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3fest, 

Sommer, Sol og Strandbade.4 

Det er desværre ikke hvert Aar Sommersolen smiler til os som den har gjort det i Aar, og Ferie-

gasterne har mange glade Dage at tænke tilbage paa, naar de vender tilbage til Storbyens forcerede Jag. 

Badelivet har Ilbreret ved de danske Kyster, og om del end ikke kan mente sig med Revferaena, hvorfra 

dette Billede er taget, saa har Badstranden dog i Aar haft et trofast Publikum, der fordrev Timerne under 

Løjer og Skæmt. De friske Strandbade giver Sundhed og friskt Livsmod. 
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Vdgane et Antal af IMOD Hlasenip 

tit alle Rie= I Allinge•fitandvig. 

/Ilkar. Hataker, Re og Klennenaker. 

Nu vandrer Sommeren 
al Danmarks Land, 

og Hesten blæser sit Horn: 
men flittigt gemmes 

i Lade og Stak, 
det gyldne, velsignede Korn. 

At bjerge Høsten, 
naar Vejret er godt, 

er Aarets muntreste Hverv, 
slidsomt at tømme 

en vidtstrakt Mark 
til sidste fuldmodne Kærv. 

Hver den, der roligt 
med daglangt Slid 

har  bragt sin Avl under Tag, 
hans Glæde er sand, 

naar Solen gaar ned 
og  freder hans rastløse Dag. 

Ric. Gandrup. 

) 

Naturen hjælper 
sig selv! 

-0- 
Denhar mange Hensigter og den 

er en Mester I at faa dem til 
at passe sammen. — Og 

dans Opfindsomhed 
er kolossal. 

Det er underligt, at Brombær-
rene first kommer nu, da Hind-
bærrene er forbi, og at 1-lindbær-
rene først kom, da Jordbærrene 
var forbi. Det er akkurat, som M om 
det var indrettet »eden, al vi sta-
dig  kan fan Frugt at spise. - 

Det var et opvakt Pigebarn paa 

12 Aar, der talte, og  det gav Fa-
Gelen Anledning til at fortælle: 

Ja, der er maaske ogsaa tænkt 
at -ler skulde være noget al 
paa de forskellige Tider af 

Anser, Men der er ikke- tænkt paa 
dyr alene. Naturen har mank e 
HensIgh r, og  den er en Mester I 
at f la Tii,g e til al passe sam-
:neo. Navuren bar først og frem-

tne,i den Hensigt at faa sine Skab-

n.,t r Ilt :1t leve og forn.ere &g. 

Derfor er det blandt andet, at Bær-
rene kommer lidt efter lidt. 

Hvis Jordbærplanten salte de re-

de Bær (som for Resten slet ikke 

er Bær) samtidig med, at Hind-

bærrene fik deres matle, bløde Far-

ve, og at Brombærrene blev sorte 

som Draaber af Djævleblod, sart 

vilde det jo være umuligt 	faa 

alle disse Bær spist. 
u

Tænk saa og-

saa, hvis Hylden modnedes samti-

dig med de andre, og hvis Røn-

nebærrene og adskillige af de an-

drefulgte med paa samme Tid. 

saa vilde for det første de vilde 

Dyr, Fuglene som æder Bærrene 

— og dem er der jo nok bl. a. 

taget Hensyn til — fart alt for 

meget paa en Gang, 'og der vilde 

ikke være noget til andre Tider, 

mins I. Eks. nu de forskellige Frug-

ter er smukt fordelt fra tidlig Som-

mer til sent Efternar. Men det er 

stadig kun lidt af det altsammen. 

Del er ikke blot Fuglene og de 

andre Dyr og  Menneskene, som 
skal leve: Ogsaa Planterne skal 

det, og deres Tilværelse skal fort-
sættes i nye Planter, som spirer 

af deres Frø. 
Men hvis nu Jordbær, Hindbær 

og Brombær modnedes samtidig, 

vilde der rimeligvis ikke være nok 

Væsener, der kunde æde dem. San 

hk de Lov til at sidde, og naar 

de var modne, faldt de af, san korn 

de ganske vist I Jorden, hvor de 

skal ; men de vilde ikke blive til 

ret meget, turer de faldt i Klump 
paa den lille Plet, hvor Busken 

Maar. De kunde simpelt hen ikke 
være der for hinanden. De vilde 

kvæ'e hinanden. Og vel er Natu• 

ren edscl. 	el beregner, at kun D 
et ringe Antal af Frøene skal blive 

til nye Planter. Men den er ikke 
henalgIstes ideel: Muligheden skal 

være der. 
Nalr Solsorten sent paa Efter-

anret glubsk æder i sig af de mør-

ke Hyldebær, vil man overalt fin-

de dens Efterladenskaber, som vid-

ner om, at den næsten udeluk-

kende lever al disse Bær — der 

der lorøvrigt ikke panvirker dens 

Mave heldigt. Men naar dens Ef-

terladenskaber falder, lindes deri 

mangfoldige af de smart Kærner, 

som findes i Hyldebærrene, og 

som er Frøene, hvoral nyt Liv kan 

vokse, De spredes af Solsorten og 

af de andre Fugle — og saadan 

er alle de andre Frugters Frø spredt 

rundt hele Sommeren igennem. 

Og Rønnebærrene hænger til ud 

paa Vinteren, saa er de god Føde. 

Paa den Mande faar Buskene 

spredt deres Afkom over et stort 

Areal, mens de selv starir stille 
De andre levende Skabninger kan 

selv gaa ud og  tinde Livsbetingel-
serne. Planterne anvender i disse 

Væsener i deres Tje- 
neste, 	

de Væ 
neste, som gaar rundt og tror, at 

Planterne blot er til for deres Skyld, 

for at de Iran fortære dem, leve af 

dem. — Der er Stol til el herligt 

Eventyr af en ny H. C. Andersen. 

Det eneste, som mangler, er Man-

den til at skrive det, 

Men overhovedet sørger Narvren 
med en beundringsværdig Opfind-

somhed tor at Ina Planternes Frø • 
spredt viden om. Mangfoldige er 
Maederne, hvorp Mand aa Frøene spredes. 
Nu er det netop Tiden, de mange 

er Fro 	modnede, og  den, der fær- 
des Skov, paa Mark, langs Grøf-
tekant, kan selv iagttage meget: 

Adskillige Frugter har Vinger. II  
Del er de høje Træers Frugter. 
Det nytter jo ikke at salte Vinger  

pas en jordkrybende Plante. Men 
Frugten, som  skal falde ned højt 

oppe fra, kan drives vidt omkring, 

naar den kan snurre rundt, idet 

den falder eller tages af Blæsten. 
Ahornen f. Eks. sender en Hær-

skare at svirrende Frugter ned langs 

sin slanke Stamme. Se omkring et 

Ahorntræ — man kan regne ud, 

hvilken Vind, der er den mest 

fremherskende — er del Østenvin-

den, vokser de unge Træer op i 

Mængde i vestlig Retning bort fra 
Træet. 

Lave Planter, hvis Frø skal spre-
des at Vinden, udstyres paa anden 

Maade: Løvetandens og Fandens 
Mælkebøttens hvide, runde Bolde 
af Fnug, er ganske lette. De er 

som Faldskærme, der bæres langt 

— og det sker lor Gondolens Skyld. 

Gondolen er Frøet. Vinden leger 

med dem, Men ogsaa Børnene, 

der tumler sig i glad Leg, hjælper 
til: De puster „Skreadere• for at se, 

hvor mange der bliver tilbage pas 

Frugtbunden — rm mange Sæt 

nyt Tøj skal de have i Aaret. Og  
Moderen, som harer pas Børnene, 
siger : 

— Hvor I pjanker I 

Hun - H 	tænker ikke pal, at Pjank 
ofte, som har, anvendes I et hø-
jere Formnats Tjeneste. 

Borren, der stiar i Grøften, har 
udrustet hvert af sine Frø med en 
Stang, og  lor Enden at den er der 
en Krog, som gør, al Frøet kan 
hænge fast overall. Osier en Ko 
og græsser, og  den kommer for 
nær til de modne Borrefrø, hun-
ger et af disse maske det tynde 
Haarlag, indtil det har Irriteret Ko-
en snu længe, at den gnubber Frø-
et af sig op ad en Kløpæl: Sal  

falder Frøet i Jorden her — og 
næste Air kan en Ko bære Frø 
bort .gsaa Ira dette. Passerer et 
Menneske forbi pari Vejen, hager 

Borrefrøet sig  maske fat Klæ- 
derne og hæres med, indtil Men-
nesket bereter sit Tøj af — og  
ogsaa fjerner deme• _Griseri', som 
er kommet part ude vi d Diget. 
Maaske tabes Frøet pia Gulvet. 
Del fejer engang tid mej Stav og  
Skarn. Del kommer muligvis i 
Skraldespanden --- del ender paa 

en Losseplads.Midt i Ragelses 

prut denne vokser næste Aar en 
frodig Horreplante. 

Der er nok af Planter, som an-

vender Mennesker eller andre Skab-

runger til at bære deres Frø rundt 
1 Verden — paa den ene eller den 
anden Maade: Maven, paa Tøjet 
osv. Men der er ogsaa Planler, 

som selv kan foretage Spredningen. 
Der er I. Eks, Violen, den lille 

uenseliee Piante, som ingen læg-
ger Mærke til undtagen i den Tid, 
da den kigger ud i Verden med 
sine dybblaa Øjne. Naar Frøene 
er modne, aabner den Kapsel sig, 
hvori de ligger — og  den eabner 
sig  med et lille Knald, en hel 

Eksplosion, der bringer Kapslen i 
Svingning, saa Frøene bogstaveligt 
talt sprøjtes ud tit alle Sider -
de kan paa den Maade slynges 
en hel Alen bort fra den lille lave 
Plante, og  selv om denne løvrigt 
stsar stille paa sit Sted, kan dens 
Slægt da paa den Maade vandre 
store Strækninger igennem. Vel 
bliver det kun to Alen om Aaret 
— en Alen i hver Retning  fra Plan-
ten — men Naturen regner ikke 
med Aar, kun med Aartusinder. 
Den regner paa saa utallige Maa-
der med andre Begreber og  Stør-
relser, end vi gør. Derfor er del 
saa vanskeligt at følge deri, selv 
om det paa sin Vis er let nok. 

Der sker hver Dag  saa meget om-
kring  os, der har en dyb Mening. 

prøve at Det er blot vor Sag at 
finde den — for vor egen Skyld! 
Naturen klarer sig  uden os. Den 
ved at hjælpe sig  selv. 	B. T. 

gfestnat. 
Dagens Travlhed døde 
over Mark og  Vang. 
Sindene blev øde, 
trætte Hænder hang. 
Høstens Nat har venligt 
dæmpet Tid og  Sted, 
sænket Sind I Drømmes 
Underverden ned. 

Fuglen skjult i Træet, 
er af Søvnen blind, 

m enso 	styrer Nuet 
dybt i Himlen ind. 
Fyr, som gennem strinter 
Mørkets Ocean, 
tændtes i det f jerne 
af den store Pan. 

Maanebeadens Kølvand 
ier st 	mod Jordens Kyst, 

med en salig  Selvrand 
Skyen hviler Sky 	tyst, 

m so en Ø, der tænder 
Lyset paa sin Strand 
for at vinke Nattens 
Gudebasd Land. 



Sengeliggende. 
—o-- 

,Den Sunde lettes meget, den 
Syge kun set.' Sandheden al hint 
gamle Ord stadfæstes i disse Da-
ge. Der ligger mange i Hjemmet 
og pas Hospitalet og ønsker kun 
dette ene, at de maa blive raske. 
Til daglig har de maaske mange 
andre ønsker, men nu de ligger 
med Feber og med Smerter, synes 
de, at var de blot raske igen og 
kunde stna op og gere deres dag-
lige Gerning, vilde alt, hvad der 
ellers trykker og nager, let kunne 
bures. 

Vi, som er raske, hor skønne 
par, at vi har Helbredet i Orden. 
Under en Epidemi som den nuvæ-
rende lærel man el vindere Hel-
bredets Betydning. Først Verdens-
Veen og nu Sygdommen giver Lut-
hers Forklaring el ,sinelfet Brod" 
en mærkelig aktuel Klang. Hans 
Forklaring lyder som bekendt s ia-
ledes: ,, All, hvad der hører til Le-
gemets Næring og Fornødenhed, 
saasom Mad, Drikke, Klæder, Sko, 
Hus, Hjem, Mark, Kvæg. Penge, 

Gods, from Æ,elebei le, tromme 
Børn, fromt Tyende, fromme og 
trofaste Orer herrer, god Styrelse, 
godt Vejrlig, Fred, Sundhed, Tuet, 
Ære, gode Venner, trofaste Nabo-
er og deslige.' De allerfleste Led 
r denne Række har i Løbet af de 
sidste fem Aar for Alvor visl sig 
al høre med til vort .daglige Brød,' 
Nu kommer Leddet Sundhed altsaa 
ogsaa med. Forhaabentlig vil det 
hj.elpe dem, der beder deres Fa-
dervor, til at bede med mere Ei-
terianke. Og det er vel ikke usand-
synligt, at adskillige at dem, der 
nu ligger syge, og som i deres 
Sundheds Dage havde glemt at 
hede deres Fadervor, nu begynder 
at stamme pat det. 

Vi, som er raske, ber ogsaa tæn-
ke med Venlighed og Hensynsfuld-
hed pas de Sengeliggende. 1 man-
ge Henseender er vor Sygepleje 
i det 20. Aarhundredes Begyndel-
se trods alle tekniske Fremskridt 
mærkværdig langt tilbage i Udvik-
ling. 

Som nu Hospitalsplejen I Pragt-
fulde Bygninger med brede Gange 
og Trapper, med Hensyntagen til 
Arkitektur og til Hygiejne er vore 
Sygehuse blevue, men hyggelige 
er de sandelig ikke. Og jo nyere 

Bygningerne er, desto uhyggelige-
re er de for de Syge. Kan man 
tænke sig noget, der er mere langt 
fra hjemlig Hygge, end de vældi-
ge Fsellesstuer! Om 50 Aar vil Men-
nesker 313a Hænderne sammen af 
Forundring over, at vi kunde tæn-
ke paa al helbrede svage Menne-
sker med ømfindtlige Nerver ved 
at lægge dem ind i store, kedelige, 
grimme, urolige Sale, hvor Seng 
stod ved Seng, ikke blot -i eller 6 

Senge, men mange flere. I Frem-

tidens Hospitaler vil Eneværelset 
komme til sin Ret. Men selv om 
vi foreløbig maa lage til Takke 
med Fsellesstuerne, burde der dog 

kunne sørges far, at dødssyge Pa-
tienter med generende Sygdomme 
ikke las sammen med andre. Mon 
nogen tror, at det virker helbreden-
de paa andre Patienter, naar en 
Patient med Lungebetændelse i sid-
ste Stadium ligger midt iblandt 

dem? Hans voldsomme Aandedræt 
kan bogstavelig hindre hele Salen 
i at sove om Natten. Hospitalerne 
skulde være rolige Opholdasteder, 
men al mere uroligt Sled end en 
stor Fællesstue kan almpeitheden 
ikke tankes. 

Og sas Plejen i Hjemmet! Hvis 
man kan isa en dygtig privat Sy-
geplejerske, og Sygdommen ikke 
kræver Operation eller anden ab-
solut nødvendig Hospitalsbehand-
ling, ken der ikke tænkes nogen 
møre bebegeng og beroligende 

Mibicie at gennemgas Sygdommen 
pas end ved at ligge i sit Hjem 
— forudsat dog endnu een Ting, 
nemlig at Familiens Medlemmer 
opfører sig pas rette Mudr. Men 
i sat Henseende skorter det kun 
alt tor ofte, og har man sas heler 
ikke Sygeplejersken, kan Forhol-
dene blive nok sas ubehagelige 
VI ser bort fra den økonomiske 
Side al Sagen og holder os ude- 
lukkende til den ren 	personlige. 
Der er tit en mærkelig ringe For. 
staaelse for, hvorledes Syge skal 
behandles. Det virker irriterende, 
naar man ligger og er syg. stadig 

at fas Sperrgsmard om, hvorledes 
man befinder sig. Overhovedet har 

Københavns 

den Syge bedst af, ni der ikke ta-

les mer end hejst nødvendigt om 
Sygdommen. Han Irina ikke for-
styrres og ikke underholdes for me-
get, men lian maa ligge med den 

Bevidsthed, at om han kalder og 
trænger til noget, vil der straks 
komme en og hjælpe ham og vel 
at mærke hjælpe ham villigt og 
gerne. 

Om Søren Kierkegaards Moder 
fortæller f-lenrieite Lund, at hun 
aldrig var mere i sit Es, end naar 
en forhigaaende Upasselighed tvang 
hendes Sønner tilbage under hen-
des Regimente. Især var hun til-
freds, naar hun kunde las dem i 
Ro til Sengs. Da svingede hun 
Sceptret med Fryd, siger hendes 
Datterdatter, hyggede for dem og 
fredede orn dem som Hønen om 

sine Kyllinger. 
Den Slags Mødre lindes der end-

nu. Overhovedet findes der Plejer. 
sker, som kan gøre Sygeplejet hyg-
geligt og lait Patienterne til at be-
finde sig vel ved at ligge til Sengs, 
»Medes at de senere hen mindes 
Sygdomstiden som en næsten be-
hagelig Tid. 

Men gennemgeaende er Hjem-
mene ikke fulgt med i Udviklingen. 
naar Talen er om at pleje Syge 
og gøre det hyggeligt for de Sen-
geliggende. 

De Sengeliggende skal forøvrIgt  

selv betragte deres Sygdomsperio-
de som en aandelig Hvileild. og 
Prøvetid. De skal prøve sig selv, 
mens de ligger uden at kunne ta-
ge sig noget til. Under vor Slagte 
forjagede Arbejde er der simpelthen 
Ikke Tid til rolig Selvprøvelse. Men 
mur men ligger Time efter Time 
Dagen igennem i sin Seng, og nar-r 
man hø, 	Uret sl$a Timeslag Ti- 
me efter Time I den uendelige Nat 
uden at kunns sove, bliver der 
Lejlighed til Selvbetragtning. Ind 
imellem Feberfantasierne og de 
urolige Drømme kommer Minder-
ne frem, Samvittigheden bliver lit 

forbavsende stærk og klar. Ord og 
Handlinger frs svundne Dage træ- 

der os ganske nar i Mørket og 
Stilheden, og vi synes paa een 
Gang, at Vi nu forstair og vurde-

rer dem hell anderledes Indgasen-
de end den Gang, vi oplevede dem. 
Men jo nærmere vore Oplevelser 
kommer os, desto mindre bliver 

vi selv. Der er mangt og meget, 
som vi ønsker usagt og ugjort, af 
alt det, der træder os nar tra Min-
dernes Verden, naar vi ligger en 
mørk Nat og tæller timerne. 

.Skulde vi alene tage imod det 
Gode af Gud og ikke lage Imod 
det Onde'?" Samledes sagde Job, 
da lian var bleven stenet med on-
de Bylder. Hvis et Menneake har 
fundet sin Gud og overgivet sig 
til ham, vil han °galla tage mod 
pinefuld Sygdom af hans Haand. 

Men sad vil han ganske vist og-
via gøre deri Erfaring, at selv den 

pinefulde Sygdom i Guds Haand 
kan blive til Velsignelse. Paa Sen-

gelejet lærer han sin egen Svag-
hed, sin egen Ufuldkommenhed 
og sin egen Skyld al kende. Men 
han tærer ogsaa Guds Godhed at 
kende. Midt i Smerterne og Ang-
sierne og Selvbehrejdeleerne mær-
ker hen pludselig, at Herren er ham 
nuar. I Mørket og i Ensomheden 
kan den Sengeliggende komme 
Gud nærmere, end han nogensinde 
fer har varet, og hans Sjæl kan 
blive lyldt med Glæde og med Fred. 

Nogle af Guds største Geringer 
I Menneskesjaie er svede pas Sy 
plejet, 	 m--1. 

Sarnet. 

Brs spand, bevæget Veer, 
to øjne lysehlaa, 
et sok ;nsfarvel Haar 
er kommen I vor Vraa .  

Livsglæden atter bragt 
med Kys i Verden ind! 
Aiverdees Under lagt 
som Spirer i vort Sind! 

Hvor lysende og arm 
den unge Moder ler, 
en vaagen Lykkedrøm. 
Javist, Mirakler sker! 

Det spæde Mandelro 
i Moderarmens Ly: 
Lyksalighedens ø 
midt i den haarrle Byl 

Johs. V. Jensen 

len Dorske Poliliker 
Iltrult3in Børger 

Den 20, August fylder den kend• 
te og fremragende norske Politiker 
Abraham Berge 75 Aar og samti-
dig kan han vente, at den fornylig 
rejste Rigsretssag mod ham bliver 
indledet med Forhør al mangfoldi-
ge Personer i Anledning af, af han 
som det norske Ministeriums Chef 
uden den lovgivende Forsamlings 
Vidende støttede den norske Han-
delsbank med adskillige Stalsmilli-
aner. Samtidig med, at man Ira 
alle Sider i Norg e vil hylde den 
gemte, retlinede Politiker I Anled-
ning al hans 75 Aar, thi det vil 
mani, derom er der ingen Tvivl, vil 
man hvirvle Skandale op om hans 
Navn, thi det er der heller ingen 
Tvivl om, at man vil eller i hvert 

Fald ikke kan undgaa, naar Sagen 
kommer frem Id Undersøgelse. Det 
bliver lidt svært at skulde klappe 
med den ene Haand og slam til 
med den anden, men staden vil 
det gaa, og derfor vil det sikkert 
blive en højst ejendommelig Fød-
selsdag, han vil komme til at op-
leve. Abraham Beige har som Po-
litiker bidraget meget til den nati-
onale Samling, som førte til Uni-
onsoplesningen i 1905, og han har 
haft Sæde i talrige Ministerier. In-
gen betvivler hans absolute rene 
Hensigter, da hen forstrakte Ban-

ken med Statens Penge, og lam 

tør benægte, at hans [-handling ik-
ke ogsaa var at stor Betydning 
for det norske Samlund paa det 
givne Tidspunkt. Men alligevel 
skal han altsart for Rigsret, thi 
Handlingen var juridisk ulovlig. 
San bags endt kan Livet forme sig. 

let sidste Læs. 

Det sidste Les nu ruller mig forbi, 
de sidste gyldne, 

kærnetunge Traver, 
den sidste Rest af Som'rens Poesi. 

Det sidste Læs! 
og Som'ren er fortil, 

se Sko■ en, hvor dden hdriennesfa, tmer,  

snart synger Stormen 
 tunge salmer.  

mens Levet drysser
sine 

over
ge  

 Vej og Sti. 

Stund 
erforbi 

Ja, Som rens sidste  

som Gui'l kens Bl  
og 
	teser  k k en s 

en Gøglerdragt il 
edens Maskerade, 

an vild, men pragtfuld 
Farvesymfoni. 

Led Løvet dale over, Vej og Sti, 
lad Stormen ribbe 

alle Skovens Kviste 
til næste Veer 

vil nye Knopper briste 
og grenres ved et 

sælsomt Trylleri 

Ole Olsen. 

Fra Uge til Uge 
—0 

Opmærksomheden henledes pos 
Forentuern Hornholme Gene-
rallorsamline pris Mandag Atten. 

Hiblinteket eebner Læneam-

en Fredag den 20. da. h./minien 

lukkesi August lel. 

gudstjeneste og ker. 
- o -- 

Søndag den 22. August. 

'Bethel. Kl. 8. 	(Ok K. lukket) 
Allinge Kl. 10. 

......■1~11010•1•1 

Luth. Missionsforening 
Allinge Kl. 3. I Hammers Løkke. 

Tejn Kl. 6. 	H. Pedersen. 

Kirkekoncert 
1 Re Kirke. 

Søndag den 29. August KI 4 
Under Medvirkning af Kantor Jo-
hansen Rønne samt stedlige Kræf-
ter. 

Entre Voksne 70 øre, Børn 35 
Indtægten tilf. Menighedskassen. 

Se nærmere ved Opslag 
i Brugsf. og Rubro, 

Foreningen Bornholm, 
Allinge Afd. holder Generalfor-

samling paa Mandag, Kl. 81 '4  i Bi-

bliotekets Lokaler. Vigtige Sager 

foreligger til Forhandling. 
Alle Medlemmer bedes møde. 

I Fjedervogn, 
1 Gig, 1 Fodpose. 2 Stavne-
ler samt Il Sæt antikke Kane-
klOkker er billig til Salg. 

Skovløber Lind, 
Slotslyngen. 

Cigarpriserne 
er nedsatte! 

En rød Hest 
5 Aar 10 Kv 4" er til Salg. 

. Skovløber Jespersen, 
Ro Plantage. 

A ilinge=Stuidvig 
Ungdomsforening 

Malurt 
købes 10 øre kg. 

Chr. Holm, 
Havnegade 

Hunde-hirkegaard. 

Ude ad Vanløse til ligger Københavns Hundekirkegaard, om-
fattende et ikke helt ringe Areal, smukt inddelt og med en Mængde 
velholdte Grave over Menneskets trofaste Venner blandt Dyrene, Hun-
dene. Det er ejendommeligt at vandre rundt mellem alle disse Dyre-
begravelser, hvor Ligsten ved Ligsten fortæller om det smertelige Tab, 
som Mennesker, vel oftest ensomme gamle Mennesker, har lidt, da de 
mistede deres firbenede Ledsager. Enkelte Steder stødes man, og siger 
til sig selv: Skaberi! Men langt de fleste Grave er Udtryk for en vir-
kelig ken og værdifuld Følelse, som man stille og bevæge! bøjer sig 
for, — Pia en Marmortavle læser man 	,Farvel lille Molly. Tak for 
alle de kære Minder". Paa en anden stear der blot : .Bob 131/5  Aar". 
Et tredie Gravsted har ikke blot en Marmortavle med Ordene .Farvel 
lille Ledy" i forgyldt Skrift, men pas selve den ret store Grav er Nav-
net Lerly anlagt 'ned smuk Buksbom. -- Hundekirkegaartien er de 
uniæledes Grave, her har de feset et Eftermæle, som mange Menne-
sker ikke engang faer. 

Stort Udvalg i tørre veliagrede 
Cigarer og Cerutter, 

Cigaretter, Shagtobakker 
og groftskaarne Røgtobakker. 

Allinge Ø. elg o 

Tlf. 12. 

afholder Medlemsbal Søndag 
den 22. August Kl. 8. paa Chri- 
stensens Sal. 

Medlemskort skal forevises. 

BeStyrelsen. 



Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

„ANKER" Cacao kun i 1/0  kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Nordlandets Handelshus 

Pandeibier, 1'111(1(413hr og Tilder 
af prima engelsk Kvalitet leverer vi stadig paa særdeles 

gode Vilkaar og Betingelser. 
Vi har fremdeles rigtig gode, skarpkantede Ud-

skudsbrædder i alle Længder 

Læder- Icopal- og Sand-Tagpap 
i de bedste Sorter, og Priserne er nu meget rimelige i 

Nordlandets Handeishus. 

Pr, knuste engelske Gaskokes 
er hjemkommen og tilbydes fra Lager. 

■- olonial,  og 13rvbitttforretning 

Store, rane, meget kraftige 

Dampkul 
til Tærskningen ekspederes fra l.ager. 

1 Løbet af fan Dage venter vi Ladning med store 
tyske Borsig Kul, som er fortrinlige som 

Dampkul og til Kakkelovnene, samt 

prima knuste Berliner-Gaskoks. 
Bestillinger til Levering fra lossende Skib udhedes snarest. 

Do sElvaolip gode holds-Briketter 
ventes til Losning i Løbet af September Maaned, 

Nordlandets Handelshus. 

Vort store Nor al do kohmaildswer 
er nedsat i Forhold til 

det nye Pristal, 
og derfor kan der altid handles med stor Fordel i 

Sopfiie Yfolm, 
HOTEL .HAMMERSt). 

'.21- 	inbfierq 
Urmager og Guldsmed 
Allinge. r Tlf. 93. 

E. Fuhrmanns 

Bandage- og fiHrforrdoiq 
er i St. Torvestræde 12, Rønne 

ved Rezar du Nord. 

gfaveme6ler. 
Tlf. n 13 — Klemensker — Tlf. u 13 

Klemensker Skarrer'. 

Bilkørsel, 
Last og Personkeriel med 
en 12 Personers Bil 

Klemens n. 7 y 
AntOnikotoed. 

8-9 Pers. Luksusbil 
udlejes 	H. Marcker. 

Bestillinger modtages 
Tlf. Allinge 120. 

• t••••••••••••• 
• • 

Riografen. 
Søndag den 22. August Kl. 8 

.fra eficimplain Soen 
i 21. S. 

Smukke Naturbilleder 

Fossekereos Ord. 
Smukt Skuespil i 6 Akter fra 

Finland, ,,de tusind Søers Land" 

• • 
9•911••••••••••• 

RITZNER 
De 

kender 

vel. 

Danmarks populæreste 
Symaskine? 

Forhandler:  

9r1C ffliincfi. 
"Hf. 34. 	Allinge. 

Der findes en GRITZNER 
for ethvert Behov. 

gr(9:-■,?,;,1 

C1114.1!U}fr 

Citronvand. 

Apollinaris. 

‘4.1kGMik 
NORS 

Sommersalg 
til ekstra billige Priser. 

Restlageret af Sommerkjoler og Reennwre•ennj til 
voksae og Horn udsælges med 20 pot. 'Rabat. 

kile Kjoler og Frakker fra sidste Anr mliadges til 

halv 1 ris. 
6 Ntlic. morte og kalorie Golfjaketter udsælges 

tillrnly Pris • 11.25. 
3 Mik. Goltjaketter i lyse Farver, halv Pris, 14.00. 

3 Stk. kulørt stribede MilkeInnabers 1% Kr. pr. Stk. 

4 mønstrede Jumbers i liornrikiNniussellne n 3.75 
4 	 do. 	 I IlIldrnworeline 	a 5,145 

do. 

	

	 Uldereperunroenin i Kosagas 
facon, halv Prim 12 Kr. 

do. 

	

	 Silkefoulard fru sidste Aar, 
opr. Pris 27.75. udsælges fur 10 lir. 

t pen Lager ~rendt,  1/nr.ngo:Mil 	r nrrtøj i stribede 
og t n farvede kulørte Bluser. lienkkeder, hvide og ku-
lørt s ribade Habitter. hvide og stribede HatroNluier ud- 
sæt 	med 20 pct. Rabat. 

t Parti heluldne Halvstrømper, sorte og brune No 
6, !' r 9 mugges for 75 Ore pr. Pnr 

t Parti heluldne Huloste 	per. morte og brune No 
i, 2 o 3 melges for 25 Ore Parret 

t Parti kulørt N‘tribetir Lærred...Idoler No 42.44.46 
ssegr for 3,85 

10 Stk. ekstra svære Kokkenbr .  lllll dklreder. ~r. 
55..ci .1 cm sælges for 75 Ore Stk. 

100 Mtk. Gulvklude. meget tætte i Vævningen og 
de <a ekstra stærke, melges for 42 Ore Stk. 

ed Køb af 20 Stk. og derover 3M Ore. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Krdile kid til PaorshiN 
tilb des fra Lager til billigste Priser. 

Ifirtge Sufonid tv5s ?)rotifitrorrelniq 

TIE Damptærskning anbefales 
Maskinolie, 

arnpcylinderolie, 
Remme, 

Remsamlere, 
Remvoks, 

Koncistensfedt. 
:ilt til illigste Priser 

r;41) inde Åofontaf- c5s 7robufitforretninc; 

Ny Klipfisk 
af a ler; ineste Kvalitet er hjemkommen og tilbydes til me-

get lied ;at Pris 

9titinqe ,Qotoniat & 93robitrtforretniliq 

Ny Spegesild 
er paa Lager og tilbydes til billigste Pris. 

quittge Rotoutat,  og 13rabuttforrennun. 

ålle Sorter kro Sutlurer al ny Host 
"tot],  s ig betales med højeste Dagspris 

testillinger over gode sortsrene Sorter Hvede, 
Fluurg, Vintermarter og Vintervikker til 

3aa!æd i 1-,:fteraaret udbedes 

Nordlandets Handelshus. 

Xost eg ,ogi Kunstgødning 
er pas Lager og vi ekspederer herefter 

18 ['CL Soperlost31 og 37 gi. kiliptieg 
til de nye, lave Priser. Flere Bestillinger udbedes 

Beder om Bestillinger af• 

Nørre Flodals fintnialede Godningskridt 
til Levering i September og Oktober Maaned 

Nordlandets Handelshus. 

Aalborg Vement i Jcekke 
(friskbrændt) er lige oplosset og ekspederes fra Lager til 

laveste Dagspris. Ved større Kob gives ekstra Rabat 

Nordlandets Handeishus. 

Vi har endnu rigeligt Lager ai de store 

engelske Derhyshire Ovnkul 
harpede dO. Nøddekul og Brun-
kuls-Briketter af bedste Sort, samt knuste 
LOndon Koks, som er særlig kraftige. 

Priserne rimelige og billigst ved kontant Køb i 

Nordlandets Handelshus. 



Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms ilegelahil Norgarille, 

Bornholms SparH- & Laallekasses 
Afdeling i Allinge 6-; 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten ar Indskud er pan: 

Nnitnederia Opnignine 	4.5 pCt, 
Almindelige Spnreknnwevilknar 4 
Folio 	 • I Formorgehteimfdelingen 	3.6 
hvortil Præmie, hidtil 2.4 pCt. 

1111~~11111111111111 

Ih a 

Hof-Pilsner 

slanke flasker 
m.  

[1 ;-) ry- er eL, 
fis L.-9a31:12ci_. 

I 	
93or(9, 

Aveffir i Nordborobolffis Offehlad! 
Alle Slags Syltesukker 
af bedste Kvalitet sælges meget billigt. Ægte Rør-
sukker og stødt Melis i halve Sække 
til laveste Notering. 

Nordlandets Handelshus 

Vi har Lager af særdeles kraftigt, tørt og sundt 

Bageri-Flormel, 
som sælges i hele og halve Sække samt i Poser og Smma-

vægte til meget billig Pris. --- Bagningen lykkes altid ved 

Brug af disse gode Melsorter som sælges i 

91tirManbet5 kønnbelout. 

Standard Høstbindegarn 
(ekstra Kvalitet) langtrækkende (400 Meter) i store faste 

Nøgler er paa Lager og sælges meget billigt. 

Store ekstra krallip DaalpkuI kap *des 
til laveste Priser 

Nell-d-landets Bandeishus. 

Til Syltning 
Syltekrukker og Sylteglas, 

Henkogningsglas og Geleglas. 
Stort Udvalg i alle Størrelser til billige Priser .  

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Bestillinger tli Etteraaret 1926 at : 

18 pCt hperlosial, 37 [A bligmillillo 
samt Nørr e Flødals Gødningskalk til de 
for Efteraaret gældende betydeligt nedsatte Priser bedes 
afgivet snarest. 	Ladninger ventes i August, September og 
Oktober Mdr. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Syltning 
anbefales fin Topmelis, krystalliseret Demerara 

Syltepulver, Salicylpulver, 
ekstrafin VaniMe, 

Vanllin i Kapsler, ekstrastærkt Pergament 
købes fordelagtigst i 

'4.zrvtntrtforretitit4i. 

HATTE elF3i12,  

fine .1-Wienske Haarhaiie 
Bedste Kvaliteter. 

Billige Priser 

Mdgasin dtiNordsUds.tiong 
VICTOR PLANO< 

Teif.5 	ALLINGE 	relf. 5 

LoEir" TA:£ 
..,ROYAL" Koge-Chokolade 
”B E C A" Koge-Chokolade 

ris EsTs DANfiK FAIIIRIN .11T 

.- .---.4. Køreplan. • 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage. 
~lime -Ninna vig  

Gyldig 16. Maj til 15. September 

" 
RønneH. 8,00 1,30 4,20 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,50 4,37 7,32 9,47 
Klemens 8,30 2,1; 4,50 7,45 9,5 
Rø 	8,46 2,21 5,06 8 011“,13 
Humledal 8,54 2.29 5,14 8,1010,21 
T,  jri 	9.00 2.36 5,20 8,1610,27 
i",.1Inge 	9,12 2,48 5,32 8,2710,37 
Sindvig 9,20 2,55 5,40 8,3510,45 

s) løber kun Mandag og Torsdag. 
fra 28. Juni 	30. August. 

I) løber ikke Mandag og Torsdag. 
fra 28. Juni III 30. August. 

nnri4vig-Sanse 

9,05 1,15 5,25 8,20 
9,13 1,22 5,33 8,28 
9,22 1,31 5.42 8,37 
9,26 1,36 5,47 8,41 
9,38 1,46 5,59 8,53 
9.53 2,04 6,15 9,08 

10,05 2,15 6,25 9,20 
10,25 2,33 6,45 9,40 

Onsdag og Lørdag 
Juni !il 28. August. 

Onsdag og Lørdag 
Juni ni 28. August, 

Son- og Helligdage. 
Itnnne-Nandrig  

Rønne H. 	8.00 1,15 4,10 7,15 
Ny ker 	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 5,04 8,12 
Allinge 	9,07 2,22 5,13 8,22 
Sandvig 	9,15 2,30 5,20 8,30 

Sandvig 6,45 
Allinge 6,51 
Tein 	6,59 
Humledal 7,03 
Ro 	7,13 
Klemens 7,27 
Nyker 	7,37 
Rønne H. 7,55 

*) løber kun 
fra 30. 

1) løber ikke 
Ira 30. 

Mandvig-Riemne 
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 
Rø 	9,31 1,28 6,06 9,22 
Klemens 9,46 1,42 6,22 9,38 
Nyker 	9,56 1,52 6,32 9,60 
Rønne 	10,15 2,10 6,50 10,10 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMERDRIK 

Carlsherg 
Brijggererne 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm,, ...Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
FrAketiogsamIngen (Borgerskolen I. Sal 

Læsestuen : Søgnedage fra 5 -9 Elin!. 
Lidlaar Mandag og 1-redag 7-- 8, 

samt Tirsdag .1-4. 
Hjælpekassen • Form. Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandt 
Jernbanest. tr enben tør Gods 8-12,2.6 

Klemens Jernbanestation do. 
ismritnerkrinini.ei ru-11 og 2 4. 

..anno- 	Inskuntobanken 2 	4 Ettin 
nstkrintoret: Søgnedage 9 -12 ng ?. 

. 'Aandinavien-Amerikalinien: 
Agent Otto CiornIr7ka, 

Sparekassen 	12 ng 2 4 
5i rnpelldial i Sparekassen. Id 12. 2 

ftranddirek turen 	da. 
`statsanstalten for Litalorsikling ved 
S tationlorst. Kofred kr Lit.rt,d 1- • [nr 

elegrafstalic nt n 9- 12 og 2- 6 
Toldkamret 8- 12 Form, 2-5 Efterm. 

Ved De, 
at vi sælger Arbejdste$:.  til de billigste Priser! 

Blaa Jakker, alle. Størrelser 
	

5,00 

	

do. Benklæder 
	

4,L 
Stærke Overalls 
	

5,85 
Ægte, gule jakker 
	

8,50 
Hvide 	do 
	

7,50 
Hvide Benklæder 
	

5,75 

Nordlandets Handelshus. 
•••••••••••••••••••••••••• 

• • 
BORNA MARGARINE 

 

er fin, frisk og velsmagende og giver 	• 

• 
LÆKKERT SMORREBROD 

	• • 

64941•••••■••••••••••••••••••••••0 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider, - Alle Forretninger i Allinge-Randvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

	1. Drk 

ile hedde [dildo? i Arbejdsbi]. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr. 
baade til voksne og Born 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 
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Prima Standard Høstbindegarn 
i store Nøgler og meget langtrækkende er lige hjem- 

kommet og tilbydes fra Lager til billig Pris 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 


