnofloden, og Byen er Pisa, den berømte gamle Fristad. Tydeligt kan
vi se de høje Fæstningsmure,
Domkirken, Baptisteriet og det
skæve Taarns hvide Søjlerækker,
der lyser i Eftermiddagssol.
Langt ude ved Havet skimter
vi endnu en By; det er Livorno,
og i Horisonten mod Syd og Vest
hæver sig Appeninernes knudrede
Bjergtoppe.
Med Øjet følger vi Landevejen,
der kommer tilsyne dybt under os
og fortsætter i en lige Linie henimod Byen, og vi regner med at
kunne naa den inden Aften.
Saa stiger vi hurtig ned til den
lille By, der ligger ved Bjergets
Fod, og fortsætter ad Chauseen
langs en stille Kanal.

Sent ørn Eftermiddagen naaede
vi Pisa og gik gennem Strøget,
hvor flotte Bunker glimrer fra
Buegangenes Halvmørke. Her ved
Arnofloden paa Lungarne er rejst
et imponerende Mindesmærke, der
i Billedrelief fortæller os GaribaId i s Bedrifter.
Men vi maa se noget mere af
Byens Seværdigheder, der fortæller os om den Glans og Herlighed, den høje Kultur, der frembragte Kunstværker, som Nutiden
staar undrende overfor.
Disse Pragtbygninger i hvid
Marmor Domkirken, Daabskirken
(Baptisteriet) og det skæve Klokketaarn gjorde et uudsletteligt Indtryk paa os. Disse lange Søjlekolonader af sleben hvid Marmor
giver de store Bygninger en Finhed og Ynde, og man fatter ikke,
at disse slanke Søjler i næsten
Tusinde Aar har kunnet bære disse
Paladser til Guds Ære.
Fortsættes i næste Nr.

Pisa med Domkirken, Baptisteriet og det skæve Taarn

.%rdbortzliolins
›idreåJefortegnelJel
Malermestre

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

Blomsterhandler (Gartner)

Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29

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

Modeforretning

Bogtrykker

Petersen, Thora,v. Posthuset All.

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Musikundervisning

Bygmestre

Westphal, G. Sandkaas

Kofoed & Mortensen, All. Tlf.77-74
Petersen, P., Nørreg, All. Til.

Klaver — Violin -- Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H, v/ Posthuset All.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y

Skotøj og Skotøjsrep.

Cykler og Cyklereparation

Skræderforretninger

Jorgense,. H., y/Posthuset Allinge

Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113

Jørgensen, IL, v/ Posthuset All.
Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102

Damefrisørsalon er
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12

Slagtere
Jensen, Kai, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tit. 98

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Fotografer og fot.Artikler
}<luller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4

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

Sæbeforretninger
Tato! v. Havgen Allinge Tlf. 23

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

Guldsmed

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Teglværk
M, Bloch Tlf. Allinge 127
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Hansen C., Havneg All. Tlf. 140

Hoteller rd'..

*'$^11'

Hotel Allinge Telefon 25

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Art. f. Hotel og Pension
orni tzk as Bogtryk, All. Tlf. 74

Isenkram og Porcelæn
Kul og Koks
Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelslins, Tlf. 7

Købmænd
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
Prima, Allinge Tlf. 10

Ure

og Optik
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vaskerier
MogenS'en, A., Tejn T'.. 117 x
Indlevering til hornholms Dt tnpvaskeri.

Vognmænd
Bohrs, Emil, Sønderg., Ali. TIL46
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133
Person- og Lastkersel

Ladestationer

Munch, I lumledal, Tlf. Rø 46 v
7 Personers Vogn

Petersen, Carl, Allinge. Tit 98

Ligkistemagasiner
Kofoed & Mortensen AII.Tlf. 77 79
Mortensen, Herman, All, 7If 47

Marmorbrud i Nassa.

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kim 2 Kr. Kvartalet
Ekstra Linier 1,50.
Absolut billigste Avetering

Tegn Aarsabonnernent paa, nordbornholm - kun 1 Kr. Kvartalet

