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Barnet og Skolen. 
Ved et Skolemøde i Viborg 

talte Forfatter Anton Bernt-
sen om Barnet — dets Fjen-
der og dets Venner. Efter Vi-
borg Stifts Folkeblad gengiver 
vi følgende om Barnet og 
Skolen. 

Skolen er selvfølgelig Barnets 
Ven. Baade i Folkeskolen og den 
private Skole gøres der mange 
Steder et godt Arbejde. Der sker 
mægtige Fremskridt. De Skoler, 
der bygges nu, er rene Paladser 
i Sammenligning med det lave 
Bindingsværkshus, hvor jeg tileg-
nede mig min Børnelærdom, og 
Undervisningsmidlerne er rigere 
og mangfoldigere. Vi havde kun 
tre Bøger i Tasken : Lærebog, Bi. 
belhistorie og Chr. Hansens Reg-
nebog, men dem kunde vi ogsaa. 
Nu har Børnene et helt Bibliotek 
i Skoletasken. Dersom Udbyttet 
staar i Forhold til det Apparat, 
der er i Gang, saa maa Børnene 
kunne drive det langt videre end 
vi ældre. Men jeg er ikke sikker 
paa, at Resultatet altid staar i 
Forhold til Anstrengelserne. Man 
maa huske paa, at Barnets Ud-
vikling skal have sin Tid. Dersom 
man forcer Barnets legemlige eller 
aandelige Vækst, bliver Resultatet 
Usundhed. Der er i Barnet en 
Mængde Spørgsmaal, der kræver 
_Svar, en Hunger efter Viden om 
Livet, og hvis Skolen mødes paa 
frugtbar Maade med Barnets Trang, 
saa bliver Skolegangen en Fest, 
og der sker aandelig Udvikling 
og Modning. Jeg er bange for, at 
mange Børn ikke kan magte alt 
det Stof, Nutidens Skole beskæf-
tiger sig med, og saa opnaar man 
kun, at Barnet faer en Del friske 
Hjerneceller fyldt med Bogstøv. 
Hvis Undervisningen bliver til 
aandelig Tvangsfodring, saa slider 
man Nerverne op baade hos Børn 
og Lærere. 

Vi ;naa følge Livets naturlige 
Rytme, Væksten skal have sin 
Tid. Det er ikke Skolens Opgave 
at forsyne Barnet med alle de 
Kundskaber, det kan vente at faa 
Brug for Resten af sit Liv; vi 
skal lære ikke blot af Bøgerne, 
— men ogsaa af Livet. Vi, der 
gik i Skole hos en gammel, graa-
haaret Degn, gik ikke ud i Vera 
den som et vandrende Konversa. 
tionsleksikon ; vi kunde ikke remse 
en hel Masse Aarstal op eller gøre 
Rede for Floderne i Frankrig, men 
til Gengæld havde vi en Del friske 
Hjerneceller i Behold og Trangen 
til at lære noget mere. Mange Pæ-
dagoger indrømmer, at Skolens 
Stof kunde begrænses, men Ek-
samen kræver det. Eksamen er 
blevet De Danskes Vej til Ros og 
Magt; hvis man ikke faer ,en god 
Eksamen, kan man ikke faa gode 
Stillinger. 

Her kommer vi til Kernen i det 
hele : Hvad er det egentlige For- 

maal for vor Opdragelse af Bør-
nene i Hjem og i Skole ? 

At Børnene bliver Mennesker 
med et rigt Aandsliv og en ædel 
Karakter — eller dygtige til at 
tjene Penge og gøre Kariere i ti-
melig Henseende? Man vil sige: 
Begge Delel Jeg tviver ikke om, 
at man i Skolen har begge Maal 
for Øje, men der • er noget mis-
tænkeligt ved, at vi saa villigt bø-
jer os for Eksamenskravene — 
det tyder paa, at Hensynet til 
materiel Fremgang er stærkt i 
Forgrunden. 
Vi ofrer vore Børn til Eksamens-
terperiets Molok, for at de kan 
have Udsigt til at naa lidt højere 
paa Skattelisten og den sociale 
Rangstige end Far og Mor. 
Det skal ikke være nogen Bebrej-
delse til Skolens Mænd og Kvin-
der — jeg ved, at vi har en ud-
mærket Lærerstand i Danmark, 
og dersom Skolens Arbejde er 
for stærkt præget af, at materiel 
Fremgang er Livets Maal, saa hæng 
det sammen med, at Tidens hele 
kulturelle Indstilling er materia-
listisk præget. Vor vesterlandske 
Kultur har sin Rod i Kristendom-
men, og Kristendommen kom ind 
i Verden ved ham, der ikke hav-
de det, hvortil han kunde hælde 
sit Hoved. Men vi er kommet 
langt bort fra Udgangspunktet. 
For 1900 Aar siden lød det til 
de Voksne, at de skulde omvende 
sig og blive som Børn for at kom-
me i Himmeriges Rige. Nu lyder 
det til Børnene: I skal skynde jer 
at blive som voksne, for at I 
snarest muligt kan faa Adgang til 
de voksnes Himmerig og nyde de 
voksnes Fornøjelser. De voksnes 
Legetøj er dyrt, men dejligt, man 
faer ikke en Luksusbil gratis, der-
for skal I skynde jer at blive Byg-
t ige til at tjene Penge 

Det er den materialistiske Kul-
tur, der er Barnets Fjende. 

Laurence af Arabien. 
Den fra Verdenskrigen berømte 

Englænder, Oberst Lawrence er 
død. I en Artikel i „Børsen" for-
tælles under Mærket Chr. K. L. 
em denne mærkelige Mand, en af 
vor Tids mest eventyrlige Skæb-
ner. Lawrence var bl. a. baade 
Arkæolog, Kriger og Mekaniker. 

—o- 
Lawrence af Arabien er gaaet 

bort, 46 Aar gammel. Hans Liv 
var et Drama, og hans Død sva-
rede dertil. Den Mand, -der en-
gang blev kaldt Arabiens ukro-
nede Konge, førte i de senere 
Aar en Eneboers Tilværelse ; 
for nogen Tid siden kvæstedes 
han ved en Motorulykke paa 
Landevejen, og udaandede paa 
et lille engelsk Militærlazaret. 
Mystik omgav ham til det sidste. 
Efter at have naaet Verdensry 
trak han sig pludseligt tilbage og 
blev først under Navnet Ross 

Militærffyver i Uxbridge og si-
den under Navnet Shaw Meka-
niker ved Tankstation i Dorset; 
Lawrences Gaade er ikke løst 
endnu, Winston Churehill bar 
karakteriseret ham i de Ord: 
»Et sjældent Dyr trives ikke i 
Fangenskab.« Selv skriver ban 
i en af sine Bøger: « Mennesket 
kan blive Herre over sit Liv ved 
at sætte lav Pris paa det. Den, 
som vil frembringp noget, der 
er skabt af Aand, maa ikke væ-
re hæmmet .og bundet a f fysi-
ske Baand og Begæringer. Hos 
de fleste Mennesker dør Sjælen 
længe før Legemet. Der kan ik-
ke være Ære forbundet med en 
sikker Sukees! Sejren maa væ-
re fravristet det sikre Nederlag.» 

— — 
En mærkelig Skikkelse ! Den 

unge Lawrence tilhørte en fat-
tig Familie, men ;neget stolt af 
sine Ahner; for flere Aarhundre-
der siden var den flyttet fra Eng-
lind til Irland, men havde al-
drig blandet sig med den oprin-
delige Befolkning. Lawrence, der 
var født i Wales, kom i Skole 
og studerede senere i Oxford. 
Paa lange Fodture først i de for-
skillige Egne af England, siden 
rundt i Frankrig fordybede han 
sig i middelalderlig Arkitektur. 
Han fotograferede alle mulige 
Borge, kastede sig over gamle 
Vaaben og Krigshistorie, og han 
arbejdede netop paa akademisk 
Afhandling om Korstogenes Ind-
flydelse paa den militære Arki• 
tektur i Europa. 1 det øjemed 
var det ham om at gøre at stif-
te Bekendtskab med de syriske 
Slotsruiner fra Korsfarernes Da-
ge, og interesserede Forskere sat-
te ham i Stand til at gøre en 
Rejse derned. Rejsens Resultat 
blev – ikke en Afhandling til 
de mange andre i Oxford, men 
et Stykke Verdenshistorie. 

Det vil sige — foreløbig strej-
fede Lawrence paa Studiets Veg-
ne omkring i Syrien, besøgte de 
gæstfri Arabere, satte sig ind i 
deres Skikke og vænnede sig ik-
ke blot til deres Mad, men og: 
saa til, naar han spiste, at bru-
ge Haanden i Stedet for Kniv 
og Gaffel. Lidt Sprog havde han 
i Forvejen i Oxford lært af en 
tidligere Missionær, og mere hang 
der ved under Omgangen med 
de indfødte. Den unge Englæn-
der kom til at deltage i nye 
Ekspeditioner og lagde megen 
Nidkærhed for Dagen. Naar Kam-
meraterne tog Ferie og drog hjem, 
fortsatte han som oftest paa egen 
Haand, opsøgte Steder, hvor der 
var billigt at leve, og generede 
sig ikke ved i en snæver Ven-
ding at paatage sig et Job som 
Havnearbejder i Port Said. 

— — — 
Verdenskrigen ! Ved Krigens 

Udbrud befandt Lawrence, sig i 
Oxford, hvor han var optaget af 
arkæologisk Arbejde om Sinai-
Ekspeditionen. Efter at have 
gjort Bogen færdig meldte han 
sig til Militærtjeneste. Han var 
ikke saa høj af Vækst, som Reg-
lementet krævede, men blev al-
ligevel antaget. Lægeundersøgelse 
slap han helt for : han havde 
tilstrækkeligt vist, hvad han fy-
sisk var værd. Som Underløjt-
nant knyttedes han først til Ge-
neralstaben, men forsattes snart 
til Kairo, hvor hans særlige 
Kundskaber bedst kunde komme 
til Nytte. Da det arabiske Oprør 
under Hussein og hans Søn Fei-
sal brød ud, oprandt hans store 
Tid. 

En Dag stod Lawrence i Fei-
sals Telt og spurgte: »Hvornaar 
kan din Hær naa Damaskus ?« 
Den unge Emirs Svar lød kun: 
» Det ved kun Allah. Men jeg 
tror, at Damaskus Porte er lige  

saa langt borte som Paradisets.' 
Og Sandheden var da ogsaa, at 
Feisals Hær savnede alt, mens 
den tyrkiske Hær af Tyskerne 
var forsynet med Skyts og Flyve-
maskiner. Men Emirens engel-
ske Ven saa Muligheden, hvor 
den laa, i den «lille » Krig; han 
opflammede, og han organiserede 
og enhver ved, hvorledes det 
gik. Han samlede de indbyrdes 
uenige Stammer og udfold* 
under en energisk Guerrillakrig 
et taktisk Geni. Tyskernes For-
bindelse afbredes Gang paa Gang 
ved Sprængning af de Tog, der 
bragte Tropper af Sted, og Law-
rence deltog personligt næsten 
hver Gang. Det endte med Ind-
toget i Darmaskus efter den 
tyrkiske Kapitulation. 

Der var under alt dette Brug 
for Karakterstyrke og Uholden-
hed. Den ejendommelige Eng-
lænder, der gjorde udstrakt Brug 
af Automobiler, førte selv en 
Rolls - Royce, som hurtigt blev 
kendt under Navnet » Den blaa 
Taage.» og Tyrkerene udsatte 
en Pris paa tyve Tusind Pund 
for Indehaverens Hoved. Law-
rence omgav sig med en Liv-
vagt paa et Hundrede Mand, 
valgt blandt de mest modige og 
trofaste og blandt de bedste Ryt-
tere. Deres Herre kunde nemlig 
faa det Indfald paa Heste - eller 
Kamelryg at gøre Togter, som 
tog fire Nætter i Rad, uden at 
tale om Træthed, og det hænd-
te at han, efter at Ledsagerne 
havde givet fortabt, drog videre 
alene gennem et Land, hvor der 
var fuldt af Mordere. 
Lawrence fik det ordnet saale-
des, at Araberne besatte Damas-
kus først, og at Englænderne 
kom fire og tyve Timer efter. 
Byen var med andre Ord ara-
bisk Bytte, og General Allenby 
forefandt ved sin. Ankomst et 
normalt fungerende Samfund. 
Englænderne holdt imedlertid 
ikke deres Løfter, men handlede 
i Overensstemmelse med en 
hemmelig britisk-fransk Traktat. 
Lawrence for sit Vedkommende 
ledsagede Feisal paa hans første 
Besøg i Ententelandene og del-
tog i Fredskonferencen. Den Be-
handling han fik fra fransk Side, 
var ret afvisende. Lloyd George 
viste større Velvilje, men formaa- 
ede intet at udrette. Feisal talte 
forgæves i de tis Raad. Pichon 
paaberaabte sig Frankrigs Ret 
til Syrien siden Korstogenes Da-
ge. Han fik af Arabørfyrsten det 
tørre Svar: »Tilgiv, men hvem 
af os var det egentlig, der vandt 
dengang ?« Lawrence, der var 
Tolk, gentog Spørgsmaalet paa 
Engelsk og Fransk. Det blev en 
retorisk, men ikke nogen reel 
Sejr. 



Arkæologen var blevet berømt, 
var blevet en Nationalhelt. Han 
skrev i rasende Fart en Bog, 
« Visdommens syv Piller, » lag-
de Manuskriptet i sin Rejseta-
ske og tog til Oxford, men -
lod Tasken ligge, da han et Sted 
skiftede Tog. Den kom aldrig 
til Veje igen. Forlæggeren blev 
nedslagen og tvang ham til at 
skrive det hele om. «Oprør i 
Ørkenen » er en forkortet Udga-
ve. Den hurtig berømte Bog 
blev en økonomisk Sneses; men 
Lawrense værgede sig ved at ta-
ge saa meget som en Penny af 
Udbyttet. Han havde kæmpet for 
en IcM og ønskede ikke at dra-
ge materiel rordel deraf. Han 
kunde ellers godt have brugt 
Pengene, idet hans eneste Indtægt 
i Øjeblikket udgjordes af et Ox-
ford Stipendium paa et Par Hun-
drede Pund om Aaret og han 
som det Verdensnavn, han var 
blevet. maatte modtage en Mæng-
de besøgende fra Alverdens Kan-
ter. Men han sagde altsaa Nej, 
som han siden sagde Nej til at 
spille samme Rolle i en Film, 
som han havde spillet paa selve 
Verdensteatret. Derimod var det 
næppe uvelkomment da Win-
ston Churchill tilbød ham en 
midlertidig Stilling i Kolonial-
ministeriet. Et Resultat af hans 
hans Arbejde (Wr var, at Iraks 
Krone tilfaldt Feisal. Dermed 
trak Lawrence sig tilbage. Ross 
traadte i Stedet. Og han afløstes 
til sin Tid af Shaw. Den roman-
tiske Personlighed er nu omkom-
met ved et Ulykkestilfælde. Et 
dramatisk Levnedsløb har fun-
det sin dramatiske Afslutning. 

Bornholmsk Turistliv, 
Den store Propaganda, der i 

de sidste Aar er gjort for Born-
holm som Ferie-Opholdssted har 
sikkert bevirket, at Strømmen 
at Turister er blevet stærkt øget. 
— Dette er kun godt, thi man 
maa glæde sig ved Tanken om 
at flere og flere bliver delagtig i 
Øens Skønhed og sunde Klima, 
samt at der tilflyder dens gæst-
fri og venlige Befolkning øgede 
Indtægter. 

Hvor stor en Del af den øge-
de Turiststrøm, der vil blive 
grebet af Længsel efter Øen, naar 
Sommeren nærmer sig, og kom-
me igen er vanskeligt at sige, 
thi en stor Del af Tilvæksten re-
præsenteres af unge Mennesker, 
hvoraf et stedse stigende Antal 
kommer med Telt og slaar sig 
ned i det grønne. Ogsaa disse 
Turister har deres Berettigelse, 
men en gammel Bornholmerfa-
rer, der Aar efter Aar kommer 
hertil, vil have bemærket med 
en vis Ængstelse, at ikke alle 
disse Teltfolk besidder den for-
nødne Kultur og Forstaaelse af 
at det at være Gæst forpligter. 
— Det er derfor vi spørger, om 
der førei nogetsomhelst Tilsyn 
med disse Turister. Findes der 
noget Regulativ for Opslagning 
af Telt, kræves der Legitimation 
eller Betaling (Depositum)? 

Man har nylig oplevet at en 
lille Snes ganske unge Mænd og 
Kvinder opslog en Teltlejr ved 
Grønnedal og boede der en Uges-
tid. De efterlod Lejrpladsen i en 
skandaløs Forfatning; rensede 
deres Kogegrejer i Renden og 
forurenede den, ligesom de for-
rettede deres Nødtørft paa Klip-
perne. — 

Jeg tror, at Turistledelsen paa 
Øen bør have Opmærksomheden 
henvendt paa disse »Nomader«, 
hvoraf dog heldigvis Størstepar-
ten er velopdragne og pæne Men-
nesker, der sikkert med Glæde  

finder sig i et fornuftigt Regulativ. 
Mens jeg har Pennen i Haan-

den vil jeg efterlyse en Regule-
ring af Færdselen paa Rednings-
stien til Sandkaas. — Til Tider 
føles Cyklisternes Færden paa 
Stien som en Terror. Unge 
Mennesker suser af Sted under 
øredøvende Klokkeringning, og 
flytter man sig ikke ind paa 
Kanten af Stien, faar man et 
Puf af Cyklisten. - 

Der er sikkert ingen, som vil 
formene Cyklister den Fornøj-
else at cykle paa Stien, men 
naar de ikke af sig selv tager 
Hensyn, maa de bremses. f. Eks. 
ved Skilte der paatyder cyklende 
at vige — evt. staa af — for 
gaaende. 

Endelig har det forundret en 
gammel Bornholmerfarer og -el-
sker, at det Aar efter Aar tilla-
des at der hentes Sand paa Stran-
den ved Sandkaas. Hestene for-
staar jo ikke, at de mange ba-
dende Mennesker ønsker at hvile 
ud før og efter Badet i rent 
Sand, de lægger deres — ret 
store — Visi$kOrt som Tak for 
Sandet, og naar disse » Pærer« 
tørres af Soleg, sønderdeles de 
og bliver af Blæsten og de ba-
dendes Færden spredt over hele 
Stranden. 

Jeg kunde tænke mig en stør- 
re Hygiejne end den at lægge 
sig fugtig efter Badet i en Dyn-
ge Hestepærer. Selvfølgelig skal 
Øens Beboere bruge Sand og 
have Lov at hente den, hvor den 
er at faa, men en Bestemmelse 
om at Hestenes Efterladenskaber 
skal medtages vilde sikkert vir-
ke fuldt tilfredsstillende. Man 
undrer sig kun over. at det skal 
være nødvendigt at rejse et saa-
dant Krav. 

Jeg tror den bornholmske Tu 
ristledelse vil -handle klogt, hvis 
den paa de ovennævnte Punkter 
— og muligt andre — regulerede 
Turistlivet i Tide. — Stamgæs-
ternes Tal er stort, og naar alt 
kommer til alt, er de vel værd 
at holde paa, da de jo lægger 
en Del flere Penge end de flyg-
tige Teltfolk. Udviklingen bør 
ikke gaa derhen, at de skræm-
mes bort. 

Der er ikke mindste Tvivl om, 
at Turisterne med Glæde betalte 
en Slags Kurtakst f. Eks. 1 Kr. 
pro persona for Sæsonen for at 
faa etableret et effektivt Tilsyn. 

R. E. Brincker. 
P.S. Kunde Gaderne i Allinge 
ikke tjæres f ø r Højsæsonen? 

En underlig Skæbne. 
—o— 

Man hører ikke saa sjældent 
om Dyr, der tager sig af andres 
Dyrs Afkom, saaledes om Hunde, 
der lader Kattekillinger die sig -
eller omvendt, at en Kat har ta-
get sig af Hundehvalpe. I Almin-
delighed er vedkommende Dyr da 
blevet berøvet sit eget Afkom. Det 
er Moderinstiktet — denne Følel-
se , der er næsten stærkere Selv-
opholdelsesdriften — der driver 
Dyret til saadanne Handlinger, og 
det samme Instinkt maa ogsaa 
ligge til Grund, naar et vildt Dyr 
bemægtiger sig et lille Barn og 
opfostrer det, 

Mange vil maaske sige, at saa-
dant noget aldrig er sket men 
fuldt ud sande og bekræftede Be-
retninger garanterer derfor. Det 
er saaledes ikke saa sjældent i In-
dien, hvor Beboerne i de smaa 
Landsbyer for det meste lever un-
der aaben Himmel, at Smaabørn 
forsvinder og senere „ opdages " 
ude i de store Skove, som vilde, 
dyriske Væsener, der har mistet 
næsten alt det der skiller Mennesket 
fra Dyrene. Ofte er det Ulve, der  

her røver Børnene. Den berømte 
engelske Digter Kipling har i Ding-
lebogen fortalt om et saadant 
Barn; hans Arbejde var ganske 
vist Digtning, men Ideen dertil har 
han sikkert hentet fra faktiske Be-
givenheder. 

En Begivenhed af den Art er 
foregaaet i et , civilliseret" Land 
nemlig Ungarn. Det var i Aaret 
1859, at nogle Bjørnejægere efter 
en heftig Kamp nedlagde en gam-
mel Hunbjørn. Næppe var den 
nedlagt, før en Pige paa omtrent 
tolv Aar sprang frem fra Buskene 
og med jamrende Hyl kastede sig 
over det døende Dyr. Efter man-
ge Anstrengelser lykkedes det en-
delig at binde hende, skønt hun 
søgte at kradse og bide. Der blev 
anstillet Efterforskninger, og det 
viste sig, at den lille Pige, der 
tilhørte Bønder, cirka 11 Aar tid-
ligere sporløs var forsvundet. I 
Begyndelsen vilde hun ikke tage 
anden Næring til sig end Rødder, 
Honning, raat Kød og lignende; 
hendes Hukommelse og øvrige 
sjælelige Evner stod ikke højere 
end et Dyr. Hun døde dog kort 
efter Tilfangetagelsen. 

Fra Uge til Uge. 
_o_ 

Det ideelle Sommervejr 
har lokket en Mængde Badegæ- 
ster til Bornholm, overalt paa 
Hoteller og Pensionater er over- 
fyldt og nye Forespørgsler om 
Plads strømmer stadig ind. Saa-
vel »Borgholm« som de »Øst-
bornholmske« og Rønneskibene 
er næsten daglig fuldt optagne 
med at besørge Trafiken til og 
fra Bornholm, og det maa an-
tages at Sæsonen gennemgaaende 
vil blive af længere Varighed og 
Turistbesøget større end foregaa-
ende Aar. 

Overalt langs Kysten bades 
der, Sandvig Badestrand og 
Sandkaas er fuldt belagt; men 
ogsaa Allinge Strandbade ved 
Næs er stærkt benyttet, skønt 
Arbejdet med Oprensning og 
Planering langt fra er færdigt. 
Fra den lille Badebro og ind 
til Klipperne støbes en jævn 
Flade, saa de badende let og be-
kvemt kan komme paa dybere 
Vand. Alle de store Sten er dog 
endnu ikke optaget, og det fra-
raades at foretage Hovedspring 
herfra eller fra Klipperne uden 
først at undersøge, hvor dybt der 
er, ligesom det tilraades at ud-
vise Forsigtighed, da Understrøm 
efter Paalandstorm kan være 
meget stærkt. 1 Tilfælde af Livs-
fare maa Røde Kors Rednings-
materiel tages i Brug. 

Der er foreløbig anbragt 6 
Bænke, og det henstilles til de 
besøgende at behandle disse hen-
synsfuldt, ligesom de badende i 
egen Interesse bør hjælpe til 
med at holde Badestranden i 
god og brugbar Stand. 

Der vil blive anbragt nogle 
Kurve til Papiraffald etc., benyt 
disse og lad ikke Badestranden 
ligne en Affaldsmødding. Henlæg 
heller ikke Klæder og Værdigen-
stande paa Badestranden uden 
Opsyn. 

STRANDHOTELLET 
afholdt Onsdag den 17. Høj-

sæsonens eneste Amatøraften -
med mægtig Tilslutning baade 
af aktive og passive Deltagere. 
Baade Hotellets egne Solister, 
den livlige Betty Helsengreen 
og den lille glade Bengt Nielsen 
— og de optrædende Gæster 
blev lønnet med spontant Bifald 
og stormende Lattersalver. — 
Stemning var der i store Mæng-
der Aftenen igennem, og Publi- 

kum dansede til Kl. 2 til Toner-
ne fra Constantin Hansens po-
pulære Orkester. Jo I 4Strand-
hotellets Onsdagsfest er Ugens 
Oplevelse !« — — Endelig kan 
noteres, at fra Tirsdag den 23. 
kommer Operettesangerinden 
Annie .Jessen, der i Forsæsonen 
havde stor Sukces i Sandvig! 

Rønne Sonurierteater 
gæster Lørdag d. 20. Juli Al-

lirige, og opfører paa Teatret i 
Christensens Sal den morsomme 
3 Akts Farce „Svigermor kommer". 
Forestillingen har været spillet 
over 300 Gange i de fleste af Lan-
dets største Byer, og har overalt 
været en meget stor Sukces. -
Vi skal ikke røbe Handlingen, 
men kun fortælle, at „Svigermor 
kommer" indeholder saa mange 
morsomme Repliker og komiske 
Situationer, at Publikum sidder i 
en stadig Latter. 

0 ympe Larsen, der spiller Hovedrollen 
i „Svigermor kommer" 

De flinke Skuespillere, der i 
flere Sæsoner har tilhørt de to 
faste Teatre i Odense, er overalt 
i Pressen blevet rost for den ud-
mærkede Udførelse. Vi anbefaler 
alle, der vil have sig en sund Lat-
ter, at overvære denne morsom-
me Forestilling, der kun spilles 
denne ene Gang. Billetpriserne er 
yderst rimelige, og efter Forestil• 
tingen vil der — med forventet 
Tilladelse — blive et Par Timers 
gratis Dans for Tilskuerne. Tour-
neen medbringer sit eget Orkester, 
under Ledelse af Kapelmester 
Panton. 

Fredag Aften 
har Palmehaven atter Premiere. 

Det kendte Kunstnerpar Gyda 
Sheelhardt og Ludvig Nathansen 
viser sig nu for første Gang paa 
Bornholm. Dette Par har overalt 
haft stor Sukces og Palmehaven 
har i Anledning af deres Premiere 
arrangeret en Wieneraften. 

Danseparret Cissie and Max 
er etterhaanden blevet Publikums 
erklærede Yndlinge, og deres 
blændende fine Danse- og Step-
numre bliver hver Aften beløn-
net med begejstret Bifald. De er 
blevet prologeret paa ubestemt 
Tid. 

Robert Singers udmærkede 
Orkester sørger altid for at Stem-
ningen er rigtig. 

Cissie and Max 

Hr. ~eros 
H. C. Andersens - Aften paa 

Blanchs Hotel i Forgaars havde 
samlet et begejstret Publikum, 
som livligt applauderede den ce-
lebre Kunstner. Det er 21 Aar 
siden Texiere første Gang gæste-
de Allinge og i Selskabelig For- 

< Forlovelsesringe 
• t■ 	 • 
s r 	ør&• /101\ iy> 

Lager af alle Størrel- • 	ser i moderne. ciselere 
de og glatte Ringe 

Allinge Ur- og • 
Guldsmedeforretning 

Conrad Hansen. TI. 140 

Vi:V~Ii:VieNVe 

ening gav os Prøver paa sin 
Fortælle-Evne og, hvor underligt 
det lyder, de mange Aar synes 
ikke at have • sat noget Skaar i 
hans Kunstner - Karriere, som 
Recitator og Fortolker af vor 
store Eventyrdigter er han ufor-
glemmelig, og forhaabentlig va-
rer det ikke saa længe inden vi 
hører Texiere igen — han er 
altid sikker paa et begejstret 
Publikums hjerteligste Hyldest. 

)-{jertelig Tak for Deltagelsen 
ved vor kære Fader og Sviger-
faders Begravelse. 

Anine og Jens P. Lund. 

2 Damer ønsker 

el lille muliforel 
til Leje for Vinterhalvaaret Belig-
gende i Allinge eller Sandvig. 
Bill. mrk „Hyggelig Vinterholig« 
hedes sendt til Bladets Kontor. 

En flink proper Pige 
som kan Madlavning, kan faa en 
god og selvstændig Plads 1. eller 
15. August i København. Henv.: 

Fru Krarup, 
p. t. Strandslot, Sandvig. 

træffes Kl. 18-20: 

Kajak 
billigtil Salg. Aage Benteen 

Nørregade, Allinge. 

Nu udsælges 
en Mængde Restpar af 

Sommersko 
til meget nedsatte Priser. 

Carl Larsen, Yesterg. Allinge. 

Indleverede Skind 
(til Garvning) til L. Davidsen, Al-
linge, bedes snarest (inden 8 Dage) 
afhentet hos Jens P. Lund 

Østergade, Allinge. 
Træffes efter Kl., 18. 

En god Motorcykl e 
sælges billigt. 	Anton Pedersen, 

oven Vang. 

Forretningskonuoluller 
sælges med Firma fra kun 8 Kr. 

pr. Mille. 
Allinge BogtryKkeri. 

Bornholms 
Spare- og liaanekasses 

Afdeling i Allinge 

Kontortid 9-12 og 2 4. 
Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 — — 

Boxerudlejes. 

gest
uden Sange er ikke 

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



immere~i~r~ 
Aflæg Strandslot's Terrasse et Besøg 

11/ 	Nordbornholms smukkeste Restaurations - Lokale. 
Udsigt over Badestranden. 

Hver Aften: Koncert- Dansant Alwin Koch's Orkester 

bse 

Spis Jordbær!! 
Benyt Dem af Aarstiden. — Spis mange af Som-
merens lækre Jordbær, det er sundt og forfriskende. 
Jordbær fra Dammen har den rigtige Smag 
og Aroma! — Køb derfor Deres Bær i 

C. C. Andersens Gartneri 
Dammen Tlf. Allinge 124 v. 
Telefonbestillinger ekspederes omgaaende. 

ornholms 
Somme r-Teater 

opfører 

Lørdag den 20. Juli Kl. 8,15 

paa Allinge Teater 
den store Lattersukses 

Svigermor kommer 
Farce i 3 Akter. 

—= Smaa Billetpriser = 

Med forv. Tilladelse gratis 
Dans for Teatrets Gæster. 

Eget Orkester. 

Averter i NORDBORNHOLM. 

- og vi danser paa 
Strandfiotelleti 

HVER AFTEN: 
BETTY HELSENGREEN med muntre Sange. 
BENGT NIELSEN med Sommerens Latterviser. 
CONSTANTIN HANSEN med Oens bedste Orkester. 

Fra Tirsdag d. 23. 
ANNIE JESSEN med skønne Operettesange. 

Vi har Feststemning og Champagnedans alle Ugens Dage! 

Bordbestilling: Sarrdvrg 14 
	

Paa glædeligt Gensyn 

1~§11111~1~1~11. 

Sommer og Forielyheder! 
Jeg har 

den RADIO, De (Irisker 

Permanentet o 
Sommerslips, nye, moderne Dessins i kolossalt Udvalg. Va n d o n d ti leret 
Sokke

rbaade ensf. og mønstrede, Silke, Traad, Silke og 
} Bomuld 3,00 2 50 

til de rigtige Priser findes i righoldigt Udvalg i 

cifordlancletd Yiandelshud 

Alle vore Ure 
tacentralens Indførelse steget 

kommer fra Udlandet, og som 
Følge deraf er de siden Valu-

betydeligt i Pris, 
Trods dette er det lykkedes mig at opnaa en særlig gunstig For-

bindelse, saa jeg er istand til at sælge Lomme- og Armbaandsnre til 
Priser, som ligger betydeligt under de normale. Hør derfor mine Pri-
ser inden De køber Ure. Bemærk: Alle Ure sælges med fuld Garanti. 

Afbetaling indrømmes solide Købere. 

Sommerskjorter, gode, moderne Stoffer med fast Flip, 
mønstrede og ensfarvede 6,25, 5,75, 4,50 

Tricoskjorter, moderne Facon fra 2,85. 
Sommerens behageligste Skjorter, 

og kan nøjes med den Udbetaling 
og de Afdrag, De kan overkomme. 

Køb derfor hos mig. H usk, 
Byens største og førende 
RADIO FORRETNING 

H. Jørgensen, Havnegade, Allinge 

g 

Bælter, graa, drap, brune 7,00, 2,25, 1,50, 85. 

Moderne Filthatte, Engelske Straahatte 

„ , 1,75, 1,50, 1,30, 1,15 og 85. 

groteller - 
frensionater 

Deres Forbrug af 
Smorrebrodspapir og 

bliver De bedst hos 
Barber Johs. Larsen. 

Tlf. Allinge 53. 

Mellemlægspapir 
bor De købe det Sted, 
hvor De faar det billigst! 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
ALLINGE 

Urmager A. Liljeroth 
(overfor Hotel „Allinge") 

— det er Telefon 74 — og vi bringer straks 

Iforsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 

Kolonial - Victualier - Ost SKomager Jørgensen. 
Badeartikler - Cummisko - Spadserestokke og lign. 	Havnegade, Allinge. 

Altid tørre Cigarer - Film - Toiletartikler 
A. Mogensen, ved Havnen, Tejn. Det betaler sig 

at lade sine Uhre efterse og repa-
rere, hvor der ydes Garanti for 
Reparationen. Det faar De hos 

Urmager A. Liljeroth 
(overfor Hotel Allinge). 

Ny Cykler Bornholms mest originale Lokale anbefales Badegæster 
-• af af forskell. 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe i herlige Naturomgivelser og 	4IY 	 førende 
betragt det muntre Badeliv, som udfolder sig nedenfor 	(  " Mærker 
Pavillonen. — Hver Aften Musik og Dansant. Tilbring en 	 -- 	sælges me- 
Aften i Øens hyggeligste Bar — mellem Skibslanterner og get billigt med meget smaa Afdrag 
barokke Tegninger af Søfolk. — — Bordbestill.: Allinge 94 H. Jørgensen, Havneg., All. 
	  Cyklereparationer udf. bil. og godt 

	  Gummi- og kederfodtej 
fl le d: uristarti k ler 

111=1111111 

Strandpavillonen Sandkaas Bar 

ri mødes i 9 alrnehaven! 
Kabaretkunstnerne 

Gyda Sheelhardt og 

Ludvig Nathansen. 

 

Viser, Sange, Duetter, 
Sketsch, Fortællinger, Mont-
martre Sange til Guitar, Sø-
mandssange til Harmonika. 

  

 

Danseparret 

Cissie and Max 
Apache-, Gladiator- og Stepdans 

  

Rob. Singers 6 Mands Orkester 

Specielle Yeslaftener: Tirsdag, Fredag og Søndag 
Aaben til Kl. 2. 

Bordbestilling : Sandvig 13 

Besøg PALMEHAVEN's WONDER BAR og den BLAA GROTTE 

Billigt 1lØnsekorn og Kyllingefoder 
Alle Sorter bornholmsk Korn. Ny Høst af Platamajs. Hvede- 
klid, knuste Solsikkekager, Soyaskraa og prima Foderblanding 
sælges til nye Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

De rigtige Asnæs Roehakker 
som er meget skarpe og lette at arbejde med. — Løse Hakkeblade. 

Alle Skovle, Grebe, River og andre Redskaber 
sælges til forbavsende smaa Konkurrencepriser. 

Nordlandets Handelshus. 
Salget stiger mer og mer 
for den, der benytter de 

gode Ideer, 
der findes i Tryksags-

eklamen. 

Meget billige emaillerede Gryder 
Lejlighedskobs Store og smaa)  Zrrperlsesrtk. 

ordlandets Bandeishus. 

Tiden  
kræver  
hensigtsmæssig Avertering ! 

Som et Led i Bestræbelserne for at 
alle vore Haandværkere og Forret-
ningsfolk kan blive repræsenteret 
i Bladet paa en let og overskuelig 
Maade, vil vi, foruden den sædvan-
lige Avertering, i en alfabetisk ord-
net Adressefortegnelse optage alle 
Virksomheder, der paa en eller an-
den Maade har Interesse af at blive 
kendt af „Nordbornholm"s Læsere. 

Prisen bliver kun 2 Kr. Kvartalet 
for Navn, Adresse og Telefon — det 
vil sige ca. 15 Øre om Ugen — en 
overkommelig Udgift for alle. 

97ord6ornfiolms ,,rdresseforlegnelse 

Et Parti hvide og graa 

Damesko 
udsælges for 4 Kr. pr. Par. 

Træskomager Larsen. 



Autoreparatører Damefrisørsaloner 

  

Nordborllhohils Adressefortegnelse 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 	Kornum, K. v. Postil. All. Telf, 153 

Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 
Weber Anna, Allinge, Telefon 12 Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
Ifald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78 

Blikkenslagere 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138 
Tapet -- Ledervarer — Legetøj 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bødkere. 
Forslund, Edmund, Allinge 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 
Madsen,:johan, "Allinge-: Tlf. 132 

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og tot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4 

aut. Gas og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30 

Guldsmede 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 

Hotel Allinge Telefon 25 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Købmænd 
Esper Hansens Eft. Sandvig Tlf. 28 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Lotterikollektioner 

Klasselotteriet: 

Landbrugslotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Varelotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, AlI. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All.  

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C., Østergade, Allinge 

Pensionater 

Planteskoler 
Kofoed, L. „Hallelyst" Tlf. Sandvig 6 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v,'Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotojsrep. 
Bidstrup, K., Torvet, Sandv. Tlf.15 
Jørgensen, H., ','Posthuset Allinge 
Pedersen, Emil, Fuglesangen All. 

Skræderforretninger 
Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5 
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138 
Lind, Sand er, S kræderi, Stra nd v., All. 
Olsen, Bay, Østerg. Allinge. 
1. set. Herreskrredder — Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tato! v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tommer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.1.,7 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Indlevering til Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Hansen, E., Sandvig Tlf. 10 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vine- og Spirituosa 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. rm. 130 x 
Personkørsel udføres. 

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145 
Al Lastkørsel udføres 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkarse! 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. AlI. 137x 
Personkørsel f13 Personed 

Munch Th., Humledal Tlf. Rø 46 v 
Personkørsel udfore,. 

Fiske handlere 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed:& Mortensen, All. Tlf. 77-79 Hoteller 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P.,' Nørregade All. Tlf. 69 

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks 
Jørgensen, ti., v, Posthuset Allinge 	Allinge Kulhandel Telefon 119 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 	Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 	Ladestationer 

Lind, William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 

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

Badningens 10 Bud. 
_0_ 

Formanden 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 Kræfterne 
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 Robaad 
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" 
(Schåfer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræt", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 
de fleste af os — før eller senere 
i vort Liv — komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af » kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

Vær god mod Naturen. 
—0— 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa Ler-
gerne og Sjæl. — Derfor — vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en kan Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

— — — 

Har du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du "gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- — Gør rent efter dig! 
Pluk alchig Markens eller Skovens 

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

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dem af med 
et skraat Snit, cg vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i'Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
pen til andre, 

A/s Dampskibsselskab! ØSTERSØEN, Allinge 
s.s. BORGHOLM 

LYNRUTEN Allinge, Simrishamn, Malmø, København og omv. 
Hver Søndag, Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag (18 /6 -2'2/8) 
Afg. Allinge 	Kl. 915  — Ank. København Kl. 1615  
— København — 8° 	— Allinge 	— 1415  

Billetter i samtlige Rejsebureauer og Dampskibsselskabet ØRESUND, havnegade C. 7790 

EKSPRESRUTEN  Bornholm -- Sassnitz 
Hver Fredag og Søndag C-l1 /6  - 23/8 — Ekstrafin. 

 30,18  _ fil 1N) 
Afg. Allinge Kl. 18 - Ank. Sassnitz Kl. 24 
— Sassnitz — 215 	— Allinge — 81:". 

LYSTTUR til Christiansø 
Hver Onsdag og Fredag (1Bf0 -`-”318) 
Afg. Allinge Kl. 10 — Afg. Gudhjem Kl. 11 
Tilbage til Allinge ca. Kl. 17 

Billetter og Oplysninger: Ekspeditionen i Allinge, Telefon 75 

Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 

Xarnmershus sirfis Xistorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

g Bornholms Zoologiske Have • 
• 

Besø 
• • 
• Sieeldne ogsmulthe Dyr fra alleVerdensdele • 
• 
• • Alle skal se Danmarks største og smukkeste Hanløve ! 	• 

• 
• • 
•  
• 	 Zoologisk Have's Restaurant anbefales ! 	

• 

• Kaffe, The eller Chokolade med hjemmebagt Bred — 	50 Ore 41 
• Betjeningen er iført originale bornholmske Folkedragter 
• • • HVER SØNDAG EFTERMIDDAG — -- Koncert - Dansant 
• 
• HVER SØNDAG AFTEN fra Kl. 20 DANSANT 0 
• Entree : Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, Selskaber over 25 Pers. halv Pris. •, 
• Madkurve kan medbringes — Stor Parkeringsplads for Biler og Hestek. • • 
• ••••••••••••••••••••••••••6••••••••••••••••••••••••• 

• • • 
• 
• 

i Haven : • 
• 
• 

24 Barber Klinger for 95 Ore. 
Læs — Læs — Læs — Læs. 

Til alt frit Valg nu kun 95 Ore 
sælges følgende Varer. 

Enkelte Uhrkæder 
Dobbelte Uhrkæder 
Kavaler Uhrkæder 
Luksus Uhrkæder 
Daglige Uhrkæder 
Nøglekæder 
Dame Ringe 
Herre Ringe 
Glatte Ringe 
Børne Ringe 
Karnevals Ringe 
Luksus Ringe 
Selskabs Ringe 
Broscher 
Armbaand 
Armringe 
Armkæder 
Armsmykker 
Manchetknapper 
Slips Pyntenaale 
Hue Pyntenaale 
Kjole Pyntenaale 
Krave Pyntenaale 
Hatte Pyntenaale 
Bluse Pyntenaale 
Halskæder 
Halssmykker 

Perlesmykker 
Halseoliers 
Perlerækker 
Perlekæder 
ørenringe 
Overraskelses Nyheder 
Erindrings Nyheder 
Sensations Nyheder 
Fødselsdags Gaver 
Forlovelses Gaver 
Brude Gaver 
Konfirmations Gaver 
Jule Gaver 
Barbermaskiner 
Barberkoste 
8 Stk. Barbersæbe 
24 Barberklinger 
Fyldepenne 
Skrueblyanter 
Malerier 
Fotografirammer 
Platter 
Cigaretetuier 
Pudderdaaser 
Portemonaier 
Mundharmonikaer 
Solingen I.ommeknive 

Solingen Sakse 
Paategnede Broderier 
Gave Æsker med Indhold 
Potageskeer 2 T. f. 
Grødskeer 2 T. f. 
Sauceskeer 2 T. f. 
Kartoffelskeer 2 T. f. 
Kageskeer 2 T. f. 
Spiseskeer 2 T. f. 
Gafler 2 Taarnet forsølvet 
2 Syltetøjsskeer 2 T. f. 
6 Paalægsgafler 2 T. f. 
6 Kaffeskeer 2 T. f. 
Dame Halstørklæder 
Herre Halstørklæder 
Cykle Halstørklæder 
Bil Halstørklæder 
Spadsere Halstørklæder 
Etui med Kam og Spejl 
Reseda Roulet Spil 
Dame Slips 
Herre Slips 
Drenge Slips 
Foraars Slips 
Sommer Slips 
Efteraars Slips 
Vinter Slips 

Køb endelig si raks tor hver Gang Leger hares, thi Tilbudene h..er for sig gwItler kun 
saakenge Lager haves for Gang nyt Luger kan fremskaffes, og i lienbold hertil sker 
Salget fra 	llesetla Eit G rosLager's over 14.0 Oplag og Salgs Afilelingeri Ininutark. 

Rønne Reseda-Afdeling. St, Torveg. 19 


