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Morgen= og Aftensangenes Fader 
B. S. Ingemann. 

Præstesønnen, der skabte Perler 
i dansk Literatur, B. S. Ingemann, 
blev født paa Thorkildstrup Præ-
stegaard paa Falster den 28. Maj 
1789 som Søn af den ærværdige 
Herredsprovst Ingemann. Den lille 
Dreng fik i Daaben Navnet Bern-
hard Severin og var den yngste 
af 8 Søskende. Han voksede op 
i en Tid, da Marseillehymnens 
Frihedstoner brusede ud over Eu-
ropa, og han var ofte Vidne til 
hede Disputatser i Præstegaarden, 
naar den ældste Søn kom hjem 
fra København med Studenter-
kammerater. 

Bernhard Severin oplevede en 
lykkelig Barndomstid. I de mørke 
Aftener samledes man i Daglig-
stuen til Højtlæsning eller man 
sang de garde Viser til et Spinets 
bløde Toner, og Sommeren præ-
gedes af Naturens Underværker. 
Det prægene hans Sind og gen-
spejledes senere i hans Digtning, 
særlig i hans smukke Morgen- og 
Aftensange, som ulan vist kan 
kalde de skønneste Blomster, der 
nogensinde er spiret frem i dansk 
Lyrik. 

Ingemann saa i Præstegaarden 
hele den brogede Blomster- og 
Dyreverden omkring sig •— man 
læser det i hans Digte : Nu vaagne 
alle Guds Fugle smaa — Nu kvid-
rer Svalen fra Kirketag og Spur-
ven fra Menneskers Huse — Nu 
Sneglen med Hus paa Ryg mon 
vandrer — 

Ingemann omfattede sin Moder 
med rørende Hengivenheg og dig-
tede senere om hende følgende 
lille Perle: 

Det første jeg mindes, 
fra jeg i Vuggen laa, 

det var to brune Øjne, 
som ind i mine saa, 

det var saa hvid en Pande, 
det var saa hvid en Kind 

og derom brune Lokker, 
ret som et Silkespind. 

Nytaarsaften 1799 blev Bernb. 
Severin, 10 Aar gi., faderløs, og 
da Naadensaaret var udløbet flyt-
tede Ingemann sammen med sin 
Mor til Slagelse. 

Det var særlig for hans Skyld at 
Moderen flyttede hertil, hvor Søn-
nen kunde faa den bedste Under-
visning. Efter Konfirmationen kom 
han til København for at studere 
paa Universitetet. 

Mens han var her, oplevede han 
1807 Slaget paa Københavns Red. 
Ingemann meldte sig som frivillig. 

Den første Bombenat gik han 
Vagt paa Volden. Midt om Nat-
ten dræbtes 3 af hans Kammera-
ter, og da blev Ingemann rasende. 
„Gid Englænderne vilde storme, 
bare jeg kunde komme til at bore 
min Bajonet rigtig langt ind i en 
af disse Djævle", udbrød han. 

Man skulde ikke tro at det var 
Digteren med det følsomme Sind, 
der havde sagt disse Ord. Paa 
Vagten faldt Digteren i Søvn. Da 
han vaagnede om Morgenen, op- 

levede han et grufuldt Syn. I et 
Træ hang Rester af en Uniforms-
frakke og et Ben, def var en af 
Kammeraternes lemlæstede Rester. 
Syg i Sind af det grufulde Syn 
vaklede Ingemanø hjem til sit Lo-
gis, som han ogsaa fandt bom-
barderet. 

To Aar efter Københavns Bom-
bardement døde Ingemanns Mo-
der. Han rejste hjem til de tomme 
Stuer med tungt Hjerte, og Min-
derne overvældede ham. 

Allerede i Skoletiden digtede 
Ingemann, men først i 1811 ud-
sendte han det første Bind Digte 
paa eget Forlag. Disse Digte blev 
saa godt modtaget af Befolknin-
gen, at de Aaret efter ku nde op-
trykkes, og da havde Ingemann 
fundet en Forlægger. Nu gik det 
rask med Ingemanns Skribentvirk-
somhed. Hans største Sukses blev 
de historiske Romaner, som den 
Dag i Dag endnu staar paa næ-
sten enhver Boghylde i Danmark. 
Ogsaa Skuespil beskæftigede Inge-
mann sig med. Særlig et af hans 
Skuespil ,Blanca" fik en stor Suk-
ces paa det kgl. Teater. Det op-
førtes samtidig med Oehlenschlæ-
gers berømte Stykke „Hagbert og 
Signe", men der blev grædt flere 
Taarer over Ingemanns Stykke, 
hvori der ogsaa var Elskovs Sorg 
og Kvide, end over Oehlenschlæ-
gers. 

Fra Ingemann har vi saa kendte 
Sange som „Paa Sjølunds fagre 
Sletter", „Vift stolt paa Codans 
Bølge", „I alle de Riger og Lande" 
— Sange. der endnu synges med 
Begejstring i vore Dage, hvor de 
Danske samles. 

Ingemann var paa to Udenlands-
rejser. Den første gik ned gennem 
Tyskland, Frankrig, Italien — og 
lier mødtes han bl. a. med Dan-
marks navnkundige Søn, Berthel 
Thorvaldsen. 	Paa denne Uden- 
landsrejse skrev Ingemann ikke 
meget, men samlede indtryk, og 
da han kom hjem, begyndte han 
at skrive igen. 

Ingemann ansattes som Lektor 
ved Sorø Akademi 1822, og her 
levede han en lang Række lykke-
lige Aar. De smukke Omgivelser 
prægede hans Digteraare. 

Det var i disse Aar Ingemanns 
historiske Romaner udsendtes og 
blev modtaget med Velvilje af det 
danske Folk og læst med megen 
Interesse. 

Efter 15 Aars Ophold i Sorø 
begyndte Ingemann at se tilbage 

paa sine Leveaar, og dette Til-
bageblik gav det danske Folk 7 
Morgensange — en til hver Dag 
i Ugen — samt en Foraarssang : 
„Storken sidder paa Bondens Tag" 

Ingemann kaldte disse Sange 
„Morgensange for Børn", han var 
nu naaet til at blive Barnets San-
ger, og faa forstair vel Ingemanns 
Sange rent umiddelbart bedre end 
Børnene. 

Morgensangene var „Nu ringer . 
alle Klokker mod Sky', „I Østen 
stiger Solen op'', „Lysets Engel 
gaar med Glans", „Nu vaagne 
alle Guds Fugle smaa'', „Nu titte 
til hinanden". — Kritikken var tavs, 
men det danske Folk modtog dem 
med Glæde, og de er nu i over 
100 Aar blevet sunget med stor 
Glæde. Nogle Aar forinden skrev 
Ingemann den smukke Julesalme 
„Julen har bragt velsignet Bud". 

I Foraaret 1838 kom Ingemanns 
smukke Aftensange „Til vor lille 
Gerning ud", „Dagen gaar med 
raske Fjed", „I fjerne Kirketaarne 
hist", „Der staar et Slot i Vester-
led (et farvestraatende Maleri). — 
Disse Sange maa kaldes Perler i 
dansk Literatur. Ogsaa til disse 

• Faa Minutter fra Hasle By — i 
den dejlige Skov drejer en Side-
vej ind til noget, der er nyt for 
Bornholm. --- Paa det Sted, hvor 
Hasle Badehotel før laa, har tre 
initiativrige Mænd, Brødr. Johan-
sen og 0. Madsen paabegyndt det 
store Værk at anlægge en „By", 
men dog kun en Sommerby. -
Opmuntret af den Kendsgerning, 
at flere og flere holder Ferie paa 
Bornholm, tilsmilet af det heldige 
Tilfælde at kunne finde en saa 
herlig Plet paa Øen, som endnu 
ikke er optaget af turistmæssige 
Formaal, har man vovet Springet 
ud i det uvisse og sat Kapital og 
lang Tids Arbejde ind paa eet 
Kort — gaar det, eller gaar det 
ikke? — Maalet er med Tiden at 
opføre en Masse smaa Bjælkehuse 
til Udlejning for Familier, som vil 
holde Ferie i rolige Omgivelser, 
kort sagt, noget for dem, der rig-
tig vil hvile sig ud. 

Vi nærmer os „Byen" s Hoved-
indgang, som er bygget al ube-
handlet Gran. To Flagstænger bæ-
rer Standere med Navnet „Brøns-
høj". — Til venstre ligger Byens 
Kontor, og paa den anden Side 
er indrettet Kiosk, hvor det næ-
sten utrolige kan fags. I Kontoret 
træffer vi den ene af de Herrer 
Johansen, som lover at vise os 
rundt. 

Det første, vi møder, er Restau-
ranten, som ligesom alt paa hele 
Omraadet er bygget af Naturgran 
uden Behandling af nogen Art. 
De smukke Lokaler er holdt i ro-
lige, brunlige Farver og gør et 
nydeligt Indtryk. En stor Dør fø-
rer ud til Friluftsterrassen, som 
meget interessant er anlagt i selve 

det gamle Badehotels Brandtomt, 
med Murresterne som en naturlig 
Indhegning. i Sommerens bagende 
Sol kan man her nnder skygge-
fulde Solparasoller nyde Sønda-
gens Eftermiddagskaffe eller hvad 
man ellers har Lyst til. 

Vi fortsætter over i Skoven o,"; 
kigger indenfor i Sommerhusene. 
De er næsten alle ens og er en-
ten indrettet til 4 Personer eller  

skrev Weyse Musiken, og de ud-
sendtes ved Juletid. Kritiken var 
stadig passiv, men det danske 
Folk var glade for dem. 

Ingemanns Digtning blev i hans 
sidste Leveaar stærkt religiøst præ-
get. Det var ikke jesu Forsonings-
død, der optog Digteren stærkest, 
men hans frelsende Virksomhed i 
et Menneskeliv, saaledes som vi 
synger det i „Den store Mester 
kommer". 

Ingemann døde stille og rolig 
1862, men endnu lever hans Minde 
i det danske Folk gennem det 
smukke Eftermæle, han har sat sig. 

ved Hasle. 
for 6-8 Personer. Hvert Hus be-
staar af et Opholdsrum med Bord, 
Stole og en Hjørnebænk, som om 
Natten kan slaas op og bruges 
til to Sengesteder. — Saa er der 
Køkken med indlagt Gas og alle 
nødvendige Kogegrejer. Sovevæ-
relserne har faste Køjer med Ma-
drasser og nødvendige Tæpper ; 
det eneste, Gæsterne medbringer, 
er Lagener, ligesom Køkkenet er 
fuldt monteret med Undtagelse af 
Spisebestik — det maa man og-
saa selv have med. Det hele er 
saa indbydende, at det frister os 
til at spørge, hvad det koster. 

,,Et af de smaa Huse koster 40 
Kr. om Ugen og kan bebos af 4 
Mennesker. De store koster 60 Kr. 
for en Uge, og her er 6 	8 Senge- 
pladser — og det skulde da ikke 
være for meget for eget Hus i 
Sommerferien, især naar dette er 
fuldt monteret." 

Hvordan gaar det saa med 
Udlejningen i Aar ? 

„Det er over al Forventning, 
idet alt er optaget i Juli og det 
halve af August." 

-- Hvor mange Huse bliver fær-
dige i Aar? 

„Ialt 15, og saa begynder vi 
næste Aar at opføre endnu flere". 

Vi fortsætter gennem SkOven og 
opdager at der er 3 Hovedgader. 
Disse faar Navne, for at gøre det 
rigtig byagtigt. Vejen, der fører 
midt igennem det hele og ned til 
Stranden, skal hedde Hovedvang, 
og de to andre kommer til at hedde 
Søndre Alle og Nørre Alle, lige-
som det Stykke fra Hovedvejen 
og ind til Hovedindgangen skal 
hedde Dalsvinget. Alle Navne er 
taget fra det rigtige Brønshøj ved 
København, hvorfra de tre Inde-
havere stammer. 

Nu vil man maaske synes at 
saa mange Huse vil medføre at 
de enkelte Familier ikke kan bo 
ugenert af hinanden; men selv om 
der ikke er opført saa meget som 
et eneste Plankeværk, ligger alle 
Husene paa en saadan Maade, at 
de ikke generes af hinanden, og 
naar man hører at Cottagen raa- 

der over 3,5 Tdr. Ld., skulde denne 
Byggemaade kunne fortsættes. -
Man har Tilladelse til at opføre 
ialt 45 Huse, og efter alt at dømme 
skulde der med Aarene kunne blive 
Anvendelse for dem. 

Nu ventes der paa de første 
Indbyggere, som ankommer den 
7. Juni, og vi ønsker for de drif-
tige Indehavere, at den første Sæ-
son maa blive vellykket. 

Hasle By og dens Turistforening 
har her faaet et værdifuldt Aktiv 
i Bornholmernes Bejlen til de rej-
sende Tusinder, som uden Tvivl 
vil komme til at sætte sit Præg 
paa Turistlivet og være med fil 
at gøre Hasle til en Turistby. 

Fra Uge til Uge 
_0_ 

Til Aalborg. 
Mandag den 5. juni skal M. S. 

„Nordbornholm" afgaa til Aalborg 
Værft for Eftersyn via København. 
Fra Købeniiiavn gaar det Tirsdag 
Eftm. Kl. 19 og er antagelig i Aal-
borg Onsdag Morgen ved 6-Tiden. 
„Nordbornholm" vil blive her for 
Eftersyn til den 13. Juni, hvorefter 
det gaar til København for at ind-
træde i Ruten. 

Bestyrelsen m. fi. rejser med op 
til Aalborg for at afhente M S. 
„Østbornholm", der skal være klar 
til Prøvefart den 7. Juni. — Efter 
Ankomst til København d. 8. Juni 
vil „Østbornholm" gaa en Præ-
sentationstur i Sundet for Pressen 
m. fl. og vil derefter indlade Gods 
og afgaa fra København Kl. 22, 
og skulde saa være hjemme paa 
Bornholm Fredag den 9. Juni. 

Skulde der være nogen, der har 
Lyst til en Tur til Jylland, er der 
her en god Lejlighed ved at tage 
med den 5. Juni, og kan der en-
ten rejses med tilbage fra Aalborg 
den 7. Juni om Aftenen med „Øst-
bornholm" eller ventes til den 13. 
Juni og sejle hjem med „Nord-
bornholm". I første Tilfælde bliver 
der 2 Gange I Dages Ophold i 
København og 1 i Aalborg, og i 
sidstnævnte Tilfælde 7 Dage i Jyl-
land og 2 Gange i Dages Oph i 
København. 

Rejsen er beregnet at koste 35 
Kr. paa 1. Kahyt og 18 Kr. paa 
Fællesklasse Tur-Retur. Plads kan 
bestilles i Ekspeditionerne. 

Eventuelle Passagerer til Aal-
borg kan ogsaa rejse hjem fra 
København en anden Dag, men 
maa saa selv sørge for Turen fra 
Aalborg til København. 

Nordbornholms Kino 
spiller i denne Uge en meget 

spændende Kriminalfilm „Hævne-
ren i New york• . 1 Hovedrollen 
Louis Hayward som Hævneren, 
der altid smiler. Filmen handler 
om, hvordan Hævneren uskadelig-
gør en Bande Gangstere i New 
York, efter at Politiet har opgivet 
Ævret, og han gør det til alles 
Tilfredshed — undtagen Gangster-
nes. Det er Spænding, Revolver-
knald, fra først IH sidst Mandsmod. 

Hasles nye Ferieby „Brønshøj" 
Et Besøg i Sommerhus-Cottagen 



De bedste Soe frostammer 
er: Ferritslev VIII og Bin-

derup Sludstrup. Urtefrø 
og Blomsterfrø, alle Slags. 

Prima Græsfrø til Plæner. 
Send Bud .. . 
eller ring til Allinge 7 

Nordlandets Handelshus 

Hotel Sandvig 
Palmehaven 

Fredag den 2. Juni, Søndag den 4. Juni 
Mandag (Grundlovsd.)  A. 5. Juni, Torsdag d. 8. Juni 

Otto Holm og hans Solister 

— — dem maa De ogsaa høre engang. 

~9~2~0~~tX~M~ 

— Hvorledes ønsker Herren at 
blive klippet? 

— I Tavshed! 

V arelotteriet. 
Fornyelsen til 3. Trækning  slut-

ter Tirsdag  den 6. Juni og  Salget 
Onsdag  d. 7. Juni. Nu er det Tid 
at sikre Dem en Lodseddel for 
Resten af Serien. 

Fornyelses og  Salgspris 260 ø. 
J. B. Larsen. 

-- Du overdriver, Hansen! 
Jamen, jeg. har jo ikke sagt 

et, Ord! 
— Næb, men je,t-  kan se paa dig, 
du vil fil at si.4e noget! 

Auerift iNordhornholm 

Autogummi 
kan leveres omgaaende 
i de mest ganghare Størrelser. 

E. Johansens 
Autoværksted . Telefon Ro 71 

• 

— Sikken en Ide at gaa Tur i 
det modbydelige Vejr! 

— Jaanen, det var jo dig selv, der 
absolut vilde det, Ofelia! 

- Saah9  Men saa burde du have 
protesteret, din Idioti 

Vil De ha' 

blanke Pinsegulve 

saa køb Gulvlahhen 

Prima,Allinge 

i 	 1':"-  

Sig mig, 11r. )'kue., hvis )1 
alligevel skal til den Side, kit' !, 
-aa ikke se ind til mit; it,,ne; i. ,. 
“:ekkpdø Benet i biodeus! 

Badningens 10 Bud. 
_0_ 

Formanden for Dansk Svømme-
og  Livredningsforb und, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning  af de 
inange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig  paa — følgende 
gode Raad: 

1. Gaa aldrig  alene i Vandet. 
2. Svein ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nyttr in, ug du 

udsættet kun dig  sciv og  dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pudselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og  Kræfternt 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken• 
der Vanddybden, tag  da, om Livet 
t Reb, som en anden -- staaen-

de paa Land — holder i. 
4. Bader du fra Baad paa dybt 

u Vand, tag  da ligeledes or Livet 
som hold t Reb, 	 es af en i Baaden 

værende Person. Spring  ud og  
gaa op fra Baadens For- og  Ag-
terende ikke fra Siden. Skulde det 
ske, at Baaden, du er i, kæntrer, 
Hiv 	 m da ved den, medmindre du 
r 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 

Lunger og  Hjerte_ 
virker 

	

	
(før Lun e 

n virker normalt igen)  Mennesker 
med Tilbøjelighed til stærk Hjer-
tebanken mal ikke hade uden læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig  til Børnene, at de aldrig  
i 	 aa Kaadhed in 	skubbe hvcrandi e 

Vandet fra Bro eller Baad, og  
at de aldrig  i Vandet inaa dukke 
Vinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
i Vandet end højst til det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning  indfinder. Paase, at de efter

m  Badet ikke fryser (uvirksomste 
opholder sig  i kølig  Luft). Og  lad 
dem heller ikke overdrive Solbade- 

"!.. 

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 

m de i Robaad Kaadheder, dersom  
faar Lov at ro ud  

9. 
uden voksne. 

9 Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kan bæ-
re 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" 
(Schåfer-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 Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning  for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

Vær god mod Naturer. 
Den skønne Natui f) luer 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 lunde 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 paa 
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 digt 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

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

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig  hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skær dem af med 
et skraat Snit, g vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, m.:11 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 kan og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
uen til andre. 

Dommeren: Hvilken Dag er Dt 
født? 

Anklagede tier. 
Dommeren: Hvorfor svarer De 

Ikke? 
Anklagede: Hvad nytter det, Y) 

giver mig jo alligevel ikke nog,•, 

Flink Formiddagspige 
antages straks 

Thestuen, Sandvig 

5 Ugers Grise 
til Salg  

Gunnar Dam 
Tlf. Rø 73 y 

Idrætsforeningen 

Standard 
afholder halvaarlig  Generalforsam-
ling  paa Hotel Johns Kapel Lør-
dag  den 10. Juni Kl. 20 pr. 

Bestyrelsen 

Et Parti Parti 

Lærredssko 
udsælges billigt 

Træskomager Larsen 
Allinge 

3 unge Piger 
til Stuepige- og Serveringsgerning 
samt to Piger til Køkkenet søges 
straks. 

Hotel Finnedalen 

-- Hvor lit vasker du dig i Grun. 
lett, Peter? 
-- Hver Seerdag 	- enten jeg 
feirg'er til flet eller ej! 

'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Lette 

,.--̀ anners4o 

▪ Stort Udvalg - 
Smaa Priser 

Carl Larsen 
vestergade-Allinge-Tlf.104 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-- Sig mig, Far, hvor herte du i 
Grunden Mor at kende? 

— Det var ved et Selskab; vi var 
til Bords! 

Grundlovsdagen 
Friluftsmøde ved Sandkaas Strand 

Kl. 15. Provst Pedersen og  Thom-

gren taler. Alle er velkomne. 

ALMINDEN NT DANSK 
itADE-OS DIDDSTDTUYITE R I 

GLEM IKKE 
at rorny Deres Lodsedde Cli 3 
Trækning. Der er mange, der 

gerne vi: have Deres Nummer -
Efterspørgslen paa Sedler er over-
vældende. 

Fornyelsen slutter 6. juni. 

Pris K r. 2.60. 

•VAREIOTTERIET  
Kollektion: Frk. Olga Kofoed 

Telefoncentralen, Allinge 

En ca. 1 1 /, Aar gammel 

Tyr 
af god Afstamning er til Salg paa 

Lindesgaard 

Allinge Kalkværk 

Fakse Kalk 
læsket og friskbrændt 

— køb det i 

PRODUKTEN 
TIL Allinge 10 

iiiiinminlimilliiiiiiiiiminniliwillimilliiiiiiiiiii _  
---=- Alt Murerarbejde = 	

udføres saavel  
paa Accord  

som ved Dagløn - 	— 

E Tilbud 
 

E- og Overslag gratis.  
E E 

"2- V. Mortensen 
-_-:- 	Strandvejen, Tejn --- 

E
=_ 

Telf. Allinge 178 y 

.-Eilllilliiiiiliiiiiiiiiiillilliillilliffitilllliii iiiiiillilliii111111 

— Det er mig  ikke muligt at faa 
Liv i ham igen! 

— Undskyld! • Lægen har vist, 
glemt at siet te Il jertet ind! 

111111111111111111111111111111 	• 	111111111111111111111111111111 

Adomllialoror 
for Auto- og Radio, haves altid 
paa Lager til omg. Levering. 

Ladestation 
E. Johansens 
Auto- og Maskinværksted Tlf. Ro 71 
11011111111111111111111111111 	• 	111111111111111111111111111111 

— Er der nogen særlige Kende-
tegn pita 1/PIPS Søn? 

Den bortløbne Drengs Far: -
Køt, ikke endnu! 

Ny moderne 

Habit til Sønnen 
med Plus-Four 
eller korte Benklæder. 

Gode Ting til smaa Priser. 

Nordlandets Handelhsus 

— Sig mig, Doktor, hvad gm. De, 
naar De er forkølet? 

— Jeg hoster! 

Sælges 
1 Stk. Greifharve 9 Tands, 
1 Stk. Fjedertandsharve,15 Tand.; 
1 Stk. Fjedertandsharve, 7 Tands 
ti Stk. Plove 
1 Stk. Patent Agerslæber 
1 Stk. Ajlenedfælder 
Ajlespredere 
Ajlepumper 

Carl Pedersens 
Smede- og Maskinværksted 

Allinge, Telf. 98 

Benyt Dem af Nordbornholms 

billige Rubrik-Anuoncer 



Udplantningsplanter 
Planter til Have og Mark 
er tjenlige nu. 

Husk min Kranseforretning 
Specialitet: Familie- og Foreningskranse 

Th. Rømer Clausen 
Handelsgartner — Klemensker — Tlf. 56 

497u er det !Plantetid 
for de mange forskellige Udplantningsplanter, 
Selleri, Tomater, Porer og Kaal. 
Asters, /.enfa, Petunia og andre Sommer-
blomster. Roser kan endnu plantes. Større 
Partier bedes bestilt. — Forsendes overalt. 
Expedition hver Dag til 10. Juni. 

Helene Andersen, Dalegaard. 

Tag Køreprøven i min nye 

Skolevogn 
og benyt derefter min 

Chevrolet uden Fører 
Ring og aftal nærmere med Klemens 39 

Willy Lund, Nygade, Klemens 

Klemensker og Allinge-Sank 
Husmoderforeninger 
arrangerer fælles Udflugt Mandag d. 12. 

Juni Kl. 1. ,,En Tur nd i det Blaa". Fælles Kaffebord. 
Madkurv medbringes. En meget interessant Virk-
somhed beses. — Bestyrelsen modtager Indtegning, 
der slutter den 8. Juni. 

Damehatte 
Nyheder i Frue- og Ungpigehatte 
Strømper, Bijouteri 

"ititokeral 
med 7 Personers Vogn udføres 

Xarry Yalk, „Tejn 
Telefon Allinge 178 x 

E. Kehlø-Brandt 

,,Æsken" 
Pilegade 2 . Allinge 

    

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og 
Lødekvier, Grise i alle Størrelser, Gylte 
og Søer .11.0b es, sælges, byttes 

Ved Køb hantant Aftegning 
Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 
G. Jørgensen Tlf. Rutsher 38 

Bil uden Fører 
5 Pers. lukket Chevrolet udlejes uden Fører til 
billigste Priser. 
Bestil i god Tid, da der er stærk Rift om Vognen. 

Ch. Pedersen Lindeplads . Allinge . Telefon 62. 

000000000000 000000000000 Es: 000000000000 e 
stai 000000000000 000000000000 

Strandfiotellet! 
aabner Sæsonen Søndag den 4. Juni. 

HverAften: Sophus Hans,-ns Swing-Kvartet 
Refrainsanger Poul Flat-du Petersen 

Den 4. og 5. Juni: Gæsteoptræden af Operettesanger-
inden: FAL. Tut Edvin Andersen 

Den 6. Juni Premiere: Bitte Bengt 
— — -- og saa er det Sommer i Sandvig! 
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Billige, brugte 

MØBLER 
Møbeibutiken 

Pihl - Telf. Kl. 43 Klemensker 

 

Er Radioen i Uorden 

saa prøv engang at sende 
den til Reparation hos 

 

 

Emil Markussen 
Kirkegade — Allinge 

Allernyeste Maalerinstrumenter 
Garanti for 1. Klasses Arbejde 

 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aarel 

Hold Deres Møder og Selskaber 
paa Hotel Helligdommen. Tlf. Rø 20 

Jens Hansen's Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 
Prima Arbejdr4toj og de bekendte gode Molskinmben-

klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer, 

titort Udvalg i Trikotage, i Uld ug Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali-
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris. 

sommerkjolestofferne er hjemkomne i mange. smukke 
Mønstre og Kvaliteter til billigste Priser. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

De fleste faar 

deres Tryksager 

fra ... 

gornitzka 2ogtrykkeri 

El 
G 
EI 

13 
IB 
El 

13 
0 
la 
El 

13 

13 

El 
El 
El 
51 

Malervarer, Pensler, Lakker &Fernis_F,:tsegauf'vakbiz - KØR DET I PRODUKTEN 

• 

Ved De, at 
Duntæpper med Kanaler 

er lige saa billige som gode Vattæpper, 
og saa er Duntæpper meget behageligere. 
Priser omkring Kr. 17,85 
Smukke Farver og solid Udførelse 

Kom og køb i 

flordlandets Handelshus 

En ny Cykle til Foraaret 
— den kan De faa i Tein! 

Kom ind og lad os overbevise Dem om vore 
Kvaliteter - - -'og saa vil vi ogsaa gerne for-
tælle Dem om de meget fine Betalingsvilkaar! 
Alt i Tilbehør til Cykler. 

Frants Andersen, Tejn 

Kule- Okse- og Kalvekød 
Prima dansk ham 

og fine Kyllinger 
W. Rømers Slagterforretning 

Bestillinger modtages ved Telefon 118-131i. 

0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B Ring til Allinge 71 x 
0 
o Arne Dam, Habbedam 
0 
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.herter i 97ord6ornfiolm! 

• 
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Landsbyen 	 • • 

• 

▪  

»Brønshøj« 	 • Sommerhus-Coltagen 	• 
• 

• 

Rasle . Telf. 150 • 
„Brznshars Restauration • 

• 

Hvad sagde Bredkiær? 
Han sagde: Nu er Tiden inde til at give Af- 
grøden Kvælstof, Norge Salpeter, Chile Salpe-
ter, svovls. Ammoniak og Nitrophoska 

Udleves gerne til smaa 
kontante Priser ... 

Nordlandets Nancielshus 

EIDEIGM131313E1G1313EIGE1:15131313S13EIGGE1313GSEIEIDEIME113E113=113:113131313[31313 
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Yersonkersel 
med 7. Pers. Bil udføres. 

• 
• • 

• •

• 
• 

• Musik fra Kl. 20 — Lækkert Smørrebrød 	 •• • . 	 • . 	 • • 
• Madkurven kan medbringes 	• 

• 
• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Studentens Far: »Hvad Tid staar 
lu ople 

Studenten: »Kl. 7, undertiden 
I. 6!« 
Værtinden: »Ja, men det. sker da 

.4saa af og til, at De kommer or, 
im For niddagene« 

   

   

— Sig mig, er din Hund en Bul-
log? 

- Ja, delvis! 

 

    

      

        

        

    

    

vaage for Dem . . . 

Et godt Vække-Ur kan man sim- 

pelthen ikke undvære. 	vi fører 

de paalidelige junghans Vække-Ure 

I stort Udvalg. 

L.  Conrad Hansen 
Allinge Ur- og Guldsmecleforretn. 

v, Havnen ,Tif.140 

Statistikken viser, at der fin-
des 1,070,000,000 Kvinder og 
1,000,000,000 Maind; det viI sige, at 
der er 70,000,000 Kvinder for mange. 
— Ja. og arm har Ile yndria glemt 

regnt. plir! r. 	 ' 

 

Ryer* i Nordbornholm 

            

Haveffifililer. Parasoller, S011iffiefilliSiålliper Taburetter Teltstole . Liggestole 
altid billigster Priser KØB DET I PRODUKTEN 



Smukt og stærkt til Borde og Gulve 
er Terasso-Plader 

Leveres til Borde, Gulve m. ni. færdigstøbt efter Maal. 
Mange forskellige smukke Farve-Sammensætninger. 

Brøndringe paa Lager i mange St. 

0 Alt Murerarbejde 
udføres solidt 	

Murer Andr. Lind 
Telefon I laste St 

OG".==.-<=>C"-C)<= :>04-zZ=>-," 

Kender De Brødrene Finker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Gornitzka's 
Werict rvetryl,' 

til Turistbrochure 

Ring, og vi kommer 
omgaaende med et Tilbud 

Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 
Cigarer og Tobak 
Chokolade - Konfekture 

Pumper - Vandindlæg  

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

•■•■~11M1••■■ 	 ..ia101■■■■••1101.. 

SKOTØJ  
Husk 
min I. Kl. Skotøjs-Reparation 

Solidt Arbejde 
Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torvet Hasle 

Fra Uge til Uge 
Fortsat fra Forsiden. 

Generalforsamling i Standard 
Paa Lørdag  den 10. afholder 

Standard sin ord. Generalforsam-
ling. Af vigtige Ting  paa Dags-
ordenen er Formandsvalg  og  Valg 
af 3 nye Bestyrelsesmedlemmer. 
Der hør ligesom ellers være godt 
Besøg paa næste Lørdag. 

Er Radioen i Uorden 

saa prøv engang at sende 
den til Reparation hos 

Emil Markussen 
Kirkegade— 

Allernyeste Maalerinstrumenter 
Garanti for 1. Klasses Arbejde 

Nemme, billige Middagsretter 
Medisterpølse, Knækpølser, Lungepølse, 
Wienerpølser, Oksefars, Kalvefars, Flæskefars, 
Letsaltet Flæsk, Fin mager Sylte 

sælges daglig — alt hjemmelavet! 

W. Romers Slagter- og Paalp8gsforretning, Allinge 
Teletoner: 118 og 136 

Annoncer, der indleveres efter Onsdag Middag 
tages kun med Fork-hold 

"ititokeral 
med 7 Personers Vogn udføres 

Harry gabe, :Tejn 
Telefon Allinge 178 x 

Bil uden Fører 
5 Pers. lukket Chevrolet udlejes uden Fører til 
billigste Priser. 

Bestil i god Tid, da der er stærk Rift om Vognen. 

CIL Pedersen Lindeplads . Allinge . Telefon 62. 
DOCIOCIODCICIDDIDDOCIDODDDCIDDDOCIDOCIDDDDOCIDDDDO 
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Cl 

Yersonfiersel 	a 
 

a 	 med 7. Pers. Bil udføres. 	c:9 
O 	 0 
g Ring til Allinge 71 x a 
D Arne Dam, Habhedam 
o 	 D 
00 
0000000000000000000000000000000000000000 

..'vener i 9ord6ornfiolm! 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og 
Lødekvier, Grise i alle Størrelser, Gylte 
og Søer Købes, sælges, byttes 

Ved Køb Kontant Afregning 
Ved Salg gode Betalingsvilhaar 

Ring  Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 
G. Jørgensen . Tlf. RutsKer 38 

Lær at køre !Bil/ 
Grundig Undervisning 

Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
TH Rø 4bv 

PROTOKOLFABRIK 	 

 

 

 

Chr. bideriksen 
Tornegade 10 — Rønne 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger og Protokoller 
1. Kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Levering  

N. B. Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

modtages til Reparation 

fra 1. April. Alt Arbejde 

udføres hurtigt. Prima Materiale. Probert 

Arbejde. Billigste Priser. 

AAGE HOLM . Vang  

B. L.A. Motorer 
Staar De foran Anskaffelse af en ny Motor til Tærske-
værk, Kværn, Brændeskæring eller andre Formaal, da 
kan man med Fordel henvende sig til mig. Leveres i 
Størrelserne 4-6-b og 10 HK. Sidstnævnte kan ses i Brug 
paa mit Værksted. Betryggende Service. Forlang Tilbud. 

E. JOHANSEN 
Auto- og Maskinværksted 	 Tlf. Re 71 

ry 

tzl z 
0 
Rg 

SKOTØJ 

og OMEGN 
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Shirley Temple i Biografen 
Paa Søndag  kommer hele Ver-

dens Yndling, Shirley Temple, til 
Hasle i hendes til Dato bedste 
Film „Miss America". 

Ved en Radioudsendelse skal 
bruges en lille Pige, der kan synge, 
og  efter mange og  morsomme In-
triger bliver det selvfølgelig  Shir-
ley. Dette gør hende med det 
samme til Amerikas Kæledægge. 

Hun har i denne Film en Række 
fremragende Skuespillere som Med-
spillende, og  Filmen har overalt 
haft en straalende Succes. 

Hasles Pinsebesøg 
Hasle Idrætsforening  havde i 

Pinsen Besøg  af „Hærens Arse- 

nal", som er en Idrætsforening  
inden for Arbejderne ved Hærens 
Vaabenfabrikker. 1. Pinsedag  spil-
ledes en Kamp i Hasle, som gav 
H jemmeholdet en Sejr paa 5-1 ;  
et Resultat, der var fuldt fortjent, 
idet Hasle denne Dag  virkelig  
spillede godt og gav gode Løfter 
for de kommende Kampe i Mester-
rækken. 

Om Aftenen var der Fest ude 
i Sommerhus-Cottagens Restau-
rant og  2. Pinsedag  var Gæsterne 
paa Udflugt ud over Øen. 

Til næste Aar spiller Hasle Re-
turkamp i København. 

••••...•... øø 	øøøø øøøøøøøøøøøøøø ••••••• 
• • 
• Pragtfulde 

• Sommer—kjolestoffer • 
• i krølfri Silke, Crepe, Tobralco, Reverina, og 
• Hilkord. 	De henrivende Mønstre gør Valget • 

let, og  De vil venligst bemærke, at Priserne er 
• fristende smaa! • 
• 

917anufakturfiuset, Mask. 
• 

ø • • • • • 

De rigtige Tryksager 
til Formaalet leverer 

Gornitzkas Bogtrykkeri 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 

Hasle Kalkværk 
Altid friskbrændt Kalk. 

Læsket Kalk. 

Prima Cementsten. 

Det er ligegyldigt 
om De skal bruge en Græs-

slaamaskine eller en Lom-

mekniv -- 

Gaa altid til 
Isenkræmmeren 
der faar De en virkelig  Kva- 

litetsvare til den rigtige Pris. 

FA. ANDRE KOFOD 
I 	Hasle 	I  — ogsaa •e sfiulde prøve en Annonce i „97ord6ornfiolm"! 
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Standards Juniorer spiller paar 
Fodbold paa Søndag 

Til Hoteller og Pensionater 
Nordbornholms Turistbureau i 

Sandvig  beder os herigennem op-
fordre alle de nordbornholmske 
Hoteller og  Pensionater til at ind-
levere deres Brochurer paa Kon-
toret, saaledes at man derigennem 
kan give Turisterne den Service, 
de forlanger. Ligeledes gør man 
opmærksom paa, at Bureauets Bro-
churer gerne skulde ud til alle 
Hoteller og  Pensionater til Brug  
ved Korrespondancen. 

Værterne opfordres herved kraf- 

tigt til at henvende sig  paa Bu-
reauet og  faa det saa uhyre vig-
tige Punkt i Orden. 

Strandhotellet 
aabner Sæsonen paa Søndag  den 
4. Juni med sidste Aars Succes-
Orkester, Sophus Hansens Swing  
Kvartet. Som ny Mand i Ensemb-
let medfølger en meget dygtig  
Refrainsanger, Poul Flatau Peter-
sen, som ovre har vakt Opmærk-
somhed ved sin smukke Stemme. 

Mandag  den 5. Juni er der stor 
Grundlovsfest. Baade Søndag  og  
Mandag  er der Gæsteoptræden af 
Operettesangerinden Frk. Tut An-
dersen, og  Tirsdag  kommer Bitte 
Bengt — og  saa er det Sommer 
i Sandvig. 

Palmehaven 
har til i Aften arrangeret Dansant, 
og  man fortsætter Søndag, Man-
dag  og  Torsdag. Ugen efter be-
gynder saa den daglige Dansant, 
og  Sommerens smaa Fester vil 
skilte med passende Mellemrum 

Det udmærkede Orkester, Otto 
Holm og  hans Solister, som havde 
saa stor en Succes Pinsedag, fort-
sætter og  vil hver Aften gøre sit 
tit, at den rigtige Stemning kom-
mer trem. 

løber den d. Just, saa der er an-
.,a.a endnu Tid til at tegne sig for 

nem, der endnu ikke nar gjort det. 

I uren bliver meget interessant 
ug fortjener lukt Tilslutning  al 
utatige 11(leUlernffier. 

ASGs Pinsefest 
afholdtes Pinsedag  og  havde sam-
let op mod 300 Mennesker. Pal-
mehavens nye Orkester, Otto Holm 
og  hans Solister, gjorde stormen 
de Lykke og  forstod den vanske-
li ge Opgave fuldtud at sætte Gæ-
sterne i den rigtige Stemning. Det 
lover godt for Palmehavens fore-
staaende Sæson. 

Pinserejsen 
Standards Fodboldspillere og  

Dame-Haandboldspillere var i Pin-
sen paa Besøg  hos Herløv Idræts-
forening. 

1. Pinsedag  spilledes en Fod-
bOldkamp, som Herløv 11 vandt 
med 3-2, hvorimod Damerne vandt 
Haandboldkampen med 3-2. Om 
Aftenen var der stor Fest, idet 
HIK kunde fe jre sin 16 Aars Fød-
selsdag. 

2. Pinsedag  spilledes en Fod-
boldkamp mod Herløv I, og  denne 
vandt H jemmeholdet ligeledes, men 
med et noget større Resultat, nem-
lig  5-1. Bornholmer-Damerne tabte 
denne Dag  til et meget stærkt 
Herløv Hold med 6-0. 

Alle var paa Hjemturen enige 
om, at det havde været en herlig  
Tur, og  forhaabentlig  kan det gode 
Samarbejde fortsættes til Gavn og  Husmoderforeningens Udflugt 
Glæde for begge Klubber. 	1110tegitingen Lit Lien al hierne-1- 

Søndag  den udsatte Juniorkamp 

Idertoreninger planlagte Uutiugt 
gaar uuneixet, og  uct er givet, 

sker og Aninge-sanUvig husino-

at I uren genneunares. Fristen uu- 
med ØB, og  Standard I skal til 
Aakirkeby og  spille denne ligele- 
des udsatte Kamp. 


