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dem igen for at studere deres
Bygning og Konstruktion. Han indførte forskellige Smaaforbedringer
ved Grubemaskineriet, hvorved
Bjergværksejeren sparede Penge,
o_
og for første Gang blev man opmærksom paa den unge Arbejder.
George Stephenson, KonstrukDet hændte engang, at man havde
tøren af det første Lokomotiv i
anskaffet
en ny, meget kostbar
Verden, havde en eventyrlig LøPumpemaskine,
der imidlertid ikbebane. Han var en urolig Aand,
.1ce vilde fungere, da den var stilder aidrig gav sig tilfreds med
let op. ingeniører og Mekanikere
det, der forelaa, men altid prøsøgte og regnede, men kunde ikke
vede paa at udbygge og forbedre,
finde Fejlen. Da bad Stephenson
hvad han fik tat i. Stephenson
om at faa Lov til at prøve, og da
var ikke Fagmand paa noget Omman alligevel havde opgivet Maraade og lærte aldrig et Haandværk fra Grunden af; han var hele skinen som ubrugelig, tog man
Risikoen og lod ham komme til.
sit Liv igennem en Dilettant, men
en genial Dilettant med aabne øj- Fire Dage efter arbejdede Pumpen !
ne og et klart Hoved.
Nit begyndte man for Alvor at
George voksede op blandt syv
lægge Mærke til Arbejderen ved
Søskende som Søn af en fattig,
engelsk Kulgrubearbejder. Om Bremsemaskinen. En skønne Dag
Skolegang var der overhovedet søger han Foretræde hos Grubeikke Tale, og allerede da han var direktøren, hvem han forelægger
otte Aar maatte han hjælpe til en Plan om at afskaffe Hesten
med at tjene til Familiens Under- som Trækkraft i Grubegangene.
hold. Han blev Vogterdreng og Han ved en bedre Udvej, man
tjente ved at passe Køer 18 Penny skal bare lave en Dampmaskine,
om Dagen. Nogle Aar efter kom som gaar paa Skinner. Den vil
han i Gruben, en Tid lang kørte kunne trække en hel Række Vogne
han Hesten, der trak Tipvognene bag sig. Fabrikanten bliver intei Minen, men omsider blev han resseret, og han giver Stephenson
4r
ansat ved Maskinerne. Han var Lov til at forsøge sig.
da 15 Aar og grænseløs stolt over, Det første Lokomotiv blev
at han havde drevet det saa vidt bygget af Grovsmede.
'Første Gang han fik sin Løn udDermed var egentlig det første
betalt som Maskinist, raabte han
Lokomotiv opfundet. Det var i
glædestraalende: ,Nu er jeg paa
1812; men . nu begyndte Vanskeden grønne Gren!"
lighederne. De faglærte Smede og
Mekanikere vilde ikke finde sig i
Videbegærligheden driver
at staa under en ulært Arbejders
ham fremad.
George slog sig dog ikke til- Ledelse, og Stephenson maatte nøjtaals med, hvad han havde naaet. es med Grovsmede og uuddanneTre Gange om Ugen gik han en de Folk for at faa fabrikeret sit
lang Vej for at besøge en Aften- første Lokomotiv. Maskinen stod
skole, hvor han bl. a. lærte at færdig i 1814. Den løb ikke hurlæse. I følgende Aar brugte han tigere end en Hest, og da det tilhver Penny, han kunde skrabe med viste sig, at den var ligesag
sammen, til at købe Bøger for. I dyr i Brugen, besluttede GrubeBjergværket avancerede han og ejeren at blive ved Hestene, de
passede nu Maskinerne Nætter kunde i det mindste ikke eksploigennem. Derved fik han Ro og dere.
Føret i Aaret 1820 kunde SteTid til at studere, og han lærer
sig selv Fysik og Matematik. Det phenson bygge sin Jernbane igen
gaar ekun langsomt gennem med i et andet Bjergværk. Denne Gang
Selvstudium, naar Arbejdet skal havde han de lærde imod sig. De
passes ved Siden af, men det gik søgte at bevise ham, at et glat
fremad, stadig fremad. En Dag Hjul umuligt kunde bevæge sig
falder det George ind, at det ikke paa en glat Skinne, men vilde
kunde være særlig svært at repa. komme til at løbe rundt paa Sterere Sko, og han giver sig i Kast det. Men da Lokomotivet var færmed Arbejdet. Det Fører ham til digt, løb det alligevel.
at snitte Læster, der blev meget
Fem Aar senere gik man i Gang
efterspurgt af Omegnens Skoma- med at bygge den første Jernbane
gere. En Tid lang optraadte han til Personbefordring, den strakte
ogsaa som Dameskrædder; han sig over 15 km, der blev tilbagevar altid i Gang med at tjene til lagt i Løbet af en Time. Alle Vog.
sine Bøger, saa han kunde fort- nerve var aabne; det var Vognsætte sit Studium.
kasser af gamle Diligencer, man
En Gang udbrød der Ild i Hu= havde anbragt paa Hjulstellet. Det
set, hvor Familien boede, og efter første Tog var selvfølgelig en stor
det vilde Uret ikke gaa mere. Ge- Sensation. Mellem Kulvogne og
orge skilte det ad, undersøgte det Melwaggoner sad den høje Direknøje og reparerede det. Fra da af tion, der modigt vovede Fag ten,
var han ogsaa søgt som Urmager. medens et Orkester spillede munHan skilte Maskinerne og samle- tre Melodier.

Vogterdrengen,
der blev Opfinder.

Lad være med at forstyrre
Køer og Hans !
Folk vænnede sig kun langsomt
til at køre med Jernbanen, man
var bange for Liv og Lemmer,
men Fragttransporten stod snart
i Flor. Saa begyndte Fragtmændene at røre paa sig, de saa deres Eksistens truet, og de satte
alle Sejl til for at forhindre den
næste Bane mellem Liverpool og
Manchester. Alle mulige Kapaciteter blev mobiliseret for at bevise
Jernbanens Meningsløshed, og
Parlamentet nedsatte en Undersøgelseskommission, I en af dennes Betænkninger hed det, at den
paatænkte Bane vilde forstyrre
Køerne i Græsningen og forskrække Hønsene saaledes, at de holdt
op med at lægge Æg. Den giftige Røg vilde gøre Solen usynlig og dræbe mange Fugle. Gnisterne -vilde antænde alle Huse,
og de rejsende vilde stadig være
udsat for, at Kedelen eksploderede!
Stephenson blev tilsagt til at
give Møde for Kommissionen. Man

spurgte ham : „Hvis Toget løber
12 Mil i Timen, og der saa kommer en Ko i Vejen for det, vilde
det saa ikke være farligt?"
„Sikkert!" svarede Opfinderen, „men
kun for Koen." Man foreholdt ham,
at Kedelen vilde blive rød af Rust,
hvilket vilde skræmme Hestene
og gøre dem sky, men Stephenson beroligede Kommissionen med,
at Hestene bare vilde tro, at Kedelen var rødmalet. Jamen, Regnen kunde slukke Fyret, og hvis
man hyllede Kedelen ind i Pressenninger, vilde der gaa Ild i dem.
Det lykkedes Stephenson at berolige de ængstelige, Banen blev
bygget, og det nye Lokomotiv løb
55 km i Timen, en antagelig Fart
den Dag i Dag.
Dermed var Jernbanen slaaet
fast, og den erobrede snart hele
Verden. George Stephenson, der
begyndte som Kohyrde, og som
først, da han var 19 Aar, kunde
skrive sit eget Navn, blev Verdens
første Jernbanemagnat. Han gav
Verden et helt nyt Ansigt.

Foraars-Idyl.

Mod Sommeren
-0 --

Nu er vi allerede godt paa Vej
mod den længste Dag. Før vi
faar besindet os paa, at Sommeren er inde, gaar vi igen tilbage
mod Mørket. Saadan gaar det Aar efter Aar, Sommeren kommer
— og Sommeren flygter.
Hvad venter vi af Sommeren den Tid, vi alle længes efter?
Det kan være forskelligt, hvad
vi ønsker, Sommeren skal give.
Bedstemor længes maaske efter
den varme Sol, for at den kan
skinne paa hendes stive Lemmer,
naar hun vover sig ud en Stund.
Og maaske — ja maaske bringer
Sommeren ogsaa den Glæde, at

Børnene kommer hjem nogle Dage.
Ja, maatte det dog ske, sukker
gamle Bedste og skutter sig i den
skarpe Foraarsluft.
Faderen i Hjemmet, hvad længes han efter ?
Ja, i vore Dage er der et alt
overskyggende Spørgsmaal, som
Hjemmets Far bærer paa, og som
maa paavirke alle hans ønsker og
'Beslutninger : Hvordan skal Pengene slaa til ?
At rejse ud bliver der næppe
noget af. Børnene skal have saa
meget nyt. De skal jo ud — og
glæder sig allerede til Ferien. Og
det koster mere end Budgettet
egentlig kan bære. Far ser kritisk
paa sit bedste Tøj. Nej, jeg kan
ikke rejse ud i det — men herhjemme kan det bruges endnu

denne Sommer. Altsaa, Far maa
blive hjemme.
Men Hjemmets Mor da ? Hun
trænger svært til en Ferie.
Hver Vinter synes Hjemmets
Mor, at „til Sommer" skal hun
hvile lidt mere og ud i Solen. —
Men hvad giver Sommeren til Mor?
Den giver Travlhed med Børnenes Tøj, med Syltning, maaske
med Have. Og saa er der et meget vigtigt Punkt, vi nu kommer
til — nemlig, at Sommeren giver
Hjemmets Moder tilrejsende Gæ,
ster !
I Bilernes Tidsalder er det blevet en let Sag at gæste hinanden,
men det er ikke altid lige let for
Husmoderen at være parat til at
tage imod. I Virkeligheden er det
en vanskelig Sag for en Husmoder, der selv skal klare det meste
af Arbejdet og ikke er altfor rigeligt aflagt med Husholdningspenge
at komme igennem Sommeren.
Men lad os prøve at se lyst
paa det ! Lad os dukke os ned i
Barndomsminderne den Dag, da
en Broder skriver, at han kommer
med Kone og Børn og 'bliver et
Par Dage. — Lad os tænke paa,
hvor god en Broder han var i
Barndomshjemmet, og hvor glad
Mormor vil blive ved at se sin
Dreng igen. Vi maa lukke Hjertet
op og lade Kærligheden strømme
ud, saa glemmes baade Travlhed
og Pengespørgsmaal.
Og naar saa Morbror kommer
og tager vore Børn kærligt i Favn,
saa dugges Øjet i Mindet om Barndomshjemmets Glæde, og vort Velkommen er baaret af en Kærlighedsstrøm, der baade er givende
og modtagende, der renser, styrker og skyller al Træthed og Bekymring bort. Naar ens f=amilie
eller en god Ven atter er borte,
saa er vi et kært Minde rigere.
Baandet mellem os er blevet styrket, ranker og Følelser kan bedre
finde Vej.
Og naar Børnene kommer med
dem, de holder af — saa rnaa vi
igen lukke Hjertet op, og Livet
bliver rigere for os for hver Gang
det sker.
Men Moder i Hjemmet maa nok
have Lov til, naar Sommeren begynder, at sidde stille en Aftenstund med Hænderne i Skødet og
tænke: Hvordan skal mine Penge
og Kræfter slaa til til alt det
Sommeren kræver.
Men et Hjemmets Moder kan
ogsaa opleve, naar Sommeren er
Slut, en Aftenstund med blanke
Øjne at tænke paa alle de kærlige
Blikke og gode Ord, hun har faalt
af dem, der har gæstet Hjemmet.
Og naar Kræfterne slog til, saa
var det fordi hun lukkede Hjertet
op og ikke karrigt tænkte paa kun
at gøre det let og godt for sig
selv.
Nu haaber hun paa, atVinteren
skal give hende lidt mere Ro og
Stilhed,

J Aftes var hele Yanzilien

paa Strandfioteliet!
ineemmffimm.
~
.
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Sikken en herlig Aften! — Sophus Hansen
og hans prægtige Band skabte en uforglemmelig
Stemning og saa var der den uforlignelige bitte
Paa Onsdag skal vi derhen igen, saa
Bengt !
er der stor Fast med mange vidunderlige ChokoladePræmier fra TOMS FABRIKER, - uhm 1i
Ja saadan er der mangen Mor,
der stadig lever i Haabet om en
Ferie — men aldrig faar den.
Og under dette vokser Kærligheden sin stille Vækst.
Sigbrit Aas.

„Du vilde ikke leve Livet sammen med mig, Kaja. Derfor skal
du følge mig i Døden," lød Stemmen igen Hun følte et Greb af
et Par stærke Hænder, der løftede hende over Rælingen. Hendes Tunge var lammet. Hun var
et hjælpeløst Bytte i et afsindigt
Menneskes Vold. De hvirvlede
ned i det bundløse Dyb. End ikke
—0 -Vandet slappedes i disse HænKaja stod ved Rælingen og saa ders Greb, snarere blev det faud over det solglitrende Hav.
stere. Han knugede hende ind til
„Ejner," sagde hun til den sol- sig, og hun saa et Glimt af Manbrændte unge Mand, der stod ved den med Overskægget, Parykken
hendes Side „Hvor er det vid- var gledet til Side. Hun saa ind
underligt, denne vores første Rejse i Robert Mortons Øjne.
ud i den vide Verden med hinOppe paa Dækket herskede vild
anden. Jeg vilde næsten ønske, Forvirring. Passagererne var ræd
at den aldrig fik Ende."
selsslagne. Nogle for til men kom
Han smilede ømt ned til hende. for sent. Det hele var sket i et
Hans Blik var ikke rettet mcd de Nu. Ejner Holten kom lige tids
blaa Bølger. Det omfattede hele nok til at se sin Hustru forsvinde
hendes lille, spinkle Skikkelse, lige i Dybet. Med et Udraab som fra
fra hendes yndige Ansigt med de et saaret Dyr, kastede han sig i
straalende, spillende blaa Øjne og Bølgerne.
det i Solen guldglinsende Haar ;L. Redningsbaaden gled ned, Bæltil de smaa Fødder i de lyse Ru- ter blev kastet ud, — vilde man
skindssko.
•
komme hurtigt nok til at redde
„Min søde lille Hustru. Gid du dem alle.
aldrig maa fortryde, at du følger
Passagererne fulgte Kampen dermig ud til det fjerne Østen. Du nede med aandeløs Spænding.
har jo selv valgt, saa du maa og- Mændene brødes om den Kvinde
saa tilgive, hvis alt ikke altid er, de begge vilde eje. Den ene i Lisom du er vant til. Jeg kan ikke vet, den anden i Døden.
byde dig de Forhold, som du er
Endelig kom Frelsen. To Maopvokset i, men alt det ved du troser sprang i Vandet og fik Fru
jo."
Holten befriet fra den afsindiges
„Jeg vil aldrig fortryde noget, Tag. Den tilsyneladende livløse
Ejner. — jeg vil være dig en Støtte Kvinde kom ombord i Baaden,
og ikke til Besvær."
og Matroserne svømmede tilbage
,,Uh. Bare der ikke var saa fnr at skille de stridende Parter.
mange Mennesker paa Dækket,
Da lød et Rædselsskrig fra Passaa vilde jeg kysse dig. Du, har sagererne. Vandet farvedes rødt
du forresten lagt Mærke til den af Blod. Ejner Holten svømmede
Herre, der til højre, han stirrer med raske Tag hen til Baaden og
ligefrem hungrigt efter dig."
blev hjulpet ombord. Matroserne
Hun lo smigret. „Det er bare skyndte sig op, de vilde nødig
dine skinsyge Øjne, der ser Sy- falde som Ofre for Havets Rovner. Det har vist ingen Ting at dyr.
sige."
Senere paa Dagen, da alt var
„Det var da ikke underligt om vel overstaaet, og Ejner Holten
det var Tilfældet, saadan en pæn sad ved sin Hustrus Seng, hun
jeg har. — Det er sandt, jeg lo- var endnu meget medtaget, tænkte
vede dine Forældre at sende et han uvilkaarlig paa, hvor let det
Telegram, hvorledes deres eneste Telegram lydende paa „Alt vel",
elskede Datter befandt sig med kunde være blevet fulgt af et med
Søsyge og deslige. Vil du med, inden tragisk Ordlyd, og han
eller bliver du her et Øjeblik?'
kyssede ømt sin Hustrus blege
„Jeg bliver her, men skynd dig. Kind, medens TaknemmeligheJeg kan ikke undvære dig ret dens Taarer trillede ned ad hans
længe ad Gangen."
Kinder, fordi han havde faaet Lov
„Farvel saa længe, lille Mus." at beholde den, han havde kær.
Han klemte hendes Haand og ilede „Nu bliver alt godt, lille Mus,"
hen ad Dækket. Hun saa beun- hviskede han.
drende efter ham. Ingen var dog
saa flot som hendes Ejner.
Hun betragtede atter Havet, det
store uendelige. Betragtede Flyvefiskenes sælsomme FIngt over
—o—
Havfladen, og -- var det en Haj- SO Aar
finne, der dukkede op der forude.
Fredag d. 17. Juni kan fhv.
„En skønnere Død end i de Politibetjent Frederiksen fejre
blaa Bølger findes vist næppe." sin 80-aarige Fødselsdag.
lød en kendt gemme i hendes
Øre. Hun stivnede i Rædsel. Tur- Lytterfesten paa Strandde ikke vende sig om. Hun saa
hotellet
Fortiden glide forbi. Den Tid, da 2. Pinsedag havde samlet ca. 400
hun var forlovet med Robert Mor- Deltagere fra hele Bornholm.
ton. Hans grænseløse Lidenskab, Efter en vellykket Spisning, hvor
hans Skinsyge og Jalousi, der der blev holdt mange Taler og
grænsede til Sindsyge. Hun hu- sunget nogle Sange, inviterede
skede hans Efterstræbelser, hvor- Ingeniør Andersen, der var Fehen hun saa end rejste, og nu, stens Arrangør, Selskabet ud til
— nu havde hun haabet paa Fred Skansen, hvor et Festfyrværkeri
for ham. Han fulgte hende som afbrændtes. Saa tog Dansen sin
en Skygge. Han var Slangen i Begyndelse, og Sofus Hansen vihendes Paradis.
ste, at de ogsaa kunde spille

Havet hævnede.

Fra Uge til Uge.

gammeldags. Hen ad de smaa
Timer tømtes Salen langsomt.

Strandhotellet
aahnede Onsdag Aften Sæsonen,
og fastslog omgaaende Sukceen
baade for Sophus Hansens
glimrende, humørfyldte Danseorkester
og for bitte Bengts
nye og ualmindelig morsomme
Viserepertoire.
Førstkommende Onsdag afholdes Sæsonens første store Konkurrenceaften med mange lækre
Præmier til Publikum fra TOMs
landskendte Chokoladefabrik.

Familie-Journalen i denne Uge.
Sportsarbejtieren Ronald fortæller i dette Nummer om, hvilke Heste, der har Chance for at
sejre ved Gallopløbene.
En Nat i Lufthavnen skildres
af Børge Michelsen og Forfatteren Knud Andersen fortæller om
Helsingør, Eventyrenes By.
Retssagen mod Elizabeth Chud:
leigh, som Forfatteren Kelvin
Lindemann kalder „En engelsk
Rokoko-Komedie", skildres saa
spændende som nogen Kriminalnovelle, skrevet i 1938.
Der er fem udmærkede Noveller, afsluttede Shortstories, og
vi finder en Overflod af Billedserier.

Constantin Hansens Rytmeorkester
fik en storstilet og hjertelig Modtagelse 2. Pinsedag. Palmehaven
var fyldt til sidste Plads med
Gæster fra hele Øen, og der var
stor Gensynsglæde. Paa Opfordring spilledes Gang paa Gang
den gamle men stadig aktuelle
Schlager »Østersøens Perle«, som
Kapelmesteren komponerede i
1935, og der var Stemning fra
først til sidst.
Paa Onsdag har Skuespilleren
Anker Hansen og Partnerske
Premiere. Deres Bidrag bestaar
af Viser og Sketsches, og vi kan
oplyse, at Anker Hansen var den
Mand, der skrev den populære
Skuespiller »Gissemanns« Monologer og Viser, saa det bliver
sikkert ikke kedeligt! Paa Torsdag er der »Blaa Aften« — De
ved, den med Overraskelserne.
(Se Annoncen)

PALMEHAVEN

HOTEL SANDVIG

Lørdag og Søndag den 11. og 12. juni

Konstantin Hansens Rytmeorkester.
Fra og med Onsdag den 15. Juni

Skuespiller Anker Hansen.

.

Torsdag den 16. Juni: BLA A AFTEN.
Bordbestilling: Telf. Sandvig 13
P. E. Jensen

De vil blive tilfreds
naar De køber
Frugt og Grøntsager

Allinge Frugthus
Poul Jørgensen — Kirkegade 3

Bestillinger paa Kranse
og Dekorationer modtages
•
Konserves - Chokolade
alt til billigste Priser

Blommer 40 Ore Halvkilo

geS

ji uden Sange er ikke

i nogen rigtig Fest.—
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bi yllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan • Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

~.1•~ffie
Barometeret
stiger!
og De maa tvike paa

Badetøjet!
Nye fikse Badedragter
er hjemkommet.
Stort Udvalg i Badehætter
I alle Prislag.
Moderne lange blaa Benklæder i Uld og
Interlock med tilsv. Trøje.

Allinge-Sadv, Byraad

Fikse Strandtørklæder
i mange Mønstre.

Møde den 8. Juni 1938.
En Del Sager henlagdes til
Efterretning.
Danmarks Biblioteksforenings
Indbydelse til Deltagelse i Aarsmødet d. 5.-6. August i Aarhus
blev henlagt.
Bornholms Amt meddeler, at
Kommunen vil faa anvist 723 Kr.
35 Øre som Tilskud til Fordeling
af Flæsk og Svinekød.
Allinge-Sandvig Folkebogsamling fremsender Regnskab og Beretning for Aaret 1987-38 samt
anmoder om Godkendelse af
'Valget af Revisor. Godkendtes.
Allinge og Sandvig Havnes
Regnskab for Aaret 1937-38. Byraadet godkendte Regnskaberne
og Styrelsen af Havnens Anliggender i 1937-38.
Andragende fra Allinge-Sandvig Gymnastikforening om Tilskud til Udvidelse og Grundforbedring af Foreningens Fodboldbane. Overlodes til Kasse- og
Regnskabsudvalget at søge nærmere Oplysninger og fremkomme med indstilling til Byraadet.
Andragende om Anbringelse
af Benzinstander paa Møller &
Handbergs Ejendom i Søndergade i Allinge til Byraadets Erklæring. Gade- og Vejudvalget
indstillede at der ikke kunde
gives Tilladelse og Byraadet fulgte Indstillingen.

Shorts i hvidt Lærred
og Pique, marineblaa hel
Uld og Interlock..
Kom ind og se vore fikse
Nyheder i Strandjakker,
der er meget elegante.
Tilsvarende Shorts.
Passer de færdigsyede Dem
ikke, har vi de samme
Stoffer i Metermaal.
Stort Udvalg. — Noget for
enhver Smag finder De i

Xordlandets
Xandelsfius
11111111~~111111111
2,i sender »em

97ord6ornfiolm"
hver 2Ige.
Ycenli ogsaa paa os,
naar »e har et eller
andet at avertere.

Bryllupssange
og Festsange
hurtigt og billigt

Allinge Trykritieri

Badningens
10 Bud.
_0_
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 eller paa Steder, hvor du ikke kender Vanddybden, tag da om Livet
et Reb, som en anden — staaende paa Land — holder i.
4. Bader du fra Baad paa dybt
Vand, tag da ligeledes om Livet
et Reb, som holdes af en i Baaden
værende Person. Spring ud og
gaa op fra Baadens For- og Agterende ikke fra Siden. Skulde det
ske, at Baaden, du er i, kæntrer,
bliv da ved den, medmindre du
er nær ved Land og er vis paa
at du kan svømme ind.
5. Gaa ikke i Vandet lige efter
et Maaltid, ej heller efter stærk
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte
virker normalt igen) Mennesker
med Tilbøjelighed til stærk Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.
6. Sig til Børnene, at de aldrig
i Kaadhed maa skubbe hverandre
i Vandet fra Bro eller Baad, og
at de aldrig i Vandet maa dukke
hinandens Hoved under.
7, Lad dem ikke blive længere
i Vandet end højst til det Tidspunkt, hvor den første 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.
9. Gaa ikke flere i en Baad, end
at 1 er sikre paa, at den kan bære jer, og overbevis jer om, at
Baadens Sider er tætte (ikke har
slaaet Revne.) Søg straks Land,
hvis Baaden tager Vand ind.
10. Endelig bør alle, ældre som
yngre, lære at kunne udføre et
korrekt »kunstigt Aandedræt"
(Schger-Metoden)
Det „kunstige Aandedræt", og
hvad dertil hører, er lært i Løbet
af en halv Time, og sikkert vil
de fleste af os — før eller senere
i vort Liv — komme til at staa
overfor Tilfælde, hvor den hurtige
Paabegyndelse af „kunstigt Aandedræt" kan være åf afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.

4~~elmk
Regninger, 4,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
4

og Løvrigt alle Tryksager til 1 ar"retningstolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

TØRREDE FRUGTER ER BILLIGE KØB DET I PRODUKTEN
Tørrede Pærer. Æbler, Abrikoser, Fersken, bl. Frugt og Rosiner er hjemkommen.
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Pæn ung Pige søges som saaPalmehaven.
dan
Henv. Hotel Sandvig, ['If. 13.

Naar De paa Søndag tager paa Udflugt,
saa læg Vejen om ad Stammershalde.

.(71)alcr. eds Erla spiller /Sø/S(7g Cft/72. (?1

Sy-Elever antages
Anna Koford,

Nyd Foraaret — Tag til Troldeskoven.

Løsebækgade 6, Allinge.
.~.1••• • ..1•1~■
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Dag eller Nat - saa henvend Dem i
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£ille6il-Centralen, Mf. 156.
Moderate Priser. Behagelige Vogne.
H. JØRGENSEN.
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Flink ung Pige Alle med Haandelag kan male selv!
søges.
G. Kragskov.

Vi har meget stort Udvalg af

strygefærdige Farver og tørre
Farver til Kalk og Olie — -

Allinge -- Telefon 45.

Gør Indkøb til smaa Priser i

Werredeaksko

Ballon-Puden

Nordlandets Handelshus.

og lyse Damesko ni. Officershæle
sælges billigt.

Blød som en Dunpude
Kraftig som en Fjerpude
Beholder sin Form bedre

llndersen
dut, Inst'altatur

Skotojseentralen, Kirkepladsen

Nyanlæg og Reparationer udføres til rimelige Priser.
Overslag og Tilbud gratis. Altid I. K.I. Arbejde.

end hidtil kendte Puder

Ungdoms -Gudstjeneste

Nørregade 8, Allinge (Henvendelse: Allinge Radioforretning) Telefon 95

med Altergang afholdes i Allinge
Kirke Fredag den 10. Juni Kl. 8
ved Provst Petersen.
Alle er velkomne.
Faas i forskellige Farver fra 7 Kr.

Messing-Hængelampe

Køb de gode Kvaliteter — det betaler sig.
Færdig monterede Dyner og Puder skaffes i Løbet af faa Dage.
Vattæpper i store Størrelser med Satin Betræk og
i smukke Farver.
Vattæpper, Størr. 115-190, mønstret Betræk, 10,85,
Vattæpper, Størr. 110-180, monstret Betræk, 10,00.
Passende Skim til at lægge over Madras som Underlag.
Feltsenge og Madrasser skaffes paa

Jens Hansen's Manufakturforretning

4¥

fører stadig alt i Metervarer, samt færdigsyet
Arbejdstøj. -- Hatte og Huer i stort Udvalg.

er til Salg.

Pension Riis. Allinge

13. Skyttekreds

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris

Rutsker.
Skydning begynder Søndag den 12. Juni Kl. 8,30.

En Del Klædninger udsælges til meget smag Priser

Bestyrelsen.

Cykler. Radio.

Nordlandets Handelshas

Vi har de førende Mærker og
sælger paa gode Betalingsvilkaar.

1111110111111111~
Xar »e Bil-Nøglen?

Brampton Opel Dream.
Royal-Cykler.
Phillips, Pope Radio.
Unica
Hellesens

Ellers kan De faa den i Kiosken]

Gør et Forsøg, og De vil blive
tilfreds.

Bil-Nøglen er en Fortegnelse over alle bornholmske Motorførere,
ordnet efter Bilens Nr. Nyttig Haandbog for Bilejere. Pris I Kr.

Frants Andersen, Tejn.

PROTOKOLFABRIK
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Chr. Dideriksen
Tornegade 10

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere
Hin

Ha I I HH

geres ;jordet
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
Lire Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — — - -

er til Salg paa

Kildesgaard, Rø.
Tlf. Rø 29.

er hjemkomne, og de er meget fikse og
billige i Aar. Alle gamle Kjoler sælges
for halv Pris og derunder. Se Vinduerne.
Leverandør til
begge Lotterier.
Th. Holm

Gylter og Smaagrise

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

er til Salg paa

Allinge Messe

St. Hallegaard.
Tlf. Rø 73v
En god

7 Pers. Chevrolet,

Tøjrepæle, store Ringe S,er og Led
Kotøjr, Grimer, Kædevarer af alle Slags sælges billigt.
Nogle rustne Varer sælges med 10 pCt. Rabat.

Nordlandets Handelshus
•

Klinik for Fod- og Ansigtspleje

Model 1930, er billig til Salg.
Gode Betalingsvilkaar.

K. Jensen,
Telefon Østermarie 137

faas hos Carl Larsen,
Vestergade — Telefon 104.

- Aabent: Hver Dag fra 15 - 18 og efter Aftale
.,

Ring til „Xorci6ornfiolm" Yelf, 74.
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Permanent udfører vi nu med den nye
Moderne
Ta eo Luxus Maskine. —
Dam pka m mer System. All iberegnet —
og dog kun otte Kroner!

Barber Jobs. Larsen Tlf. Allinge 53

De helt rigtige

9in3edko

RAGNHILD ROWOLD
5 tranilv ejen 3, Allinge

rrner Menintnimig 2therterilig.

Telefon 865

Kartofler samt en

De nye Sommerkjoler

Mod. Priser

RØNNE

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

Jagiponnyvogn

Specialist i Tilpasning
af Indlæg

--

Averteri NORDBORNHOLM

'De tit)erterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele niaa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Pdstbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -f- 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Taburetter 125 Øre —KØB DET I PRODUKTEN

.1fordb6rnholtrzi4
4.51dreJJefortegnelse!
(

• Malermestre

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

Blomsterhandler (Gartner)
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5

Modeforretning
Petersen, Thora, v. Posthuset All

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

Bygmestre

Klaver — Violin - - Sang.

Kofoed & Mortensen, All. Tlf.77-79
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69

Planteskole.
Gunnar Pedersen, Sol bakken, Tlf. AI.168

Radioforhandlere

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

Damefrisørsaloner
Larsen, loh., Barber, All. Tlf. 53
Weber, .knna, Allinge, Telefon 12

Foderstoffer

Jørgensen, H , vi Posthuset All.

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense, N., v/Posthuset Allinge

Skræderforretninger
Sander Lind, Nørreg. Tlf. All. 166.

Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Fotografer og fot.Artikler
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4

aut. Gas- og Vandmestre
Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30
E. Kofoed, Storegade Al. Tlf. 160

Havemand.
P. Jørgensen, Solbakken, Tlf. AlI. 168

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

• Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

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

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotel og Pension
Gornitzkas Bogtryk, Ali. Tlf. 74

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

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Trælast og Tømmer
Nordlandets'Handelshus, ilf. 7

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

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98

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

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

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v
7 Personers Voe'n

Sommerferie i Blekinge Skærgaard.
En Kajaktur i 1937.
Det er Søndag — den 20. Juni.
Sundet ligger spejlblankt, Solen
skinner — og Kajakken piler hen
ad Overfladen, drevet af to blanke
Heste, d. v. s. en Totaksmotor,
der brummer omkring de 3000
Omdrejninger. Kursen er sat, og
jeg sætter mig godt tilrette for
endnu engang i Tankerne at gennemgaa, om nu ogsaa hele Langfarts-Udstyret er i Orden og befinder sig under Dæk.
Nogle travle Dage er gaaet forud for Ferien. Udrustningen skulde
veje det mindst mulige, thi der er
jo Grænser for Bæreevnen for en
Baad paa 75 cm Bredde, og det
gjalt om at finde Rum for alt det
nødvendige til en 14 Dages Ferie
for to
uafhængig af Herberger
og Madsteder. Men nu er det hele
ombord, ligefra Telt og Soveposer
til Tøj og Sygrejer, fra Primus og
Kogekar til Fotografiapparat og
Fiskegrejer. Endvidere 8 Liter
Brændstof til Maskinen, der rækker til lige saa mange Timers Fart.
Underligt at Kajakken ikke ligger
dybere paa Vandet, men endnu
mangler da ogsaa 60 kg — min
Kone, som jeg skal paamønstre i
Malmø i Morgen.
Hellerup Havn, hvorfra jeg startede, ligger langt agterude. København begynder at svinde ind i sig
selv. Middelgrunden er nu passeret, og jeg krydser Malmøbaaden,
hvis Passagerer stimler sammen
agter og ser mig tage det skarpe
Kølvand. Det ser nok ud, som om
jeg bliver dygtig vaad ; men Baadens Skærm slynger Vandet til
begge Sider, og det morer mig
netop at ride paa Kølvandsbølgen,
hvad der giver yderligere Fart.
Den 7 km lange Saltholm har
jeg om Styrbord ; den er saa lav,

at jeg her fra Kajakken kun kender den paa nogle Huse og spredte
Trægrupper. — Jeg mindes min
første Tur til Holmen : Kursen blev
sat fra Amager, og jeg havde sejlet saa længe, at jeg efter Kortet
skulde være der ; men stadig var
Holmen ikke i Sigte. — Enkelte
Gaarde og Trægrupper antog jeg
hørte med til Svenskekysten. Saa
saa jeg tilfældigt ud over Vindskærmen og opdagede, at jeg sejlede paa knap "en Meter Vand saa atter forud og skimtede Bredden som en lang, tynd Streg. Saa maatte jeg løfte Propellen og
stage den lange Vej ind til Land.
Sydøst for Saltholm ligger Svaneklapperne, en Række smaa græsbevoksede Holme ; her er dybere
Vand, saa man kan snurre helt
ind, og der har jeg været mange
Gange senere.
De godt 40 km til Malmø skal
kunne tilbagelægges paa ca.3 Tinter; men Vejret er straalende hvorfor ikke tage en Afstikker og
besøge mine gamle Bekendte ?
Jeg ændrer Kurs og er snart inde
paa det grunde Vand langs den
flade Ø. Medens Solen bager min
nøgne Krop, hænger jeg udover
Cockpittet og følger interesseret
Kajakkens lange Skygge, der jager
hen over Sandbunden, farer ind
og ud gennem Tangbuskene og
skræmmer Smaafisk, Skrubber og
Aal.
Klapperne dukker op forude,
først som fantastiske Luftspejlinger
ikke til at finde ud af —
efterhaanden som jeg kommer
nærmere, finder de forskellige løsrevne Stumper sig selv igen, jeg
runder den østligste Ø, og snart
skurer Stævnen op i Smaastenene.
Den ophedede Luft fra Holmen
kærtegner mit Legeme ; jeg ken-

Kaptejnen gaar paa Broen og aabnede Sluser .. . Nu eller aldrig!
der dens saltmættede, tangkrydrede Luft igen, indsuger den i ringer tredje Gang. Damperen Jeg slaar Motoren ned paa de
fulde Drag og slentrer Klappen lægger fra Kajen, vi er Tilskuere smaa Omdrejninger, idet Styrmand
rundt. Over mit Hovede skriger til de sædvanlige Afskedsscener paa Kommando giver haardt Ror.
Havmaagerne, et Par sent udru- og staar ud af Havnen.
. Det havde dog nær gaaet galt.
Det blev en 14 Timers Sejlads Baaden kom under Vendingen helt
gede graa Unger trykker sig i
Græsset for mine Fødder ; men rundt Skaane — en Tur, jeg fore- ind til Bredden og kaner nu ned
da jeg vil fange dem, piler de af- tog med Kajakken sidste Sommer ad Aaen, mens Træernes Grene
sted. Klapperne er vilde Fugles og derfor ikke vil spilde Blæk paa, kæmmer vore Hoveder; men saa
Ynglepladser, det gælder om at da den er ret uinteressant. Vi sov faar Motoren fuld Gas, Baaden
bruge Øjnene godt ... der var jeg paa Mellemdækket ; de fleste 3die lystrer atter Roret og raser under
lige ved at træde paa en rugende Klasses Passagerer lejede Hænge- Broen og ned gennem Byen. Vi
Skallesluger ... ængstelig basker køjer af Matroserne, mens vi laa opfanger lige et Glimt af de gamle
hun ud i Havstokken. Havet har komfortabelt paa vore oppustede Bindingsværk- og Træhuse, den
nok taget det første Kuld, siden Gummimadrasser, slingrede de toppede Brolægning, og paa Torhun ruger saa sent. Jeg tæller 21 andre frem og tilbage over vore vet ser en Del Fiskermadammer
store Æg, gaar saa tilbage til Hoveder, heldigvis uden at spytte. med opkiltrede Skørter maabende
Baaden, koger lidt Middagsmad
— —
efter os
saa er vi igen i den
Da vi kom paa Dækket næste jævne Strøm.
og faar en lille Lur.
Da jeg vaagner, er det blæst Morgen Kl. 6, laa Blekingekysten
Hvad nu? Foruden at det blæop, Bølgerne har allerede hvide for Boven. Vi staar netop ind ser, kan det godt se ud til Regn,
Toppe. Jeg havde tænkt at over- mellem de yderste nøgne Skær og og her finder vi ingen ordentlig
natte her, nu maa jeg se at naa krydser Sejlrenden ind til Anløbs- Teltplads. Vi maa se at naa ud
Malmø, før det bliver for skrapt. stedet. Ronneby Red har kun en til en af de mange Øer, vi øjnede
Alligevel blev det en vaad Tur, primitiv Kajmur, hvor Skibe kan fra Damperen. Jeg spørger Styrog for at undgaa den krappe Sø, ligge, medens de losser, og en mand, om hun tør vove Farten
maa jeg sætte Kurs efter Lim- Del spredte Huse op langs Aa- gennem Brændingen, idet jeg trøhamn. — Snart naar jeg i Læ af løbet.
ster med, at vi ikke kan blive andet
Vi betaler vore Billetter ined end vaade.
Svenskekysten og gaar smaat
nordpaa mod Malmø Havn, spej- 7 Kr. pro persona, og Kajakken
Aamundingen med sine Kajer
dende efter passende Landgang. gaar for 2, hvad sikkert skyldes virker som en Tragt, fanger BølKajakken stikker kun 4 Tommer, Venlighed fra Styrmandens Side. gerne og kaster dem ud igen, saa
men her er saa grundt, at den Atter tager vi den paa en Sække- det er et eneste Kog, vi nu ryger
ikke kan komme Bredden nærmere vogn og triller hen til et Sted, ud i. Der bliver nok at gøre med
end en Snes Meter. Tilsidst gaar hvor den nemt kan sættes i Van- at styre den urolige Baad og
dække for det værste Vand, der
vasker ind fra alle Sider, vi har
slet ikke Tid til at ænse Folk
paa Kajen og Damperen, som vi
nu passerer.
De 10 Minutter, det varede at
naa over Breddingen med dens
krappe Sø, var ikke morsomme,
og vi blev glade, da vi mærkede
Læ under KarO'n og kunde ryste
Vandet af os. Her var flere Huse
og Villaer. saa vi vragede den for
noget bedre forude og gled saa
langsomt forbi den ellers idylliske
grønne Ø.
Indre Stekd ser interessent ud;
jeg springer i Land, entrer tilvejrs
paa de høje Klipper, og heroppefra opdager jeg en lille lun Gryde
jeg i Land paa Badestranden syd I det. —. Heldigvis har den ingen for Foden af Fjeldet, der synes
for Byen og kanter Baaden op Skade taget, og snart snurrer vi skabt med Teltplads for Øje. Jeg
de 4 Kilometer op ad Aaen til springer derned, og gennem et tæt
paa det tørre.
Her er muntert Badeliv, og en Ronneby; thi det blæser friskt lige Bladhang naar jeg ud til Bredden
Masse Børn ; det uskønne Malmø- paa Aainundingen, det vil ikke og finder en god Havn til Baaden.
Skaanske skingrer mig i Ørene: være klogt at løbe over Brednin- Snart har vi teltet, Primussen hvæ„En liten Mæutebeut !" bliver de gen til Øerne i den Sø, der staar. ser og vi faar det længe tiltrængte
ved med at gentage, og langt om
Aaen er en Snes Meter bred, Ma alti d.
Fortsættes i næste Nr.
længe gaar det op for mig, at det langs begge Bredder staar Træer
maa være Kajakken, de mener.
og Buske, hvis Grene dypper i den
sagte
Strøm; men af og til faar
Jeg gør Baaden klar for NatNye moderne
ten, d. v. s. lægger Soveposen til- vi et Kig ud over de bagved ligrette i Sidderummet og trækker en gende Haver og Enge. Her mærPresenning fra Vindskærmen som ker man ikke Blæsten, og medens
til Herrer og Damer.
Tag. Derpaa spadserer jeg gen- vi iagttager det fremmede Land- Stort Udvalg — billige Priser.
nem smukke Anlæg og Parker til skab, trækker Kajakken sit kileformede Kølvand op gennem den
Malmø for at se paa Staden.
Ved 5-Tiden lægger Svealinjens blanke Aa. — Midtvejs skyder et
Rutebaad, som skal sejle os til bevokset Klippeparti, der paafalRonneby, til Kajen. Jeg faar en dende minder om Kleven, sig i
Sludder med Styrmanden. Blot Vejret.
Vi er dygtig sultne, men spejKajakken ligger paa Kajen i Morgen Kl. 3, skal han nok sørge for der forgæves efter passende Lejrat den kommer ombord.
plads, thi Vejen løber langs den
Næste Formiddag hentede jeg ene og en Jernbane langs den
min kvindelige Styrmand ved Fær- anden Bred. Aaen gør en Sløjfe,
gen; vi kiggede lidt paa Byen, Ronneby dukker op, og undervejs
gik saa ned til Slæbestedet i Nord- op gennem Byen, som Aaen deler
havnen, hvortil jeg om Morgenen i to Dele, bliver Strømmen mere
Kontortid: 9-12 2-4
havde sejlet Baaden. Uheldigvis og mere rivende, enkelte hvide
O
laa Slæbestedet langt fra Skibet, Skumflager jager forbi, der lugter
skarpt
af
Kalk.
Vi
smutter
under
og den pakkede Kajak var saa
Boxer udlejes
tung, at vi næppe kunde løfte den. en Bro, og efter en Sløjfe bliver
Havnearbejderne laante os derfor Aaen ganske smal. Kajakken, der
en Sækkevogn, og saa var det af Motoren drives frem for fuld
Sand/ aas
forholdsvis nemt at faa trillet den Kraft, avancerer kun langsomt,
paa Plads. Jeg vilde gerne selv Strømmen maa være omkring 10 til Pension eller andet, sælges bilovervaage Indskibningen, men in- Kilometer. Nu gælder det om at ligt — lille Udbetaling — samlet
eller Villa, Anneks eller Køkkenden jeg havde foretaget nogle nød- passe paa; thi den mindste Drej- have hver for sig.
vendige Indkøb, havde de slaaet en ning af Rattet foraarsager at vi
Bladets Kontor anviser.
Ende om Motorophængningen paa render fuld Fart mod Bredden.
Kajakdækket og med Dampspillet Vandet fosser forbi, nu dækket af
firet den lodret ned i Lasten. Jeg et tykt, hvidt Skum. Hvordan i
naaede netop tilbage som den gik Alverden faar vi vendt Baaden i
blive som ny!
ned og fik lidt Hjertebanken ved denne smalle Rende? Vi opdager Vi oplakerer og staferer Deres Cykle
hurtigt og billigt.
Tanken om, at den omhyggeligt nu Vandmølledæmningen forude,
Fint og holdbart Arbejde garanteres.
stuvede Udrustning nu laa hulter herfra stammer altsaa det meget Cykle- og Radioimportøren, Allinge
Vand, som styrter ud af de nylig
til bulter,
ved K Jol genset] — Tlf. bf).

SKO til Sommeren

Træskomager k barsen
tiornnolms Spareog baanehasses
Md. i Allinge

rinfien,

had Geres gamle Cykle

