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Sommerferie i Blekinge Skærgaard. 
En Kajaktur i 1937. 

Paa Hjemvejen kommer vi forbi 
en Klynge Fiskere, der ligger og 
soler sig bag et Gærde. Vi hilser 
— en af dem skyder Kasketten om 
i Nakken og siger: „Var det inte 
eder, der tappede Propellen och 
Fåstmiien?" — Og nu genkender 
jeg Lodsen paa Tern6 og fore-
stiller „FlistiMin", der i Mellem-
tiden er blevet „Fru". 

Vi spørger om de vil sælge os 
nogle Fisk; de har ingen i Dag, 
men lover at tage Sild fra til os 
i Morgen. 

Da vi kommer tilbage til Baa-
den, starter jeg ud til Klokkebøjen 
for selv at pilke Torsk til Mid-
dagsmaden. Det lod dog ikke til 
at der er Fisk paa disse Kyster, 
og vi faar ingen varm Mad den 
Dag. 

Som Sædvane blæste det op, 
der blev Brænding paa Klipperne, 
saa vi maa fortrække til den indre 
Vig, og i Græsset under nogle 
Klipper hamrer vi vore Teltpæle. 

Vi besøger i Løbet af Eftermid-
dagen et andet anbefalet Baade-
værft paa Naboøen Jogges6. Og-
saa her ser vi et Par smukke Baade 
under Bygning, og det er første 
Klasses solidt Haandværksarbejde, 
der her præsteres. — Den eneste 
Hjælpemaskine, der anvendes, er 
et Baandsav, ellers foregaar Ar-
bejdet paa gammeldags Maner; 
det er forbavsende med hvilken 
Sikkerhed de fører Øksen, og hvor 
glatte Bordene kan skrabes. ,Et 
Tilbud paa vor Ønskebaad bliver 
her 200 Kr. billigere. 

Efter Aften-Klemmerne vanker 
der Jordbær med Fløde, og saa 
mange af de smaa, krydrede Bær 
har vi plukket, at vi ikke formaar 
at spise op. 

— — — 
Tirsdag bliver Regnvejrsdag ; 

men man kan jo heller ikke for-
lange Solskin hver Dag. Vi faar 
travlt med at. rense tyve store, 
fede Sild, som vi betaler med en 
25 Øre. Der er Os inde i Teltet, 
mens vi steger dem ; men saa faar 
vi ogsaa et solidt Maaltid. 

Imellem Bygerne faar vi Besøg 
af Naboerne, der er interesserede 
i, hvordan vi klarer Regnen. Vi 
maa gerne flytte op paa en Ve-
randa, hvis det bliver for slemt. 
Vi faar at vide, hvordan Dagene 
gaar paa den lille Ø. De kender 
godt Fiskerne paa Bornholm, som 
de ofte træffer paa Søen, og en 
gammel Allinge-Fisker, Karl Johan, 
har været mange Aar paa Term5, 
og her hentede han sin Brud, der 
er født i det lille Hus oppe paa 
Bakken. 	For et Par Aar siden 
kom en Kajak ind der, hvor vi 
nu ligger, og „en skrattende sUg-
get Oubbefan" var gaaet i Land. 
Han havde først lagt til paa den 

modsatte Pynt; men Kvinder og 
Børn var flygtet rædselslagne for 
Vildmanden. Jeg blev hurtig klar 
over, at Vildmanden med Haar 
over hele Overkroppen maatle 
være Kunstmaler Tryde, der den-
gang var paa Vej mod Stockholm. 

Om Aftenen kommer Lodsen 
for at invitere os til at se hans 
Hjem. Han er Enkemand i disse 
Dage; men han er omhyggelig for 
at vi skal føle os vel og finder 
Vin og Kager frem. — Vi beundrer 
det pyntelige Hus med den blom-
strende Forhave, hvor hver eneste 
Spand Jord er hentet ned fra Klip-
perevner, de sandskurede, hvide 
Gulve, de haandvævede Tæpper 
og antikke Møbler. 

— — — 
Op ad Formiddagen faar det 

endelig regnet af, saa vi kan 
komme videre til Karlshamn. Vi 
zig-zager mod Land mellem de 
mange beboede og ubeboede Øer 
— paa en af dem ligger nogle 
mægtige Klippeblokke fra Istiden. 
Vi passerer en Motorbaad, der er 
ved at færge en Hest ud til Som-
merens Frihed — et Særsyn; thi 
de fleste Dyr faar selv Lov at 
svømme, Vejen. Saa piler vi langs 
med Land ud af Matviksfjorden, 
runder skovklædte Næs med Vil-
laer og Hoteller, og trækker op 
paa Grørisværet indenfor Molen 
til KarIshamns Yderhavn. Nu er 
Solen atter paa Himmelen, vi læg-
ger vore Sager til Tørre, trækker 
i Landgangstøjet, og gaar saa 
langs Havnen, forbi den store 
Oliefabrik ind til Byen. 

Vi er helt stedkendte her i Karls-
hamn, der med sine lige afstukne 
Gader deler Byen i Kvadrater, 
hver med sit europæiske Bynavn; 
og finder straks op til Torvet, hvor 
der er livlig Handel. Vi provian-
terer og køber bl. a. Jordbær til 
35 Øre Literen. Før vi besøger 
Skibshandler Bengtson, vor fælles 
Bekendt fra den tidligere Langfart, 
gennes jeg- af „Styrmand" ind til 
Barberen. Skæget har faaet Lov 
at staa under hele Turen; jeg er 
godt paa Vej til at ligne Termøs 
Skræk, Kajakmanden Tryde! Skibs-
handleren kender os igen; vi for-
tæller om vor nye, vellykkede Fart, 
spørger Nyt fra Karlshamn, hand-
ler i Butikken og begiver os saa 
fuldt belæssede hjem for at koge 
Middagsmad. 

Karlshamn har 8.000 Indbyggere 
og er at dømme efter de pyntelige 
Huse og store Forretninger en 
velhavende By. Midt i Indsejlingen 
ligger den gamle Fæstning, Karls-
sten, der har saa mange Minder 
fra Dansketiden. Nu ruger Freden 
over den lille Ø, der er blevet et 
yndet Udflugtssted; de massive 
Skanser, Mure og Hvælvinger er  

helt overgroet med Syrener — et 
Paradis for Fuglene. Vi sejler orn 
Eftermiddagen op gennem Hav-
nen, den ligner en stor Trakt. 
Først det store Yderbassin, saa 
forbi Toldstationen til den egent-
lige Havn, der bliver smallere og 
smallere — for tilsidst at ende i 
den uddybede Miaa. Vi bliver ved 
til langt ovenfor Byen, hvor Drenge 
og unge Mennesker paa begge 
Bredder fisker i den raske Strøm. 
Paa Tilbagevejen tanker vi Benzin 
ved Skibshandelen, gaar endnu 
en Gang en Tur op i Byen -
og returnerer saa til vor Lejr. 

Motoren er aabenbart ikke Mor-
genmand ; da vi vil starte ved 4-
Tiden for at udnytte Morgenens 
Stille og slippe tørre over Bugten 
og rundt det farlige Listershuvud, 
gaar der igen en Times Tid med 
at kæle for den. Atter er det Dug-
gen, der har lagt sin klamme 
Haand paa Magneten. — Endelig 
ryger den da i Gang; men Mor-
genbrisen er der allerede, og da 
vi har passeret BoiYn og lidt efter 
stikker Næsen ud i det aabne 
Hav, frisker det op, og Bølgerne 
bliver hurtig højere, end vi synes 
om. Vi søger ind langs Land og 
spejder mismodige efter Landgang, 
men den raa Kyst faar os snart 
til resolut at sætte Kurs tværs over 
Bugten. 

Det blev en Times Kamp med 
Neptun, men alligevel ikke saa 
slem, som vi var belavet paa, thi 
Bølgerne herude paa det dybe 
Vand var nok større, men ikke 
saa krappe som under Land, og 
lidt efter lidt mærker vi Læ og 
glider op langs den modsatte Kyst. 

5 Kilometer til Havs stikker 
Hanli sin „vulkanske" Profil i Vej-
ret; men paa Grund af det oprørte 
Hav, maa vi give Afkald paa at 
besøge den mærkelige Ø, vi har 
hørt saa meget om, hvis Indbyg-
gere ernærer sig ved Faareavl og 
Fiskeri og skal være „noget for 
sig selv". 

Rundt Listershuvud bliver den 
gal igen. Vi holder den gaaende 
nogle Kilometer med Søen lige ind 
over Stævnen, løber saa til Land 
og tager ind til en lille Sandbanke 
mellem de store Rullesten, som 
her dækker hele Kysten. 

Vi fryser i den tidlige Morgen,  

r og for at faa Varme i Kroppen 
gaar vi en rask Tur op ad det 
Hjulspor, der fra Sandet løber ind 
i Skoven. Vi gaar ud fra, at det 
vil føre os til en eller anden Bon-
degaard oppe paa Højdedraget; 
men efter at vi har fulgt Sporet 
gennem Krat og over Sten en 
halv Times Tid, forsvinder „Vejen" 
sporløst i Rullesten og Underskov. 
Ynkende de stakkels Heste, der 
her har slæbt og svedt, gaar vi 
tilbage ad det mærkelige Hjulspor. 
— Nej, selv om her er en herlig 
Plads med Skov og Strand, kan 
vi ikke risikere at blæse inde saa 
langt fra menneskelige Boliger, i 
det Mindste maa vi søge at naa 
frem til Nogersund, hvorfra „Styr-
mand" eventuelt vil spadsere vi-
dere. 

sidste Øjeblik slipper vi ud 
gennem Brændingen og kæmper 
os saa frem mod Syd, idet vi først 
maa langt tilhavs udenom de tætte 
Rækker Bundgarnspæle. Ridende 
paa Bølgerne snurrer vi ind i den 
lille Havn til stor Forbavselse for 
Fiskerne, der lige er kommet ind 
med deres Sildebaade. — Hurtigt 
springer .Styrmand" i Land; jeg 
vender Baaden og stikker igen 
ud af Havneløbet, mens Skum og 
Sprøjt staar til begge Sider, idet 
Kajakken kløver Bølgerne. Fisker-
konerne, der er ved at pille Sild, 
smider hvad de har i Hænderne 
og stormer ud paa Molen. Men 
jeg er allerede langt tilhavs og 
vinker til min „Styrmand", der 
foretrækker Landjorden. 

Det er ingen Sag at tage Bøl-
gerne, nu Kajakken er blevet lettet, 
Motoren driver for fuld Kraft Baa-
den op ad de store Bølger, til den 
mister Balancen og med et Brag 
slaar ned i den næste Sø. Den 
opfører sig som en galopperende 
Hest. Det gælder blot om at holde 
sig fast. Med lidt Besvær faar jeg 
Piben stoppet og tændt og nyder 
saa rigtig den raske Sejheds. Men 
just da jeg er i Færd at runde 
Pynten, hvor Havet rejser sig 
allerværst, springer et Beslag agter, 
og Roret løftes af. Øjeblikkelig 
mister jeg al Styring over Baaden, 
drejer paa tværs i Søen og maa 
skyndsomt standse Motoren. Hel-
digvis er Roret blevet hængende 
i Linerne, og med brækkende Søer 
tit alle Sider maa jeg mave mig  

ud paa Agterdækket for midlertidig 
at udbedre Havariet. Dette genta-
ger sig to Gange; men saa har 
jeg klaret Pynten, faar Søen agter-
ind, og Baaden opfører sig ikke 
mere saa voldsomt. 

Snart skurer Kajakken op paa 
lidt Sandstrand syd for Hellevik, 
jeg lægger det vaade Tøj til Tørre 
og begiver mig paa Vandring for 
at møde Styrmand. Midt inde i 
Hellevik kommer hun anstigende 
og refererer om sin Tur gennem 
Fiskerlejet og over den øde Aas. 
Fra Højdedraget har hun gennem 
Kikkerten fulgt min Skumstribe 
omtrent hele Vejen. 

Ja, saa hænger vi fast i Helle-
viken; det stormer mere og mere 
op, det river og slider i Teltdugen. 
Paa samme Sted blev jeg tvunget 
i Land under Hjemturen for nogle 
Aar siden, og vi faar at vide, at 
her blæser og stormer det næsten 
altid. — Ved Middagstid gaar vi 
gennem Byen og op paa Stiberget, 
hvorfra der er glimrende Udsigt 
over Listerhuyud og alle de hvid-
bræmmede Pynter mod Vest, som 
vi skal passere. Langt til Havs 
staar et Vrag paa en af Grundene. 

Et mørkt Skydække trækker op 
fra Vest. Inden vi naar tilbage til 
Teltet, strømmer Regnen ned. Ti-
den gaar med at læse, løse Kryds-
ord og spille paa Mundharpe. --
Imellem Bygerne faar vi Besøg af 
nogle Smaapiger, der vil vise os 
nogle smaa, kære Hundehvalpe, 
og vi maa gerne købe dem for 1 
Kr. Vi har dog ikke Plads til Pas-
sagerer, men underholder os med 
Flickerna til en ny Byge driver 
dem bort. 

Nu tager det for Alvor fat, og 
Stormen pisker Regnen gennem 
Teltvæggen. Vi maa skyndsomt 
stable vore Sager ovenpaa hin-
anden i Teltets Læside og selv 
krybe ovenpaa. Her sidder vi saa 
og spekulerer over, om vi nogen-
sinde kommer videre. — Regnen 
varer ved lige til Aften, saa 
rer det paa en Gang op, og hvad 
bedre er, det voldsomme Regnskyl 
har dæmpet Søen — Stormen har 
lagt sig. 

Jeg gaar ind til Hellevik efter 
Benzin. ,Fiskerne staar i Klynger 
nede ved Havnen. Jeg spørger, 
hvad de mener om Vejret. De fra-
raader os at fortsætte Turen i 
Aften. Selv om Søen ser rolig ud 
herinde i Bugten, ved de at der 
gaar voldsom Dønning ude paa 
Havet og brydes mod de under-
søiske Rev. Efter at have vejet 
Udsigten til at blive her i maaske 
flere Døgn med Risikoen ved at 
tage afsted, gør vi Baaden klar 
og stikker ved 7-Tiden ud af Bug-
ten. 

Fortsættes 4. Side. 
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paa de tilsendte indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 øre i Porto mod K‘ it-
tering paa Postbeviset. 

Fra Uge til Uge. 

Forskellige Omstændigheder 
nødvendiggør at vi fra og med 
dette Nummer af „Nordborn-
holm' standser Udgivelsen og 
bringer derfor de averterende 
en Tak for, hvad de har ydet 
til Bladets Drift i Løbet af de 
sidste 25 Aar. 

Maaske vil det i Løbet af de 
kommende Maaneder lykkes os 
at finde en yngre, driftig Mand, 
der kan fortsætte Udgivelsen 
og gennem sit Virke skabe 
større Interesse og bedre øko-
nomisk Basis for Bladet til 
Gavn for Byen og Nordborn-
holm. 

Otto Gornitzka. 

Naturfredningslovene 
forbyder under Bødestraf ikke 
alene Henkasten af Papir og an-
det Affald paa offentligt tilgæn-
gelige Steder, men den saakald-
te Tilsmudsning af Naturen ind-
befatter ogsaa Opklistring og Op-
slag af Reklamer, idet Ministe-
riet har udsendt følgende For-
ordning: 

I Medfør af Paragraf 30 i Lov 
Nr. 140 cif 7. Maj 1937 om Na-
turfredning skal enhver Art af 
Friluftsreklamer, der er anbragt 
uden for Gader, Veje og Pladser 
i Byer og bylignende Bebyggel-
ser, uden Udgift for det offent-
lige være fjernet inden 1. Juli d. 
A. Herfra undtages dog Rekla-
mer vedrørende en Næringsdrift 
eller Virksomhed, der udøves 
paa den Ejendom, paa hvilken 
Reklamen er anbragt. 

Undladelsen af at efterkomme 
Lovens Paabud om Fjernelse af 
Friluftsreklamer vil - foruden 
Bødestraf - medføre, at Rekla-
men fjernes af Politiet. Ved Fri-
luftsreklamer forstaas alle Pla-
kater Afbildninger, forestaaeude 
Reklameskilte og andre Indret-
ninger i Reklameøjemed. 

Man henleder Opmærksomhe-
den paa Lovens Bestemmelse 
om, at Statsministeren, naar For-
holdene særligt taler derfor, kan 
meddele en Frist paa indtil 5 
Aar til Reklamernes Bortfjernel-
se. Ansøgning herom maa være 
indsendt til Statsministeriet inden 
1. Juli d. A. 

Nordbornholms Kino 
er nu aabent for Publikum, og 
Stavnsbaandsfilmen • »Kongen 
bød« vil i denne Uge trække en 
stor Del af Egnens Beboere til 
Tea tret. 

Tirsdag Aften fandt den høj-
tidelige Indvielse Sted for en 
indbudt Kreds, og Direktøren, 
Gasværksbestyrer Kofoed bød 
velkommen og rettede en Tak 
til alle, der havde medvirket ved 
Teatrets Opførelse, saavel Kom- 
munalbestyrelsen, 	Arkitekten, 
Bygmesteren og Haandværkerne. 
Arkitekt Thybjerg, Borgm. Pe-
tersen og flere andre havde Or-
det og lykønskede Hr. Kofoed 
med det smukke og fuldt mo-
derne indrettede Teater, og der 
udbragtes et kraftigt Leve for 
Nordbornholms Kino, som vi 
her i Allinge har Grund til at 
være stolt af. 

Efter at Værten i Foyeren hav-
de hilst paa Gæsterne ved et 
Glas Vin, gled Tæppet til Side 
og Forestillingen begyndte, -
Billedrammen er betydelig stør-
re end i det gamle Teater, Bil-
lederne klare, og Lydforholdene 
udmærkede. Der er nu installe-
ret to Billedapparater, saa Fore-
visningen foregaar uden Pavser. 

I Aften 
den 1. Juli gear bitte Bengt ind 
i sin 5. Sæson (og optræder sam-
tidig for 325. Gang) paa Strand-
hotellet. Der foranstaltes en sjov 
Gættekonkurrence med bl. a. den 
landskendte Liqueur San Michele 
som 1. Præmie. Mandag d. 4. 
arrangerer Boesens Musikforlag 
en stor Gætteaften - og Onsdag 
d. 6. er \Vorning & Petersen, 
Vejle, Arrangører for en meget 
stort anlagt XEROFORM-Aften 
med værdifulde Præmier og gra. 
tis Sæbe til alle Gæster. Bitte 
Bengt har stadig Sukces og 
Sophus Hansens Orkester forøger 
sin Popularitet Dag for Dag. 

Familie-Journalen 
Hvor mange aner mon, at den 

danske Atlanterhavsfart med Pas-
sagerer fra Danmark til Ameri-
ka i Virkeligheden begyndte for 
100 Aar siden? Saaledes forhol-
der det sig imidlertid. Aage Hein-
berg fortætter om denne spæn-
dende Første-Rejse, der foregik 
med 49 Passagerer og under alt 
andet end hyggelige Forhold. 

I en morsomt skrevet Artikel 
faar man et interessant Overblik 
over, hvorledes Verdenshistorien 
havde formet sig, dersom - 

En anden Artikel kauserer 
over Undervands - Svømningen. 

Der begynder i dette Nummer 
en ny Roman, der tegner uhyre 
spændende, og foruden de alle-
rede løbende Romaner findes der 
fem ypperlige Noveller af hen-
holdsvis danske og udenlandske 
Skribenter, der forstaar at ser-
vere en spændende Short-Story. 

Pension „la geoffidmisluil", 
-0 - 

Ved Frankrigs blaa Kyst, Cote 
d'Azur, et godt Stykke fra Nizzas 
mondæne Hoteller ligger der et 
ganske ejendommeligt Sanatorium. 
Dets Navn er „Nobodys Empire", 
- „Ingenmandsland". Det søges 
af rige engelsktalende Folk, Ame-
rikanere, Englændere, Australiere 
og andre, hvem Lediggang og 
Mangel paa uopfyldte Ønsker har 
givet Spleen. 

Skaberen af Pensionatet er en 
klog fransk Dame, Jeanne Vallant, 
som kom til Rivieraen med det 
Tøj, hun havde paa Kroppen og 
en lille Haandkuffert med de nød-
vendigste Toiletsager. 

Hun var et fortvivlet Menneske, 
der stod paa Selvmordets Rand, 
men ud i det blaa var hun rejst 
sydpaa for om muligt at finde en 
Chance der. Hendes Mand havde 
tabt alt, hvad de ejede ved fejl-
slagne Spekulationer. Tilsidst be-
gik han Selvmord og efterlod Je-
anne fuldstændig ruineret og i 
den dybeste Fattigdom. Paa Lykke 
og Fromme havde hun sat sig i 
Toget og var taget mod Syd for 
at møde sin Skæbne, hvad enten 
denne førte i Døden eller mod 
nyt Liv. 

Men Skæbnen vendte et lykke-
ligt Blad i hendes Livsbog. En 
Dag, da hun gennemgik Aviser-
nes Annoncespalter, saa hun, at 
en ældre Herre, Mr. James Faw-
ler søgte en Sygeplejerske. Jeanne 
fremstillede sig og fik Pladsen. 
Madame Vallant var en intelligent 
Kvinde, og det varede ikke længe, 
før hun opdagede, at Mr. Fawler 
ikke fejlede det mindste paa Le-
gemet, han var indbildt syg. Hun 
besluttede at prøve en dristig Kur 
for at gøre ham karsk paa Sjæl 
og Legeme, og den lykkedes. Den 
stenrige Mand maatte til at ar-
bejde. Han gravede og plantede, 
kørte med Trillebør og huggede 
Brænde, og det bekom ham saa 
godt at leve som almindeligt Men-
neske o ikke som Millionær, at  

han i Løbet af et Par Maaneder 
var som nyfødt; han var befriet 
for sine Griller. Naturligvis var 
han fuld af Taknemmelighed og 
Beundring for Jeanne, og han 
gjorde hende gentagne Gange Æg-
teskabstilbud, som hun dog af-
slog. Derimod tog hun med Tak 
imod et andet Tilbud fra Mr. Faw-
ler, der foreslog hende at bygge 
et Sanatorium for indbildt Syge. 
Han vilde lægge Kapital til. Og 
nu er ,,Pension Ingenmandsland" 
en Virkelighed, og det er meget 
søgt af Folk, hvem Lediggang og 
Rigdom har gjort sjælesyge. Pa-
tienter med legemlige Sygdomme 
bliver ikke optaget paa Sanato-
riet, hvor der hersker jernhaard 
Disciplin. Enhver, der frivilligt 
lader sig indlægge her, er under-
kastet Madames Vilje og maa rette 
sig fuldstændig efter Husets Reg-
lement. Standsforskel eksisterer 
ikke, enhver maa udføre det Ar-
bejde, der bliver paalagt ham. 
Men netop dette uvante har en 
ny Tiltrækning paa disse Men-
nesker, der hidtil har været i 
Stand til at faa Verden til at 
danse efter deres Vilje og Pen-
gepung. 

Her ser man da gamle Aristo-
krater og Millionærer arbejde i 
Have og Stald eller paa Værkste-
derne, her ser man unge forvænte 
Damer udføre Husarbejde, og rige 
Matroner staa ved Gryderne eller 
Opvaskebaljen. Det morer dem, 
det er en pikant Afveksling, og 
det er blevet moderne at gennem-
gaa en Kur hos Madame Jeanne, 
der tjener sig rig paa sine Milli-
onærpatienter og udretter et nyt-
tigt Arbejde, som tilfredsstiller 
hendes Virketrang. 

Olsker 
Svinekort uddeles Lørdag d. 2. 
Juli fra Kl. 3-5. 

Svinenævnet. 

En 112- aarig Kvie 
er bortløbet. For mulige Oplys-
lysninger udloves Dusør. 

Hansen, 
Skærpingegaard, Rutsker. 

Gyngestol, 
Nøddetræpolitur, pæn Stand, 38 
Kr., 2 Servanter m. pæne, rene 
Marmorplader 30 Kr. Stk. 2 Mes-
singgelændere, 1 if2  m. lange til 
Trappe, 30 Kr. for begge, Have-
bord af Jern 6 Kr. Tingene kan 
frit beses. 	Chr. S. Jensen, 

Vestergade 28. 

Nordbornholms 

KINO. 
Fredag og Lørdag Kl. 20. 
Søndag Kl. 16, 19,15 21,15. 

„Kongen bød". 
Mandag Premiere: 

En Dag paa Galopbanen 
med de musikalske Klovner 

Max Brothers. 

Nye moderne 

SKO til Sommeren 
til Herrer og Damer. 

Stort Udvalg -  billige Priser. 

Træskomager L.Larsen 
«•I=1, 	  

r erA& 	j uden Sange er ikke 

4.rest nogen rigtig Fest - 
En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden hunilie-
eller Foreningsfest. - En Festsang 
kalder det Humør frem, son] skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri, 

Moderne Undertøj 
i Macco, Interlock, Kamgarn 

Krone-Macco 
Prøv en af vore moderne 
Faconstrikkede Dametrøjer 
eller Benklæder i denne fine, 
bløde Kvalitet. 

Kam garn s-Trøj er 
Faconstrikkede med tilsva-
rende Benklæder. Varmt og 
fylder ikke. 

Interlock 
Chemiser, Trøjer og Benklæ-
der i alle Størrelser. 

Damebenklæder 
prima Macco, Traad og Silke 
i mange Farver. 

Børnebenklæder 
prima Macco, Traad og Silke 
føres i rød, rosa, lax, lyse-
blaa og hvid. 

Til Drenge 
Undertrøjer og Benklæder i 
Perlestrikning og Netstrik-
ning uden Ærmer og med 
korte Ben og Elastik. 

Herre-Undertøj 
Sommer Kamgarn, den lette 
og varme Underbeklædning, 
moderne Silkeundertøj, In-
terlock, Netsfrikkede og Per-
lestrikkede Undertrøjer og 
Benklæder i moderne Som-
mer-Faconer. 

Kom ind og se vort Ud-
valg i Herre-, Dame- og 
Børneundertøj og De vil 
forbavses over de fikse 
Faconer og ved Brug for-
staa at det betaler sig at 
købe Undertøj i 

Nord landets 
Handelshus 

Bil udlejes 
med og uden Fører. 

Lukket Chevrolet Model 1930. 
Aage Jørgensen. 

Kastanjegaarden, Tlf. Allinge 72. 

De helt rigtige 

sotrunersko 
faas hos Carl Larsen, 
Vestergade - Telefon 104. 

illerte4:85 Tak 
for venlig Opmærksomhed ved 
vort Sølvbryllup. 

Kristine og Peter Nielsen. 

Røde Kors. 
Demonstration af kunstigt 
Aandedræt Torsdag den 7. 
Juli Kl. 16 ved Sandkaas. 
Officiant Sørensen, Rønne, 
demonstrerer. 

Badningens 10 Bud. 
Formanden for for Dansk Svømme-

og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer 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 Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig 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 
et Reb, som en anden - staaen-
de 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 Ag-
terende 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 Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens 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 Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
ne. 

8. Tillad ikke Børn - ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Robiad 
faar Lov at ro ud 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" 
(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 Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv, 
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Selv i denne fugtige Som-

mertid er Cigarerne tørre 

i Kioskens automatiske 

Tørreskabe. 

1=111=71 o<>3 

Allinge Frugthus 
Poul Jørgensen, Kirkegade 3. 

iiiffillialliffilE01111~11101~1~111 

Lige hjemkommet! 
Tørrede Fersken 1,00 halvkg 

Æbler 1,30 

Pærer 1,40 

Friske Frugter 

Chokolade 

Konserves 

Vind Ferietø et 
Hos enkelte Kollektører og 

Hovedkollektionen, la::egade 2, 

København K., er nogle tao Lod-

sedler til 4. Trækning ledige. 

Pris Kr. 3.60. 
Fornyelsen slutter 4. juli, 

Salget 5. Juli. 

VARELOTTERIFT 
Kollektion: Frk. Olga Kofoed, 

Telefoncentralen Allinge. 

8. a'a. Andersen 
aut. Installatør 

Nyanlæg og Reparationer udføres til rimelige Priser. 
Overslag og Tilbud gratis. Altid 1. Kl. Arbejde. 

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

iirm~~ 
Del er de lyse 

Kjolers Tid - 
og i Nordlandets Handels-

hus er der et righoldigt 

Udvalg i Kvaliteter og Far-
ver. 

Bonauldsm ousseliner 
pr. m 1,20-0,85— 0,75-0,55 

mange Mønstre 
til unge og ældre. 

Bomuldscrepe pr. m 0,75 

Rocecord 	 1,25 
smukke, rene Farver, 

garant. Sol- og vaskeægte. 

Haircord 	- pr. m 1,25 
meget stærkt 
til Kjoler og Kitler. 

Nouveante 	pr. m 1.45 
90 cm bredt. 

Crepon pr. m 1,65 
moderne smaa- 

blomstrede Mønstre. 

Aldreoco 	pr. m 1,75 
smukke Mønstre 
til ældre Damer. 

Bæk og Bølge pr. m 1,95 
ørn bredt. 

Pique 	2,25-1,68 
rene, klare Mønstre 

garant. Sol- og vaskeægte 

Noppe Vaskestof 	2,10 

Ensf. Vaskestof 	1,80 
iysblaat, etry og hvidt. 

Hørlærred 	3,25-2,00 

Se Vinduerne 
paa Lindeplads. 

Nord landets 
Handelshus 

Nerre- 
Laksko 

og lyse Damesko in. Officershæle 
sælges billigt. 

Skotojseentralen, Kirkepladsen 

9Iem ikke 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

• ne Udkast - selvfølgelig gratis 

bad Deres gamle Cykle 11~1011~~ 
blive som ny! 	 e 

Vi oplakerer og stafetur Deres Cykle 
hurtigt og billigt. 

Fint og holdbart Arbejde garanteres. 

°il fr ed I Jørgensen - Tlf. 156. 
Cykle- og Radioimportøren, Allinge 

bornholms Spare. 
og haanobasses 
Afd. i Allinge 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

(I tk 

MMINDb.idi DANS1{ 
VAPE'JG IMMTRILOTTF 

Varelotteriet 
1. Trækning med 11.400 Gevin-
ster trækkes den 6.-7.-8. Juli. 
Sidste Fornyelsesdag Mandag d. 
4. Juli. Nogle ledige Lodsedler 
til Salg. Fornyelses- og Køhelods-
pris 360 øre. 

J. B. Larsen. 

Sarrirnersol 
ved .934en glaa 

Nu er det paa Tide at 
tænke paa Ferie- og Bade-
tøjet. 

Gaa ind i Magasin og 
køb det. Vi har nok at vise 
Dem af fikse og gode Ting 
til Priser, hvis Billighed vil 
forbavse Dem. 

Badehætter 
fra 36 og 32 Øre. 

Solbadstørklæder 
fra 95 Øre. 

Strandbluser 
i forskellige Farver 2,25 

Shorts. 
blaa, uldne fra 4,25. 
til Børn alle Størrelser 
i blaa Trico fra 2,25. 

Lærredsnederdele 
fra 6,65. 

Dame-Badedragter 
fikse heluldne fra 5,35. 

Badebenklæder 
uldne med Bælte fra 3,65. 

Dame-Badekaaber 
fra 10,50. 

Badesko til Damer 
og Herrer. 

Hovedtørklæder, 
fikse uldne fra 1,25, 

do. store fransktnønstr. 1,30 .  

Det store Udvalg, 
den gode Vare, 
den billige Pris. 

Yritz Reusefi 
ALLINGE TELEFON 5 

D 

Alle TryKsag4i„r 
saasom 

Reguitiger, Meddelelser. Konvolatt-P.r 
Dags-Dato, '+f► l.sueiblanl+~etli r. 

1, 1sitkort og Vokkekort 
Love og Regusktiber. 

Sange og 14almer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Permanent udfører vi nu med den nye 
0011 heil 	 Taco Luxus Maskine. — Moderne 

Dampkammer System. Alt iberegnet — 
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

Xammerstrus Xistorie 
af K. E. S. Koefoed, 1$0 	dbsp. Format illustr., 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

Allinge BogtryKKeri. 

11111111F ali. 

Hver Søndag Eftermiddag og 
hver Tirsdag og Fredag Aften fra 20— 1: 

oncert-(Ansatzt. 	(31i-crecis 9,:io spiller. 
I den zoologiske Have findes mange nye Dyr 

' Sjakaler, Bavianer, deraf to store Mankebavianer. 

Jens Hansen's Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, samt færdigsyet 
Arbejdstøj. 	Hatte og fluer i stort Udvalg. 

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris 

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser 

De nye Sommerkjoler 
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. Allinge Messe 

Th. Holm 

PROTOKOLFABRIK 

Chr. Dideriksen 
Tornegade 10 	 RØNNE 	 Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 

1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
1 	Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

Klinik for Fod- og Ansigtspleje 
Specialist i Tilpasning 
af Indlæg 	 RAGNHILD ROWOLD 

.s t ran d v ejett 	3, Allinge 

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

lagr III So eflahlORSIOle,bhllfelter KØB DET I PRODUKTE 
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Stroalende yestaftener paa 

STRANDHOTELLET: 
Mandag den 4. Juli: Alle Himlens Stjerner! 

Refrainkonkurrence med store Præmier fra 
Jac. Boesens Musihforlag, Kbh. 

Onsdag den 6, Juli: Zeroform—Aften 
med Sæsonens flotteste Præmier fra 

daaaaaaatmaaaaaaaaaaaaaaaciaaaarlinaaaaaaaaariamanank 
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Worning (81 Petersen, Vejle. 
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a 	
og Lapning af udlært Auto-Mekaniker. 	 D 

anbefaler sig med Bilvask og Boning, Hjulskiftning 	a 
rt 

Vogne hentes og bringes. 
a 	 H. Jørgensen, Allinge. Tlf. 156. ci 
a 
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Eiverhoj=KRO‘en i Stammershaide! 
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Eltstrafirk KAFFE - KØB DET I PRODUKTEN 



Sommerferie 
i Blekinge Skærgaard. 

Fortsat fra i. Side. 

Ikke en Vind rører sig; men Fi-
skerne har ikke overdrevet, det er 
nogle mægtige Dønninger, der 
møder vort lille Fartøj. De er saa 
skarpe i Ryggen, at de truer med 
at fylde Baaden, hvis vi sætter 
Stævnen imod. Vi lærer hurtigt at 
tage dem mere paa tværs, og da 
Pynten rundes, kommer Dønnin-
gen mere bagbords, saa det gaar 
fint. Det er som en hel Rutsche-
bane ! naar vi befinder os i Bølge-
dalen, ser vi kun de to staalblaa 
Vandvægge, men naar Kajakken 
løftes og vipper over Ryggen, har 
vi fri Overblik over Braaddet paa 
de undersøiske Skær og ind mod 
Land, hvor Dønningen larmende 
løber mod Klipperne og meterhøjt 
kastes i Vejret i Skum og Sprøjt. 

Den ene Pynt passeres efter den 
anden, skiftevis nøgne og skov-
bevoksede. Inde i en Fjord øjner 
vi SOlvesborg, og da vi naar frem 
bag den store Ø, Uthorningen, 
sætter vi Kursen mere sydpaa mod 
en Samling lave Klipper og Holme, 
der ligger midtvejs mellem Sølves-
borg og Aahus. Nu er alle Fyr 
tændt, og vi faar travlt med at 
kontrollere dem paa Kortet. Mo-
toren har indbygget Dynamo, saa 
vi faar tændt Laternen, drikker os 
en Kop varm Te og kryber i Po-
serne. Vi nyder den smukke Som-
meraften, nu har vi naaet Øgrup-
pen, sluppet Dønningen og glider 
gennem spejlblankt Vand ind mel-
lem Holmene. 

Og saa dukker vort Maal for i 
Dag op forude, Aahus Havnefyr 
og en Kæde Lysprikker synes helt 
nær, selv om vi endnu mangler 
10 km. Det viser sig at være Il-
luminationen fra Badehotellerne, 
som leder os Vej over Bugten. 
Snart snurrer vi langs den lange 
Havnemole, trækker op paa en 
Bedding og sætter Telt paa en 
Plads, som dog først maa ryddes 
for Sten, Træstumper og Skrup-
tudser. 

— — 
Åhus besøgte vi paa vor sidste 

Tur, derfor snurrer vi den næste 
Morgen videre, endnu før Byen 
vaagner. Saa snart vi er klar af 
Sandbankerne, styrer vi Baaden 
tæt ind under Land. Kystlinjen er 
her, saa langt Øjet rækker, kun 
Sand, Klitter og smaa Fyrreplant-
ninger, først længere inde i Lan-
det ses opdyrkede magre Jorder. 
Efter Helgeaaens Udløb forsvinder 
dog Klitterne lidt efter lidt, Mar-
ker og Græsgange rykker nær-
mere Havet. Hele Vejen til Cim-
rishamn er vi nu fri for at holde 
Udkig efter Skær og Holme 
her er dybt Vand tæt op til Land. 
Derfor bliver jeg meget forbauset 
ved pludselig at høre Motoren 
arbejde haardt og mærke Baaden 
stoppe op. For et Øjeblik siden 
løb vi inden om en Robaad, vin-
kende ti! de unge Mennesker, og 
her har Propellen nappet det un-
der Overfladen hængende Sløje-
garn. Før vi opdagede det, er en 
Snes Meter Garn blevet ødelagt, 
og jeg forstaar godt, at Ejerman-
den raser. Han indrømmer dog,  

at vi er uden Skyld, da han ikke 
har varskoet. 

Det over 400 Meter høje Stens-
huvud vi først saa som Ø — se-
nere som en stor Pukkel i Hori-
sonten langt mod Syd, rykker 
Time for Time nærmere. Vi snur-
rer nu forbi de smaa Byer Hvite-
mølla og Kivik, Stranden er nu 
opfyldt af Rullesten, og ved det 
lille Fyrtaarn løber vi tæt ind til 
Klipperne, ivrigt spejdende efter 
en Naturhavn. Her er dog langt 
fra ideelt at gaa i Land, særlig 
hvis der staar Dønning; men til-
sidst finder vi dog et Sted, hvor 
Baaden kan hales op. 

Det gør godt at strække Benene 
efter den lange Sejltur. I Gaar 
Morges startede vi fra Karlshamn 
uden store Udsigter for at naa ret 
langt, og nu — trods det tvung-
ne Ophold i Hellevik, kan vi se 
frem til Turens planmæssige Af-
slutning i Simrishamn, hvor Dam-
peren vil hente os i Morgen. 

Efter at vi har kogt Mad, svøm-
met omkap i det friske Hav og 
daset paa de solvarme Klipper, 
faar jeg Lyst til at se nærirere 
paa det tilsyneladende utilgænge-
lige Forbjerg. Da her ikke er et 
Menneske, springer jeg afsted 
splitternøgen, kun med Fotografi-
apparatet over Skulderen! Fra den 
aabne Forstrand dukker jeg ind i 
Skyggen af det tildels skovdæk-
kede Fjeld og finder en Sti under 
Bladhanget ; men den fører kun 
ud til det lille Fyr. Opefter møder 
Øjet kun et frygteligt Virvar af 
nedstyrtede Klippeblokke og gamle 
Træstammer, der i sin Tid er styr-
tet ned i Dybet. Jeg begynder at 
klatre tilvejrs, idet jeg, for at und-
gaa lodrette Klippeflader, zig-zager 
opefter. Langt om længe naar jeg 
op paa den afrundede Knude, og 
paa Vej til det højeste Punkt læ-
sker jeg mig med de mange Blaa-
bær og Jordbær, jeg finder. 

Hvilken storslaaet Udsigt. Gen-
nem den klare Luft ser jeg hele 
Kyststrækningen, som vi i Dag 
har tilbagelagt. Dybt nede har jeg 
Klipperne og Kajakken i Fugle-
perspektiv, og mod Syd følger jeg 
hele Stranden til Cimrishamn. 

Jeg er ikke længe om at opdage, 
at selv om det var anstrengende 
at klatre herop, saa er det ulige 
vanskeligere at komme ned igen ; 
thi oppefra ser man ikke de lod-
rette Klippevægge. Jeg har netop 
fundet et Pas i Klipperne, tror at 
være paa den rette Vej og sætter 
Foden ned i en Dynge Løv, da 
jeg rent instinktmæssigt river den 
tilbage. Saa først opfatter jeg en 
Raslen i Løvet, en Hvislen, og 
ser en sort Skygge springe efter 
mit bare Ben. Det hele kom saa 
overraskende, at jeg ikke er fri for 
at sitre lidt og mærke Gaasehud 
paa Kroppen, mens jeg retirerer 
op paa Stenen bag mig. 

Den mørke Slange, hvis Zig-zag 
Linie røber Hugormen, er ophid-
set ved at blive forstyrret, og den 
bliver liggende foran mig i Pas-
set, sammenrullet med højt løftet 
Hoved, hvæsende og med spil-
lende Tunge. 

Min første Sten slaar den om-
trent midt aver; men i min Op-
hidselse bliver jeg ,ved med at 
dænge den med Sten, til jeg en- 

delig rammer det stadig hvislende 
Hovede. 

Forsigtigt pirker jeg den frem 
af Løvet i Fornemmelsen af, at 
dens Familie ikke er langt borte, 
løfter den op i Halen .. sikken 
en Kal, den maaler 60-65 em 
og er over to Fingre tyk — den 
skal jeg rigtignok have med ned 
til Styrmand. Men Stoltheden over 
at have nedlagt den store Hug-
orm varer ikke længe; jeg synes 
at høre det rasle og pusle over-
alt; den før saa kække Bjergbe-
stiger fornemmer atter Gaasehu-
den og sætter ikke helt glad ved 
Situationen de nøgne Fødder paa 
Stien. 	 Den fører forøvrigt kun 
frem til Randen af en Klippevæg, 
jeg maa samme Vej tilbage for 
at søge en bedre Nedstigning. Om-
sider naar jeg dog ned til Stien, 
og løber lettet ud til Kajakken, 
lovende mig selv, at det skulde 
være baade første og sidste Gang, 
jeg besteg Stenshuvud uden Tøj, 
Sko og Stok. 

Hen paa Eftermiddagen starter 
vi og sejler paa krystalklart Vand 
over Sandbund langs med en lang, 
hvid Sandstrand. Jo nærmere vi 
kommer Cimrishamn, desto grove-
re og rødere bliver Sandet, og jo 
mere typisk skaansk bliver Landet 
bagved med smaa Lunde, røde 
Tage og Vindmøller. Vi trækker 
Kajakken op paa Klipperne bag 
Havnen, og tilbringer Resten af 
Dagen med at trave rundt i Byen 
og Parken samt se det nye Hav-
nebassin, der er sprængt ind i 
selve Klippen. 

Under hele Turen har det spø-
get i min Hjerne selv at sejle Ka-
jakken til Bornholm. Motoren har 
vist sig fuldt paalidelig — ikke 
een eneste Gang har den sat ud 
— og det lader ogsaa til, at det 
fine Vejr vil holde. Jeg entrer en 
Fiskerkvase og faar kontrolleret 
mit lille Kompas og spørger sam-
tidig om Kursen til Hammeren. -
„Styrmand" kan jeg ikke overtale 
til at gøre Turen over Østersøen 
med; naar det gælder saa store 
Distancer over aaben Sø, foretræk-
ker hun Damperen i Morgen Ef-
termiddag. Naar jeg skal være 
ganske ærlig, er jeg kun glad der-
over; thi ene Mand i Baaden kan 
det for min Skyld gerne blive 
haardt Vejr — derimod, hvis den 
er tungtlastet . . . ? 

Kl. 3,30 Lørdag Mørgen stikker 
jeg ud fra Land, vinkende op til 
Teltet paa Stejlepladsen, hvor Styr-
mand stikker Hovedet frem. — -
Det er Havblik, men tæt Dis, og 
der gaar ikke mange Minutter, før 
Teltet bliver borte for mig, hvor-
imod jeg længere har det højere 
liggende Land at styre efter. Da 
det efter en halv Time ogsaa vis-
kes ud, bliver det ret anstrengende 
at holde Kursen efter det urolige 
Kompas, hvis lille Rose jeg hele 
Tiden maa have for Øje. Motoren 
nyder godt af den fugtige Luft, 
snurrer paa • de højeste Omdrej-
ninger, og Kajakken skyder fin Fart. 

Tiden falder mig ikke lang, jeg 
nyder Farten over det aabne Hav, 
ønsker kun at faa et Smøg; men 
Tobakken er sluppet op. Jeg gra-
ver de sidste Smuler frem af To-
bakspungen — det er ikke frit for, 
at der kommer lidt Snavs og Tra ad-
ender imellem — men der bliver 
dog til et halvt Stop. Varsomt 
lægger jeg Piben til Side; den 
skal først tændes i det Øjeblik, 
jeg sigter Bornholm. 

Nu skyder Baaden ind i en tæt 
Taagebanke, og jeg befinder mig 
som sejlende paa Bunden af en 
Gryde; Taagemurene hvælver sig 

rundt om det blikstille Vand, hvor 
Kajakken trækker sin kiieformede 
Kølvandsstribe, men stadig ved-
bliver at være i Centrum. Morsomt 
nok er der intet Laag paa Gryden 

-- et Væld af Lys fra den opgaa-
ende Sol falder ned fra oven og 
gør det hele endnu mere fantastisk! 
— Men jeg faar en uhyggelig 
Følelse af at sejle i Rundkreds, 
selv ikke det lige Kølvand agter 
formaar at overbevise mig om det 
modsatte -- og samtidig dukker 
en Tvivl op i mig, om jeg nu 
ogsaa husker den af Fiskeren op-
givne Kurs. Jeg styrer Syd-Øst 
halv Syd, men var det nu ikke 
Syd-Øst halv Øst? Tanken bider 
sig efterhaanden fast, noget Kort 
over Sverrige til Bornholm i For-
hold til hinanden har jeg ikke 
ombord ; men jeg regner ud, at 
hvis Kursen skulde have været 
Syd-Øst halv Øst, saa styrer jeg 
med den indtil nu holdte Kurs 
ned langs Vestkysten af Bornholm, 
ja i den tætte Taage finder jeg 
tnaaske ikke Land ! Jeg er i Tvivl 
om, hvad jeg skal gøre; men 
ændrer saa Kursen til stik Syd-
Ost og vil saa sejle det beregnede 
Antal Timer, før jeg foretager mig 
andet — — 

Hvad er nu det ? Forude toner 
den hvide Taage mørkere og mør-
kere, skulde det allerede være 
Hammerklipperne?— Nej umuligt, 
jeg er jo kun Halvvejen. Lynsnart 
lægger jeg Roret over ... og naar 
lige klar af en piskende Skrue!. .. 
Ombord paa Damperen har de 
end ikke opdaget min lille Baad. 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed Ec Mortensen, All. lit.77-79 
Petersen, P., Nørreg, Ali. TH 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y 

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

Foderstoffer 
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. A11.168 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

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

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. T11 98 

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

-- Naa, helt gal kan min Kurs 
nu ikke være, eftersom Damperen 
skar min Bane omtrent vinkelret..  

Efterhaanden har jeg faaet Ro-
ret indstillet saa nøjagtigt, at Baa-
den af sig selv holder Retningen 
lang Tid ad Gangen. Uden at 
stoppe fylder jeg Benzin paa Mo-
toren, og faar derefter Lyst til at 
forevige den ikke helt almindelige 
Situation — ene Mand i en Nød- 
deskal midt i Østersøen 	skruer 
Fotografiapparatet fast paa Pagaj-
en og stikker det med Selvudløser 
op agter. Derefter gaar Tiden med 
at klare op ombord — Taagen 
ligger ikke saa tæt længere — og 
pludselig opdager jeg Hammer-
knuden ret forude. Det kan nok 
være, der blev Glæde ombord I 
med et Hurra gaar der Ild i den 
længe savnede Pibe, og 15 Minut-
ter efter er jeg ud for Hammer-
odde Fyr og noterer, at den 48 
km lange Strækning over Øster-
søen er tilbagelagt paa 3 Timer, 
6 Minutter — det giver 8 Knob 
i Timen. 

Samtidig med mig runder s. s. 
„ Nordbornholm " Hammerpynten 
med stærk Slagside af alle de 
mange Feriegæster ; de vinker ned 
til mig, og jeg svinger min sven-
ske Straahat og glædes over, at 
der endnu er 14 Dage tilbage af 
Ferien! 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All, 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. TH. 5 

Modeforretning 
Petersen, Thora, v. Posthuset All 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Planteskole. 
Gunnar Pedersen, Solbakken, Tlf. AI.168 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., vi Posthuset AD. 

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

Skræderforretninger 
Sander Lind, Nørreg. Tlf. All 166. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge:31f. 98 

Sygekasser 
All.-Sandy. Sygekasse All. Tlf. 47 
KonSortld daglig 2-4, Lørdag 7-- 9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, 1 If. 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 

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

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