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Den danske Sommer. 

Danmark, nu blunder den lyse Nal 
bagved din Seng, naar du sover, 
Gøgen kukker i Skov og Kral, 
Vesterhavet og Kattegat 
synger, imens del dugger, 
sagte som Sang ved Vugger. 

Danmark, du vaagner 
med Søer bias, 

milde som Moderejne. 
Alt, hvad i dine Arme Ina, 
lader du Solen skinne pare 
ser, hvor det yppigt glider, 
frem ar forgangne Tider. 

Lærken, som hopped' 
af Æg f Veer, 

svinder i Himlens Straaler, 
Tonerne ned mod Lyset gaar, 
samme Sang som i tusind Aar. 
Lykken Ira glemte Gruber 
klinger af unge Struber. 

Hyldene dufter i Stuen ind 
ude fra Danmarks Haver. 
Kornel modnes I Sommervind. 
Hanegal giver lyse Sind 
stiger bag Glad og Grene, 
hvæsset som Kniv mod Stene. 

Køer og Heste og Faer per) Græs 
henover brede Agre, 
arabere Lader lur tuede Læs, 
Sejl, som stryger 

om Klint og Næs, 
Byger, som gear og kommer — 
eet er den danske Sommer. 

Tiloge o- Larsen. 

ilermie MEJS Levevis. 
_0 

Mest Ill Skræk og Adva set for 
heiler „Sundhedsbladet" i sit sid-
ste Nummer forskelligt om visse 
berømte Mænds Levevis: 

20 Retter Had til 
et Maaltid. 

Kejser Karl den Femte var den 
mægtigste Hersker i Europa i de 
1000 Anr fra Karl den Store III Na-
poleon. Han regerede Nederlande-
ne, Burgund, Spanien, Østrig, me-
e i af Tyskland og Italien, Men 
Nit egen Apeetii kunde han ikke 
beherske. Denne tapre Soldat, dyg-
tige General, skarpsindige Stels-
inand og Statsoverhoved for det 
ti Hige romerske Kej,erdømme var 
en Slave al sin Mai.e. Han vilde 
til el Maalsrd have tyve Retter: Ok-
sekød, Vildt, Pølse osv., all safir-
irren slærkt krydrer. Selv ovn Nat-
len stod lian op to Gariee for  åI 

Han drak ewelvardievre tre 
Ritier Vin 1,1 Middag, ja, en al 
hans Biografer siger, at Mængden 
var endnu større. Dog betragtede 
Kelieren sig som maadeholden, 
hvad Drikkenet angik, og saa med 
Væmmelse paa de svirende flam-
ske og tynge Adelsmænd. 

I sine unge Dage havde han 
tvatiliee Kræfter og var en fin 

R. er. Da han var 30 Aar gammel, 
t• e heri aaerebet uf G gt. Ved 50 
A es Alite.en beey rene hans Tæn- 
d r aI falde uf, han blev angrebet 
al Aareforkalkning, og hans Tale 

41eloik vil være lykkelige, 
1. niar de huslige Scener ik-

ke meddeles de „kære Venner'; 
2. naar de efter hvert lille Sam-

menstød forsoner sig med et hjer-
teligt Kys' 

3. naar de begge vil beflilte sig 
paa at være lige saa omgængelige 
som i Forlovelsestiden; 

I. nier .de  begge v11 søge at 
være den inden en Trøst og Støt-
te; 

5. nier de begge sindigt vil 
erindre, at den anden kun er et 
menneskeligt Væsen og Ingen En-
gel; 

6. naar Hustruen vil være fixe 
saa kærlig og god mod sin Mand, 
som hun var mod sin Kæreste; 

7. niar Udgifterne for Hushold-
ningen stadigt ateist i Forhold rul 
Indlægterne; 

blev utydelig; han ryslede, selv 
om han var klædt nok saa varmt 
paa. Hans Lidelser var saa vedhol-
dende og stærke, at han i en Al-
der af 55 Aar frasagde sig Rege-
ringen og delle sine Besiddelser 
mellem sin Broder Ferdinand, der 
blev romersk Kejser, og Sønnen, 
som fik Spanien, hvor han rege-
rede under Navnet Filip deri An-
den. Da Karl den Femte frairandte 
Regeringen, beskrev han sig serv 
som gammel og svag i alle sine 
Lemmer. Hvis han havde levet nom-
deholdent, burde han pen delte 
Tidspunkt have været i sin fulde 
Manddoirisk rale 

.Nolikengen". Menu. 
Ludvig den Fjortende i Frankrig 

var kendt som „Solkongen". Han 
byggede det prægtige Versailles r,g 
yndede al les e paa en stor Fod, 
ikke mindst nier del gjaldt Maal-
tiderne. Følgende Menu var typis k 
bar en Middag til hare: Fire s'orc 
Tallerkener Suppe af forskellig 
Slags, en hel Fasan, err Agertunie, 
en s tor Tallerken Salat, to store 
Stykker Bedekød, Faarekød med 

8. naar de beege vil gøre sig 
klart, at de i Fællesskab mire bar-
re snavet Skuffelserne som Glæ-
derne; 

9. naar Manden er lige saa æng-
stelig og omhyggelig for sin Hu-
stru, som han var for sin „lille 
Skar; 

10. naar de overfor hinanden al-
tid vil bruge høflige Taleminder 
og Manerer saavel for Offentlighe-
den som i Hjemmel, 

11. Niar Manden skyer Spil og 
Drik og undre Udskejelser som 
Pesten og foralaar, al disse Laster 
lægger alle gode menneskelige 
Egenskaber øde. 

12. Neer Mand og Hustru og 
Børn forstene al orange rit Livets 
bedste, reneste og vildeste Glæder 
findes bag Hjemmets skærmende 
Mure. 

Brød, Hvidløg, en Tallerken Bag-
værk, noget Frugt og nogle hamit-
kogte Æg. Man vilde i Alminde-
lighed forudsætte en tidlig Død 
for en saadan Ædedolk. Dog, Lud-
vig den Fjortende blev 77 Air. Han 
regerede længere end nogen an-
den europæisk Hersker før hans 
Tid. 

En fornuftig Kone, der 
standsede Fraadseriet. 

Forklaringen kan muligvis søges 
i den Forandring i Levetnaade, 
som hen irreelle underkaste sig ved 
Ægteskabet med Madame de Main- 
lenon i 	'kars Alderen. Hun var 
meget streng og fremkaldte en Re-
vrdution i hans Levemaade. Han 
opgav sin Lesegttghed, og hans 
Hof, der havde været del prægtig-
ale og mest løsslupne i Europa, 
blev næsten ordnet sne strengl som 
er Klibler, Hen blev en tildig Kir-
kes:eriger og opgav uden Tvral s I 
Frandsen sammen med andre daar-
lise Vaner. De tidligere Anrs uiøj-
1,. de Tilliedaslillelne at Appelilten 
havde imidieriftl efterladt deres 
Spor; thi han døde at Koldbrand 

Forbindelse med Forderjelsesfor-
styrreleer, Gigt og Sukkersyge. 

()galan Luther spiste 
kraftigt. 

Ved nøjere at studere Martin Lii-
thers Biografi, feer man en ikke 
ringe Forstaaelse al Grundene ril 
hans daarlige Helbred. I sine sid-
ste Levesar led han i Virkelighe-
den saa meget, ar han ønskede at 
dø. Som Munk havde han levet 

Maadehold og Foraagelte; men da 
Iran vendte tilbage til det borger-
lige Samfund og giftede sig, spille 
han kraftigt og drak Vin uden dog 
at overskride de Grænser, som hans 
Samtid AT15,99 for passende. Han 
var munter af Sind og holdt af 
Spøg og Historier. Til forskellige 
Tider var han plaget af (Natlig For-
døjelse, Sten. Søvnløshed, Gig', 
Reumatisme, Ischias, Lungebetæn-
delse, Blære- og Endelarmsbesvær, 
Saar, Bylder I ørene, Tandpine 
og Hjertebanken. Det var ikke no-
get Under, at han, da han var 53 
Aar, erklærede: „Solen har skinnet 
pas mig .alt„for længe'. Men hen 
levede endnu i ti Aar og døde af 
Apopleksi. 

Da Schiller maatte bovrem 

klovn fra Bunk otten. 

To af Tysklands mest kendte 
Diaiere, htiis Navne som Regel 
nævnes sammen, er Goethe og 
rebiller, En Samme rdigning at de-
res lagvænge Sundhed i Forhold 
hl deres lavavener frembyder Stof 
til Efterranke. Schiller var altid sy-
gelit;. Han drak meget Vin og spi-
ste steerken , end godt var. Ved 
en bestemt Lejlighed forsplsie han 
sig sealedei ved en Banket, al han 
musette bæres hjem. Hans Blodom-
løb var I en daarlig Forfatning, og 
han havde Vanskeligheder med sit 
Hjerte, sine Lunger, sin Lever, 
Galdeblærers og Nyrerne. Og ved 
Siden af alt dette arbejdede han 
til Overinnal. Han blev inspireret 
om Natten og strammede sig op 
ved Hjælp af slærk Kaffe eller Vin, 
skrev til Klokken tre om Morgenen 
om Sommeren og en Time eller 
to længere om Vinteren, stod der-
pas op Kl. 9 eller In, Hans Død 
i 	Aura Alderen var et stort Tab 
for Efterverdenen; thi han var da 
pie Højden af sin Produktionsevne. 
Som et Kuriosum kan bemærkes, 
at han holdt overordentlig meget 
al modne Æbler. hvis Duft var en 
Stimulans for ham i hans Arbejde. 

Goethe havde den Lykke at le-
ve, indtil han var 83 Aar. Han syn-
tes ogsaa godt om Vin og god 
Mad; men hen var omhyggelig 1 
øvrigt for sin Sundhed. 

Yoraarefs Rud. 

Føler dit Hjørne Formels Bud, 
omslynger Livet dig 

smilende, spøgende, 
—  il de til Vaarskovens Løveal, 

hvor Bogene 

nys har spændt Silkeskærmene ud. 
Nyd som en Sommerfugl 

Soistraalens Glød, 
sværm med Konvallen i 

Lovenes Skygge, 
bad dig i Blomalernea 

brogede Lad, 
find i Naturens forjellende Skid 
Varsler for Fremtidens Lykke. 

Otte C. Ferme. 

Sudid og tykke. 
Dersom De lider af en eller an-

den legemlig Sygdom, saa spørg, 
om De Ikke muligvis selv er Skyld 
deri, og om De ikke ved lidt Selv-
overvindelse i en eller anden Ret-
ning kunde bidrage en Del til, a! 
Deres-,Sundhed og dermed for en 
stor Del Deres Tilfredshed og Lyk-
ke kunde blive god igen, skriver 
,Sundhedsbladet'. 

Der er næppe en at hver 100 
Personer, som ikke spiser eller 
drikker tor meget. Man vil finde 
hele Familier med Mavebesværlig-
heder, 'men som alligevel har Kaf-
fekanden slaaende varm hele Da-
gen og drikker store Mængder 
Kaffe mindst 2 Gange daglig, 

Ingen kan taate en saadan Frem-
gangsrnaade, der er en overordent-
lig stor Mængde Sygdomme, hvis 
Aarsag kan føres tilbage til en for-
kert Kost. 

Ikke alene for Sundheden vil 
det være af Betydning at indrette 
sig efter, hvad vort Legeme virke-
lig kræver, men ogsaa tor økono-
mien vil det spille en stor Rolle, 
om man lægger sin Levernaade 
pas en enkel, naturlig og sund-
hedsmæssig Vis. 

Tænk en Gang paa det Spild at 
Penge, som stadig gear tit ufor-
døjelige Fødemidler. I vor Tid be-
tragter man Drankeren med Med-
lidenhed og Foragt. Den Tid bur-
de komme og komme »ad, da 
den, der forspiser sig, bliver be-
tragtet paa samme Mande. 

Det er sørgeligt at se, hvor smag 
Besværligheder det egentlig er, 
som ger de fleste Mennesker ulyk-

kelige. En ung, smuk Kvinde blev 
rynket i Ansigtet, !mimede og vis-
nede hen, blot fordi hun bildte 
sig ind, at hendes Venner eller 
Bekendte oversera eller forsømte 
hende. Snart beklagede hun sig 
over, at en Ven nikkede koldt til 
til hende, en anden lalle stolt, en 
tredie undlod at indvillere hende, 

en fjerde aflagde hende ikke Be-
søg 05v, Hun havde altid en eller 
anden bedrøvelig Historie, der 
gjorde hende Livet besværligt, men 
som i sig selv i Virkeligheden var 
riden Betydning. 

All dette var en Følge al hendes 
egen indbildning. Hyls hun havde 
sagt eller Anerkendelse, Opmærk-
somhed og Velvillig paa rette ~i-

de, vilde hun lel have opnaget alt 
dette. 

Hvorledes er Deres Sind? Bliver 

Den danske Sommer. 

Den danske Sommer tegner i Anr særdeles lovende. Solkiv  og 
Regn har ligeligt fordelt sig over del danske Lund og bragt Vakst i 
Græs- og Kornmarkerne. Ogeaa Roerne tegner fint. 



Citronvand. • 

Apollinaris. 

De heftig og oprørt over ingen 
Ting? Gør De Dem selv og De-
re, nærmeste nervøse, hvis Ikke 
en Stol elur pas sin rette Plade, 
eler hyle Middagen ikke er 

tom De *nettede det, eller 
hvis et af Familiens Medlemmer 
kommer for sent til Bordet, eller 
om en Ordre, som De har givet, 
+. ed en undskyldelig Forglemmelse 
ikke er bleven elteriulgt! — Ja, i 
saa Fald er det pas, høje Tid, De 
ger noget for at overvinde Deres 
Pirrelighed. De max undersøge 
Deres Livsvaner, rette paa Fejt og 
Mangler, søge det bedste for De-
res Sundhedstilstand og gere Deres 
bedste for al overvinde Deres Vane 
sum i. Eks. det at drikke Spiritus. 
Led det hellere blive en Vane, at 
De behersker Dem selv, hvad en-
te der møder Dem noget beha-
geligt eller noget ubehageligt. Husk 
paa, at nar De giver eller lor De-
regi Vrede, Bitterhed, Uillfredalted, 

dsIghed osv., saa er det ikke 
alene sasiedes, at De ødelægger 
øjeblikket for Dem selv og Deres 
parerende; men ogsaa Deres le-
gemlige Sundhedstilstand, lider der. 
under. Gør det bedste, De ken, 
for ar forhøje og styrke Deres le-
gemlige og sjælelige Sundhed, og 
De vil erfare, al det bringer en 
rig Belønning. 

Den gale Vej til 
Skønhed. 

Enhver Kvinde — det er næsten 
ligegyldigt, hvor smuk hun er -
har I elg en Trang til at være blot 
en Kende smukkere endnu. Der-
som Næsen bare var lidt kækkere, 
dersom Læben kun var en Kende 
kortere, dersom Havret kun var en 
Tone markere, og hun vejede el 
eneste Pund mindre! Sudan tæn-
ker den smukkeste Kvinde surret 
som den mindre kønne. Det er 
kun — kvindeligt! 

En amerikansk Journalist skriver: 
Jeg ken Ikke beklage mig over 
min Grimhed, det smukkeste ved 
mig er mit store, blonde Haar, 
som lægger den særlige Farvevirk-
ning over mit Ansigt med sit gyld-
ne Skær — og alligevel, da min 
Frisør en Dag sagde til mig, at 
han i Rensningen at Havet ved 
Hjælp af Guldstøv kunde give det 
en skinnende Glans, som vilde 
virke aldeles bediarende, sen gav 
jeg efter. — Min Mand havde In-
viteret en særlig god Ven III Fro-
kost — og nu skulde jeg alligevel 
komme hjem og enetale for dem t 
Jeg glædede mig. 

Bordet var dækket ude under 
Træerne. Jeg kom skridende 1 Be-
vidsthed om min ny Skønhed og 
holdt Hovedet hajt, højt hævet. 
Jeg spejdede efter Beundringen 1 
deres Øjne 	de salt ilgelour flo- 
ve ud. 

MIn Mand talte først : Hvad i al 
Verden har du gjoit ved dit laer? 
spurgte lian, Det ligner skingrende 
Messing. 

Jeg havde selvfølgelig ikke gjort 
noget. Det mutte være Solen. 
Men de la begge ad mig, og Fro-
kosten smagte usselt. Straks etter, 
al den eldste Mundfuld var slugt, 
stak jeg at hen tot at las Messin-
gen, som min Frisør kaldte Guld-
stevet, vasket al mit Film. 

Det er en af de Lektioner 
Skønhedslære, som jeg har hulet. 
Del Guldstøv havde forvandlet min 
Blondhed 111 noget haardt og rine-
tur1121. Og siden den Dag har det 
været min Regel aldrig al foretage 
mig noget, der tager det bløde, 
det menneskeligt egne fra ene na-
turlige Udseende. — Alt hvad en 
Kvinde kan foretagn sig tor at 
komme III et se naturligt smuk- 

kere ud, er rigtigt — alt, hvad hun 
gør for al blive unaturligt glinsen-
de, unaturlig ung, farvet som en 
VJksfrugt — det er galt, og galt 
og galt en Gang til! 

De gammeldals Smørfif, som 
er næsten rørende billige at tilbe-
rede, og som vil Skønhed og Sti-
mulans mere end Skønhedsbedrag, 
er ikke stort ar Indvende imod 
— men vor Tids Skenheds„pleje*, 
som er fyldt at tarvelige Midler -
i den Forstand tarvelige, at de ger 
den tarvelig el se til, der bruger 
deni — og hvis højeste Mas] sy. 
ries al være at gøre en Bedstemor 
til en Konfirmand I Løbet at et 
øjeblik ug med uhyre Bekostning, 
er Sigte pais falsk Skønhed og den 
gale Vej. Det er utroligt, at Kvin-
der lader sig fange ind al eaaden-
ne Midler. Og sart gjorde det hele 
Ikke ret meget, hvis det var de 
velhavende, der kastede deres Pen-
ge ud I et gendan( Bedrag, men 
det er det egentilet ikke. Det er 
den lille haardt arbejdende Kon-
tordame, der er disse ekstravegente 
Skeriliedsmidlei s store Aftager. 

Virkelig Skørrlied ligger at finde 
i Sundhed — en Creme for ter 
Hud, el opetrammende Badevand 
for en løs Hud, det er omtrent alt, 
hvad der kan gøres lor Skønheden 
udefra. Men indefra — spis, sul 
din Hud bituer klar og ren, og 
tænk, sele din Tale hilser værd M 
lytte til; vær til yderste Grænse 
renlig med din Person, med dit 
Sind, sne lagr du deve sunde Ud. 
tryk, som intet Skurrlredsmlddel i 
Verden — det være sig nok sne 
kostbart — kan byde dig. 

ga og Nej. 

At sige Ja og sige Nej, 
det er den hele Strid. 
Det gælder blot at tao det sagt 
med hele Sindet i det lagt 
til rette Sted og Tld. 

Naar noget, 
aom er godt og smukt, 

dig rinder varmt i Hu, 
da sig dit Ja af Hjertens Grund, -
og spild saa ej den dyre Grund 
men gør det, — ger del nu. 

Naar det, 
du ved er ondt eg grimt, 

dig friste vil, sig Nej. 
Og kendet du dig selv for svag, -
du har en Ven — din Tilflugt tag 
ril hane Hen svigter ej. 

At ville med et samlet Smil 
og gere det, man skal, 
gør Hjertet let og Ryggen trit 
den Kunst er værd at øvre I, 
— det er Vor Herres Kald. 

At sige Ja og sige Nej 
med ærlig Alvors Id, 
- o, fly med Barnets Ban 

til Gud. 
Han føjer Naade tit sit Bud. 
Det er den hele Strid. 

Thordur Tomasson. 

fra Læsekrebsen. 
Si otslyngen og 'Finnedalen 

Der er I de senere Aar lavet en 
Del Spadserestier gennem Slotslyn-
gen og Finnedalen, I. Eks. tit Pa-
radiedalen, Troldsliaj, Troldemyre, 
Lave Sti etc., der benyttes meget 
al Turister; men disse Stier træn-
ger 1 hej Grad til al vedligeholdes, 
da de efterheanden gror helt 
Særlig slem er Stien fra Troldisbjerg 
ned mod Kysten og over den gam-
le MelledsemnIng, der næsten er 
ufrernkomnielig. — Fløje Nualder, 
Tjørn og Brombaerranker spærrer 
ofte helt Passagen og ellerteder 
store Flænger I Damernes Spadse-
redragter, 

VI retter en Indtrængende Op-
fordring til den Forening ener del 

Vasen, disse forsømte Stier er 
underlagt, om snarest muligt at 
gere dem mere fedme. Anbringel-
sen al nogle flere Skilte vilde og-
så. forhodre, at mange ikke saa 
let forvildede sig I Vildnisset. 

X 4- Y 
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Badehuses,. 

-- Jeg harer, at St. Hans-Festen 
gav et godt Overskud. Det er vel 
ikke Meningen at bruge alle disse 
Penge til den gamle Skanse? Den 
er snemænd ken nok, som den er. 

Heri Allinge savner vi i hej 
Gned et Badehus, hvor man kan 
klæde sig af, naar man vil i Van-
det. De Badehuse, vi havde, log 
Østersøbadet forrige Air lige sen 
stille og flyttede til Sandvig. 

Vil Folk fra Allinge i Vandel, 
maa de enten til Sandvig eller 
Sandkvas. 

Det kan Østersøbadet ikke vare 
bekendt, og jeg torn,oder, at de 
Allinge Hoteller og Pensionater -
paa deres Gæsters Vegne -- saml 
Byens Borgere, maa have nedlagt 
en dundrende Protest 

Al den Ikke har frugtet, [elritser 
jeg ikke. 

Den gamle cementerede Bade-
bro har ,Badet" imidlertid ikke 
kunnet slæbe med sig 111 Sandvig. 
Her er el Grundlag eorn Dgektin. 
nen sikkert overlader Komiteen at 
hygge videre pen. Den nødvendige 
Repnrat!on a! Broen semi Opfeiel-
se al et Pin Badebroer vil itkkert 
vække almindelig Panskannelse og 
glæde mange metre end under-
tegnede. 

1. G. 

Redningevaisenøte 

Rakelevelser er ikke ufarlige. Hvor-
for skydes Raketterne ikke ud over 
Havet? Det er dog derfra de evt. 
nødstedte Skibe maa komme t 

Del er umuligt at kontrollere 
om ikke Børn eller voksne ophol-
der sig mellem Klipperne eller paa 
det kuperede Terrain, hvorover Ra-
ketterne skydes — særlig nn i To-
rieltiden, Der kan let ske en Ulyk-
ke, og der indjages de intetanende 
en unødvendig Skræk. 

-- Derfor, skal der skydes, saa 
skyd ud over Havet I 	

Turist, 

Støvplagen. 

Vore mest befærdede Gader og 
Veje er frygtelige i denne Tid, Bi-
lerne suger Sløvet op og blander 
det med Benzinos. Folk, der er 
nødt til at færdes paa Gaden, faer 
Lungerne fyldte med disse sund-
hedsfarlige Substanser, der som en 
tyk Sky holder sig svævende i he- 
le Gadens Længde. 	Men °galla 
for Husbeboerne er det ro Gene, 
idet det fine Støv trænger gennem 
Vinduer og Døre — er de end nok 
saa godt lukkede — og lægger sig 
paa Møbler og Tæpper, saa det 
ikke er til al holde rent. Kunde 
Byraidet ikke foranledige at der 
blev vandet en Gang daglig I den 
tørre Tid. Der er jo endnu tilstræk-
keligt med Vand i Vandværket. En 
let transportabel Slange, der med 
Mellemrum passkrues Ledningen, 
kan, 	tørt af en lidt øvet ligand, 
gere Underværker. 

Og det uden sintrer store Udgifter. 

Kan kan altid Irere 

noget ved at ae tremmede Folks 
Skikke og Sætvaner — enten di I 
nu er angaaende, hvad man Ard 
gøre, eller det er noget, som man 
vtlde have særdeles gudl af al læg-
ge sig etfer'. 

Der er skrevet nok om, hvad vl 
ikke kan lide hos Tyst:eine. Led  

os engang re 1111 pais, h ad vf ken 
lære al delte Folk, 

Det, jeg tænker pak er deres 
nelurlige Fordring &finhed, neer det 
angaar Mad. 

Den fuldendte Ligefremhed, hvor-
med enhver Tysker pakker sine 
sure beskedne medbragte Lom-
meklemmer ud hvor som betalt I 
den mægtige Statsopera pakker selv 
velklædte Dan.er og Herrer de 
sammenlagte Stykker Lommemad 
ud i Mellemakterne heade paa Til-
skuerpladsen ag r din elegante 
Foyer. Selv paa de fornemste Re-
staurationer bestiller Tyskeren uden 
Blusel lin Bier eller sin Kaffe — 
og tager Lommearaden frem der-
til — uden at Live.ken Tjener eller 
Folk ved andre Borde skeler nys-
gerrigt eller toralett tf-er hene 

Det skulde ■ i prøve herhjemme, 
Det blev Sensation og Foreteelse 
— Man forener Ikke, al denne 
stilfærdigt f-imndige spisen Leer - 
memad uden Hensyn til Oingt-
geleerne!' Fornemhed bunder r en 
beskeden Sparsommelighed, det 
er er Grundtræk r dette Folks Kz-
rekter, sum maliske ger Fædrelan-
det mere Gavn end man tænker 
sig. — Og som etaer i grel Mod-
sætning til vore Hotellers Kel-4101i 
om, hvem der kan fetere den læk-
reste Diner eg Smerrebi ød med 
d .bbeltykr Snoar rig Priatægel ding-

lende et Par Tommer netto+ er Brød-
skiven. 

Itiografen 
har pie Søndag el morsomt Lyst-
spil at fremvire. 

Filmen, der [meldt,/ „Hendes 
Naade, Dragonen' er dansk og 
spli:es al vo:e kende Skuespillere, 
saesom Grevinde M. Scheeil, Ras-
mus :Chrlsiiansen, Agnes Relini, 
Agis Winding, Gudrun Ec.aire, 
Knud Almar, S`gurd Langberg, Ku-
ren Langberg ng Ellen Nin b. 

Handlingen, der helt igennem 
er fuld af Liv, er i korte Træk 
følgende: En Grevinde Smule, der 
er blevet sku.fet i sit Ægteskab 
og derfor hader alle Mænd, har 
paa sit Grevskab kun Kvinder ril 
Arbejdet. En ung Løjtnant bliver 
forelsket i Grevindens smukke Se-
s!erdatter, Anne Eonegaard, men 
maa for at komme ind paa Grev-
skabet tage Kjole og Skørt paa, 
da Mandfolk ikke tøales at Grev-
inden. Han indføres som Frøken 
Annes Veninde og kommer n1 at 
dele Værelse med hende — dog 
dette hør ses. 

Omsider begynder det at blive 
lige hedt nok for Løjtnanten, for 
Grevinden er nemlig ved at op-
dage, hvem Søsterdatterens Venin-
de er, og de den Person, som 
Løjtnanten giver sig ud far, duk-
ker op midt i det hele, de er den 
grulig gal tor ham. 

— Men om hall da bliver jaget 
bort eller fair Lov tel at beholde 
sin Elskede 	ja, det maa vi hel- 
lere gen hen og se pas Søndag. 

Gurlsijgoeste eg Mer. 
Søndag den 4. Juli. 

Allinge Kl. 8. Set, Ols Kl 10. 

Allinge.Sandvig 
Gymnastikforening 

1 afholder Med leffleamøde, Onse 
dag den 7. ds. Kt. h 1 CJIIIISten' . 
uens Havestue. 

Medlemmerne hedes møde godt 
op, da vigtige Sager ligger ni 
Forhandling. 

In•P•I)- rr gi".  

Flink Karl, 
helet yngre. kan Ige Plade en ae e 

Nordholt Klemeneker. 

Allinge-Sandvig 
Ungdomsforening 
afholder Redienuthal Søndag 
den 4. ds. Kl. 8 paa Christensens 
Sal. Medlemskort skal 

liteatyreiven. 

RS 
Brugsforening 

Paa Grund af Opgørelse udde-
les ikke Varer Torsdag Eftermd. 
den 8. og Fredag den 0. ds. 

Restyrelnen, 

Ejendomsskylds- 
Skemaer udfyldes. 

Chr. Nanne, 
Altred Inortemeen. 

Ege-Chatol 
rr til Salg 

Andrea.' Ilijoviler, 
Sarelvie 

Frelsens Hær, 
Allinge 

Brigader og Fru Setterst roen 
besøger Allinge og leder Meder 
Søndag d. 4. de, Kl. 10 Fm. og 
8 Aften. Alle velkomne. 

Grundet paa min 

Cykleforretnings 
Ophævelse 

udsælges alle Cykle og Cykle-
dele til meget nedsatte Priser 
med Rabat pr. Kontant. 

Rich. Nielsen. 
Tlf. Klemensker n. 87 

Det hænder 
for eller senere. at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig. brugte 
Sager til Kåb eller Salg, Under-
visning. Pension eller andet 
Husk da. at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 

Prima holdbare 'ublide Transporispilde 
leveres meget billigt fra Lager, Priserne meget nedsatte. 

' Alle Transportspande leveres med Nummer. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 



Strømpe/J 

21orblattbet'f?anels1-?us 

Roelaern 
Roehakkere, løse Blade i forskellig Størrelse. 

Leer og Lebomme altid billigst 

%Hinge 'kolonial= & $roDurtforretniug. 

Urmager og Guldsmed 
Alunte. - TIC. 93. 

Carisherg 
Bryggerierne 

gfavem961er. 
Tlf. n 13 -- Klemensker — Tlf. n 13 

Klemeneker Skæreri. 

Gaffelbidder 
Usterssance, 

i Tomatsauce, i Dildsauce, 
i Pickles, i Krydersauce m. 1.0g, 

Benfri Slid, 
Ancitiovla  i østerssauce 

og alm. Krydersauce 
Røget Lnkn  i Skiver og Daaser. 

51. Larsen, 

Last- og PersonLorsel 
med 12-14 Pers. Bil besørges. 

2 6-7 Pers. Biler anbefales 
til rimelige Priser. 

Frank 1Flolm 
Tlf. Allinge Il l.  

Tiriq og Elrologsrlioitio 
salut Kalkning og Høstarbejde 
udføres. 

A. Schou, 
Aakrog, Olsker. 

••••••••••••••• 
• • 
ffliografen. 

Søndag den 4. Juli Kl. 8. 

„Hendes Naade 
Dragonen" 

Dansk Lystspil i 6 Akter af 
Palle Rosenkrantz. 

I Hovedrollerne: 
Grevinde M. Scheell, R. Christi-
ansen, Knud Almar m. flr, 

• • 
•••••••••••••• 

8-9 Pers. Luksusbil 
udlejes. 	H. Marsker. 

Bestillinger modtages 
Tlf. Allinge 120. 

Bilkørsel, 
Last og Personkornel med 
en 12 Peretonera Bil 

Klemens n, 7 y 
Anton Kotoed. 

Et Parti 

Hatte 
udsælges fra 6,50 

Restlageret er nedsat. 

Yflora Detersens. 
teode forretning. 

/Drik I 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMERDRIK 

Kædevarer 
Kotøjer, Grimer, Terierpaele, 

Kogrimer, Næsegrimer, 
Grimeskafter, 

Fjederhager, Bringkobler 
S-Hager, Nødled 

købes altid bedst og billigst i 

(,][11111fie Stokminf- 5 ?)roblifilforretnitI4 

Bestil Deres Tryksag' i Allinge Bogtrykkeri 
'2M i tørre og »rørte 

2cif, 
Zørrelfe, 

Zerpeittin og si3enMer 
:fobe bebft 
og bitilgft i 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Sommer-Kjolestoffer. 
findes....ijstørste Udvalg, i 

NG A 8/4, 

NORS 
Silkoliri, lys- og vaskeægte 2,70 	Dobb. br. Zephyr 1.38 

Kunstsilke Nlatlace i smukke Farver til smaa Priser. 
Vask,!ægte Frotte. god Kv. 1,58 	Uldmouseline fra 1,85. 
Bomulds Crepe Nlarocain i stort Mønsterudvalg 1 50 
Dobb. hr. Frotte, svær Kv. 2,85 	Bomuldsmouselin 1,20 

do. 	let -- 	1,75 

Den bedste Vare Det største Udvsalg. Den billigste Pris. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plancit. 

i4NGASIA, 
/1rOuitl) 

Silkestrømper 
Kulørte Flora 1191,15-0,66 	Sorte, hvide og kulørte 2,25 
Sorte, hvide:do. 	0,75 	Macosan, sorte (V, kul. 2,85 
Mercerisere, stærke'2,20 	Største Udvalg i monstrede 
Silkellor, allerFarver 	2,85 	"tærnede og stribede Dess 

ø 
fil • 

•11  : 

• • 
• • 

••••••••••••••••••••••••••••
i.  

De bedste Kvaliteter i Arbepistoj. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Store. 

baade til voksne og Bern fra 4,50-650. Prima blaa Molskindsben 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Børn. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hanse n. 

9Manclietftiorter 

Kolonial 
Kolonialvarer i prima Kvaliteter. 

Blommer, Abricoser, 
Blandede Frugter, 

Fersken, 
, Ærter, br. Bønner, store Sago 

altid billigst i 

'Muge otottial l?robttftforretning. 

Zneriber, 
91irjoril boforre. ilixforD 	 Vt•Nft--. 
.gretie. fitiorg Zroott i flere ;!- Wrrelier, fncere 
ffiratic4lour og ffirnocgretie. --ocvre 
%ooDfintiler  i mange a.-torrelfer. 	■Ntie 
binger, font firlue 	til line, nebiatte 13rifer i 

giortfianDet5 kmitbe151»fit‘. 

 

, t)aber, Mitter, 
(rebe, 

efuffejmni, 
Oirapegrebe, 

:)1,1)t)eicyrtt 
anbefale i (tort 

tit billigfte 13rifer. 

  

 

titittge 5"tolottiat: og $robuftforretning 

  

 

6 hnd3r fint 6-radet Saabyg 

  

 

Til Eftersaaning til Grøntfoder sælges : Ren,' kraftig 
Saahavre, Snedinge Ærter. Vikker. Sølvhoghvede. Gul Sen-
nep, Spergel og Sommerroer, 

   

Nordlandets Handelshus. 

       

Salt 
Høsalt, Spansk Salt, 

raffineret fint og mellemlint 

Saltsten er paa Lager til billigste Dagspris 

%Hinge noloolat,  og lkoDuftforrttaing. 

Prima lure, velrellsedo Sindshlier 
er hjemkommen og tilbydes fra Lager til billigste Pris 

Iftinge Rolottiat,  og %;roburtforretnittg 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck 

1W-  ••••••••••■■•••••••••••••••• 

:  • 
• • 

BORNA MARGARINE 

•• 	
: 41 

• • 	 41  

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

er hitliaft t)o. 
ftriGebe etjortcr fra 5,50 

(jfitra f»a're bo. nteb 2 " -ylipper 	6,50 
3iitbeftiø i mange sEvitftre 2,00 

~‘Iobe R(ipl)er 50 tre. 
tort 	i Morte .-, offer fra 49 tre. 

„ROYAL" Koge-Chokolade 
41 E C A" Koge-Chokolade 

PINENTF: DANAN, frAtIRIXAT 



Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

,,ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Yakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

U1E99  
Ctrl4..2Lyer 

Citronvand. 

Zrit tibihr 
er Ijieutfomitteit og t)atle. paa ,'ager' i otte sMa,  
jrcuibber og forfreIlige 

13rijente Cr tiebiat folojalt. 
%Hinge Rolottial: og 13roultforretiting. 

	• 

Alle Mennesker, 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette højflue, Produkt til sine Maal-

til.er. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

slanke flasker 
m. Goki-Eik. 

fryd ereL 
fisidceMeL 

- ora 

Tovværk 
Hamp-, Manilla- og Sisalreb. 

Liner, Flagliner, Merling, 
Skibsmandsgarn, 

Skagler pr. Sæt altid billigst i 

!Ctringe Silørøntaf 	-?.?rohfitrorrelitinti 

"Kodak" 
[ned ud i Ferien, er 
Ferien med hjem i 

"Kodak" 

Oun derfor uden Toven 
hen og vælg Dein en 

"Kodak 
enir 

"Brownie" ho• 
Boghande l 

F. Ål;ral.anansers. 

Tlf. 55 

"Kodak" Film 
og 

"Kodak" Tilbehør 

9rent-Xonserves. 
Priserne er betydeligt nedsatte paa alt Cirontkonserves. 

S'ololtial og 43robilftforrettiiitg. 

SLIPS 
11111.1111111111J1111111111111M111IIIIII 

Største Udvalg. 
Bedste Kvaliteter. 

Billige Priser. 

Mdqd.SinduNOrdSIMS. 
VICTOR PLANCK 

Telf.5 	ALLINGE 	Telt 5 	.? 

Wgte Vineleunt5tiirre tit $tiptag! 
'ebfte. jorbbrceliN Zifere. Qateinuttimre. 

Zogtlitticere, Zucuinting. tfle tast jcetge 
i jatao og (toro 3:oitber jarift Zultre, font meb-
følger, og 43riferite er bettybeligt itebfatte 

Nordlandets Handelshus. 

44  et meget ftort int,* i 
%oWOug i be rette 

fioltftre og P-baliteter, og 13riferite er meget 

	

billige i 	k'sløeborter i otte fionftre og 

	

rebbeg. 	 • 
Nordilbudets Handelshus. 

t14-i tja 

• SPISE-CHOCOLADE• 

0 

0 

111111110 	Produldlorrelriiilti 0 
111 ♦ • KOGE-CHOCOLADE 

0 

rJ 

0 

0 

Ekstra udsøgte Fløde-Chocolader 

- Absolut fineste Kvaliteter. -

Ekstra udsøgte bitre Chocolader 

-- Absolut billigste Priser. - 

Stort Udvalg I Koge-Chokolader. 

Priserne betydelig nedsatte. 

Kartoffel 
Sago 
Flor 
Ris el 

.93l6cknelassefoder 
Et Parti Blodmelassefoder til Svin er hjemkommet 

og tilbydes fra Lager til ekstra billig Pris 

?Muge sioionini. og 431-outtforretising. 

Vigrwer, Jabakker, 
Stort Udvalg i alle ganghare Mærker 

af Cigarer og Cigaretter.  
Køb Deris Forbrug i Produkten og De vil blive tilfreds. 

Allinge kolonial- ow Produktforretning. 

Fuldfed Gauda. Prima Ementhalsr. 

• 
Bornholms 8pre- 	lamiasses 

Afdeling i Allinge 6--"'S"--- 
Kontortid : 10-12 og 2-4. 

Renten af Indsknd er paft: 
3 Mnanederpi OpmigehNe 	 pCt. p. n 
Almindelige Spnreknameviihntir 
Folio 	 2 
1 Formorgeheimfdelingen 	3.6 
hvortil Præmie, hidtil 	pCt. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedag-. 
R..ner-Max.dviit 

Gyldig 16, Maj til 15. Seplembcr 

t * 
koriris FI. 8,00 1,39 4,20 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,50 4,37 7,32 9,17 
Klemens 8,30 2,05 4 50 7,45 9,59 
Rw 	8,46 2,21 5,06 8,01 10,13 
Humledril 8,54 2.29 5,14 8,10 10,21 
Tejn 	9,00 2.36 5,20 8,16 10,27 
Allinge 	§,12 2,48 5.32 8.27 10,37 
Sandvig 	9,20 2,55 5,40 8,35 10,45 

*) løber kun Mandag og Torsdag. 
Ira 28. Juni til 30. August. 

t) løber ikke Mandag og Torsdag. 
fin 28, Juni til 30. August. 

Minn e1•12, litweihe-
* 

Sandvig 6,45 9,05 1,15 5,25 8,20 
Allinge 	6,51 9,13 1,22 5,33 8,28 
Tein 	6,59 9,22 1,31 5.42 8,37 
Humledal 7,03 9.26 1,36 5,47 8,41 
Rø 	7,13 9,38 1,46 5,59 8,53 
Klemens 7,27 9.53 2,04 6,15 9,08 
Nyker 	7,37 10,05 2,15 6,25' 9,20 
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40 

') løber kun Onsdag og Lørdag 
fra 30. Juni til 28. August. 

1) Inhor ikke 0 isdag og Imolag 
fra 30. Juni til 28.r,August, 

Søn- og Helligdage. 
18...fIne-MPLudvig 

Rønne H. 	8,00 1,15 4,10 7,15 
Nyker 	8,16 1,31 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 1,43 4,37 7,43 
Rø 	8,43 1,58 4,51 7,58 
Humledal 8,51 2,06 4,59 8,06 
Tein 	8,57 2,12 5.01 8,12 
Allinge 	9,07 2,22 5,13 8,22 
Sandvig 	9,15 2,30 5,20 8,30 

Aokind ■ lig- Kulaur 
Sandvig 	9,00 1,00 5.35 8,50 
Allinge 	9,08 1.06 5,41 8,57 
Tein 	9,16 1,14 5.50 9,06 
Humledal 9,20 1,19 5,55 9,11 
Ro 	9,31 1,28 6 06 9,22 
Klemens 9,46 1,42 6,22 9,38 
Nyker 	9.56 1,52 6,32 9,50 
Rønne 	10,15 2,10 650 10,10 

GaudaOst 
med 

Kommen. 

Alt atter nedsat I Pris i 

`tt(inge 	& 13roblittlovvetitillg 

?hte 	Zalpeter, 
Ctiotstittr fimmoitinf, 

4)(1-. Zit,perfoøat 
er itai)ta )(tet tager. !abefte Zag€-"Ipri i 

Nordlandets Handelshue, 

Ny Sending er hjemkommen. --- Fineste Kvaliteter. 

Rolouint= 	13robuftforretning. Dansk 
Schweit- 
zer-Ost. 


