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lErtigaar i Allinge-Sandvig. 

Olsker, Rutsker, Hasle, 

Re og Klemensker. •N  • 

Du kan. 
Det var et stort Stykke Roer, 

lille Jens Peter havde faaet at luge 
— et meget stort. 

Jens Peter Fader var død, og 
hans Moder var fattig, saa det er 
ikke underligt, han tidlig maatte 
tage fat, og nu, da hans Moder 
havde faaet nogle Tønder Land 
paa Akkord oppe paa Gaarden, fik 
han sin gode Part af den. 

Det var ud paa Eftermiddagen, 
og varmt var det. Lille Jens Pe-
ter lugede Roer, saa Sveden tril-
lede. Engang imellem saa han op 
og ned ad Roerækken, der var for-
skrækkelig lang, -- saa lang, at 
han syntes, han aldrig kunde kom-
me igennem den. 

— Naa, Jens Peter, bestil no-
get! raabte hans Moder til ham 
fra den anden Række, ellers bliver 
du aldrig færdig! 

— Det gør jeg vist ikke allige-
vel, svarede han modløst, saa 
mange der er. 

— Aa, Snak Dreng! raabte hun 
tilbage. Tror du kanske det hjælper 
at lægge Hænderne i Skødet? Klem 
du bare paa, saa skal du se, det 
gaar. — Saa bliver det Fyraften, 
og vi skal vi hjem og fodre Ma.,  
lånerne og Hønsene, du. 

Jens Peter tog atter saa smagt 
fat, men Modet og Lysten vilde 
ikke rigtig komme. Hun saa godt, 
alt medens hendes rappe Hæn-
der brugte Rensejernet mellem de 
spæde Planter. 

— Kan du huske, Jens Peter, 
begyndte hun lidt efter, da vor 
Nabos lille Marie skulde lære at 
strikke? Kan du huske, hun blev 
ked af det paa Halvvejen, og sagde 
at hun ikke kunde? Og saa lo du 
af hende og mente, at det bare 
var, fordi hun var en Pige, hun 
saadan tabte Modet, og du sagde, 
at hvis hun havde været en Dreng, 
saa havde hun nok ikke givet tabt. 
— Kan du huske det? 

Jo. det kunde han da nok huske. 
— Monstro Marie siden har 

lært at strikke? vedblev hun. 
— Nej, det har hun rigtignok 

ikke. 

— Tror du ikke, Jens Peter, 
det kom af, at hun gav tabt paa 
Halvvejen. 

— Jo, det kan nok være, Mor. 
— Tror du, hun nogen Sinde 

lærer at strikke? 
— Nej, da ikke, hvis hun saa-

dan giver tabt paa Halvvejen. 
— Hun havde saa ogsaa nok 

givet tabt her ude i Roerne. Og 
det er bare, fordi hun siger: „Jeg 
kan ikke". Hun havde nok lært 
at strikke, hvis hun havde sagt: 
,Jeg vil". For jeg skal sige dig, 
bare man rigtig vil noget og ikke 
er bange af sig, saa taber man 
ikke Modet paa Halvvejen, vel 
Jens Peter? 

— Nej, det gør man ikke, Moder! 
raabte Jens Peter tilbage, — nu  

var der igen kommen Klang i 
Stemmen og Fart i Armene. 

— Nej, sikken du maser paa 
Jens Peter, du er jo lige ved at 
komme forbi mig, lo hun. Men 
du vil maaske ogsaa være Før-
stemand færdig? 

— Ja, det kan du tro, Moder, 
leg giver rigtignok ikke op paa 
Halvvejen. Og saa, naar det er 
Fyraften, skal vi hjem og se til 
Kaninerne og Hønsene. Mon den 
toppedes Kyllinger er komne frem 
af Ægget? 

— Ja, det faar vi se, naar det 
bliver Fyraften, og det bliver det 
snart, blot vi arbejder med Liv 
og Lyst. 

Jens Peters Moder var ikke den 
daarligste Opdragerske. 

Børnlille. 
Engang for mange Aar siden 

kendte jeg to gamle Damer, de 
var begge højt op i Aarene — 
jeg mindes dem særlig fra den 
Tid omtrent, da den ene var 83 
Aar og den anden 78 ---- og de 
var gode Venner og saas ofte og 
var glade derved; men der var 
en ganske bestemt Forskel mel-
lem dem, der aldrig blev glemt 
og altid nøje iagttaget. Den æld-
ste af dem havde været den an-
dens Lærerinde — engang i fjerne 
forlængst henrundne Tider havde 
der siddet en ung Pige paa 17 
Aar og undervist et Barn paa 12 
Aar ; og det Forhold glemtes al-
drig helt ---- nu var de sammen 
blevet gamle, og de fleste vilde 
vel kalde dem jævnaldrene, men 
saadan opfattede de det ikke helt 
selv, og hun, som engang havde 
været Lærerinden, hun sagde „du" 
og „mit Lam" til sin fordums 
Elev, som saa igen paa sin Side 
ikke kunde tænke sig at tiltale 
den ældre med andet end „Frø- 

ken" og „De" og jeg tror, at hun 
elskelig og rørende, som hun var, 
og hende har jeg kendt bedst af 
de to, glædede sig over — selv 
i sin høje Alderdom — at kunne 
være til i dette stadige Barnefor-
hold. 

Tiden synes næsten at staa 
stille deri. Og det er jo ogsaa 
vidunderligt — aa, den Tid endnu 
da der blev sagt Barn til en, og 
man var maaske allerede kommet 
op i Aarene, men Barnet var man 
endnu i det Forhold, det blev al,  
tid ved at være det samme, og 
det gik altsummen tilbage til den 
mærkeligt forklarede Tid, da man 
var en ganske lille en, og det var 
Aften, og man laa i Seng, og Ver-
set, der var Aftenbønnen, var sagt 
og saa sluttede hun, der sad ved 
Sengen og var den nærmeste af 
alle med at befale sine Børn i 
Guds Varetægt og sagde det saa 
stille over dem : 

Sov sødt, Børnlille I 
Lig rolig og stille ! 
Saa sødeligt sov, 
som Fuglen i Skov, 
som Blomsterne blunde i Enge. 
Gud Fader har sagt : 
staa Engle, paa Vagt, 
hvor mine de smaa er i Senge. 

Og vi søger tilbage til hin for-
klarede Tid, aa, kunde den dog 
være staaet stille, men den gjorde 
del ikke, den svandt, og vi bli-
ver gamle graa her, og det er 
andre nu, der skal tidligt i Seng, 
og deres Moder sidder der og 
siger til dem „Børnlille" og beder 

.Gud Fader bevare dem, aa, men 
saa er det jo netop for os, og vi 
er bievne store, og der er ingen 
her mere, der kalder os Børnlille, 
saa ledes vi til at søge tilbage 
til hin mærkeligt forklarede Tid 
mellem Paaske og Pinse, hvor 
den opstandne snart viste sig for 
sine, og snart var han der ikke 
igen og ofte kendte de ham ikke 
straks, naar han stod der, de ane- 

de ham blot i den forklarede 
Skikkelse, som i Galilæa ved Ge-
nesaret Sø, og han stod der paa 
Bredden og sagde Børnlille til 
dem og med al Guds Kærlighed 
talte han til dem om sine Lam, 
der skulde vogtes og bevares; 
paa Jord endnu, men som paa 
Kysten af Evighedens Land, der 
gryede frem, i den dejligt forkla-
rede Skikkelse, tog han dem ind 
til sig som Gud Faders Børnlille 
— som han nu kommer altid og 
overalt, og Evigheden er deri, al-
drig bliver det anderledes, Tiden 
staar som stille i dette — han 
kalder fra Gud Fader os for Børn-
lille, og vi er det, for hans Skyld 
og ved ham, og 

da drypper som Duggen 
der Manna paa Vuggen 
til Barnet paa Jord 
fra Englenes Bord. 
du finder med Smil det i Morgen 
og klarøjet brat 
du siger Godnat 
til Tvivlen og Frygten og Sorgen. 

Sov sødt, Barnlille ! 
Lig rolig og stille 
og nyn paa det Navn 
med Naaden i Favn, 
al Jorden til Salighed givet I 
Med Barnerøst fin 
syng : Jesus er min. 
Min Jesus er Lyset og Livet. 

Carøe. 

Petroleum. 
—o— 

Tænk, at for omkring ved 70 
Aar siden kendte man ikke en-
gang Petroleumslamper:. Man hjalp 
sig da med Lysepinde, Talglys 
og Vokslys. Petroleum havde man 
ganske vist kendt i umindelige 
Tider, men det kunde ikke betale 
sig at udvinde den ; saa skete det 
ved et rent Tilfælde, at man i 
Pensylvanien i Nordamerika stødte 
paa en Springkilde af Petroleum 
eller Stenolie, som den ogsaa kald-
tes, gav 3000 1._;om Dagen. Og 

Følgen blev, at man gav sig til 
at bore efter Olie mange andre 
Steder, og der blev opdaget væl-
dige Petroleumskilder særlig i 
Nordamerika, Kaukasien og Gali-
sien. Man fandt saaledes Spring-
kilder, som gav Millioner af Li-
ter om Dagen. Ja, i Kaukasien 
fandtes endog en Kilde, som i 
lang Tid gav en halv Million i 
Timen. 1 Begyndelsen forstod man 
ikke at opsamle den uhyre Mæng-
de Olie. og meget af det gik til 
Spilde. Men nu er Driften forbedret 
meget. Man har saaledes lagt Rør-
ledninger fra Kilden til Udskibs-
stedet, hvori Olien løber. Der er 
saaledes lagt Rør fra Staten Ok-
laharna til New York i en Læng-
de af ca. 2000 Kilometer. 

Saasnart man havde fundet de 
vældige Oliekilder, spekulerede 
man paa at lave Lamper, hvori 
den kunde forbrændes. Der paa-
staas, at den første Petroleums-
lampe skal være lavet af en Ameri-
kaner ved Navn Sieliman, men 
andre paastaar at Æren tilkom-
mer en Jøde ved Navn Abraham 
Schreiner i Galazien, og det gik 
til paa følgende Maades I Schrei-
ners Kælder strømmede der Sten-
olie frem, og denne anvendte han 
til Vognsmørelse, Blanksværte o.l. 
Men en Vinternat faldt der saa 
megen Sne, at Schreiners 1-lus blev 
aldeles begravet. Til alt Held hav-
de Schreiner og hans Familie 
Fødevarer nok i Spisekammeret 
til flere Dage, men Lysene slap 
op, og hele Familien maatte hen-
sidde i Mørke. Da fik Schreiner 
den Tanke, om han ikke kunde 
bruge den udstrømmede Olie i 
Kælderen til Belysning. lian gik 
da i Lag med at lave en Lampe 
ved den sidste Lysestump, han 
havde, og Foretagendet lykkedes. 

Senere lærte han at raffinere 
Olien, saa den brændte klart. Nu 
fik han meget at bestille med at 
lave Lamper og raffinere Olien, 
men som de fleste Opfindere dø-
de han alligevel i Fattigdom. 

Det tog lang Tid førend Petro-
leumslampen blevalmindelig kendt. 
Der lever endnu gamle Folk, som 
fortæller, at Folk turde ikke be-
nytte en Lampe af Frygt for Brand-
fare; men den sejrede dog, og 
Folk var glade for det gode Lys, 
som den kunde yde. 

Men nu i vore Dage er Petro-
leumslampen snart et Særsyn. 
Lamperne er hængt paa Pulter-
kamret, og de elektriske Pærer 
straaler i Stedet for, baade ude 
og inde. 	 N. L. 



Badekullag i Tidens Lab. 
Hygiejne er ikke noget moder-

ne Begreb. Allerede i Oldtiden har 
man kendt til Renlighed og Sund-
hedspleje og udviklet Trangen her- 
til. Oldtidens Religioner har alle 
befattet sig med dette Problem. 
De gamle Ægyptere. Assyrer, 
Babylonier, Chaldæer, Jøder, Per-
ser og Lydier havde allerede en 
meget udviklet Badekultur. Fra 
Olientalerne forplantedes Badebru-
gen til Grækerne og herfra til 
Romerne, hvis elegante Bade til-
dels er bevaret den Dag i Dag. 
Dampbade, Koldtvandskure og 
Massage var allerede den Gang 
almindelige. Medens Romerne fore-
tog Badning paa Badeanstalterne, 
foretoges denne hos de gamle Ger-
manere og i Norden mest i det 
Frie. Paa Folkevandringens Tid 
ødelagdes den antike Badekultur 
for Størstedelen, dog varede det 
ikke længe, før en ny Udvikling 
begyndte i Middelalderen, og den-
ne blev endda tildels fremmet fra 
Kirken. Saaledes forlangte Kirke-
forsamlingen i Aachen i Aaret 803 
at alle gejstlige Stiftelser skulde 
sørge for ordentlige Bade-Indret-
ninger til deres hidvaanere, og 
snart fik hele Badelivet i Europa 
et vældigt Opsving, hvor lukkede 
Badeanstalter var mest brugt. Det 
blev til en Regel, at enhver tog 
sit ugentlige Bad. For Haandværks-
svende fandtes i enkelte Lande 
endda lovmæssige Forskrifter. 
Efterhaanden kom det dog i disse 
saakaldte Badestuer til sædelige 
Udskejelser, idet man ikke mere 
tog det saa nøje med Adskillel-
sen af Kønnene. De fra Korstogene 
hjemvendende bragte endvidere 
ofte smitsomme Sygdomme med, 
og saaledes er det forstaaeligt, at 
baade den verdslige og gejstlige 
øvrighed maatte gribe ind, for 
at gøre en Ende paa denne Usæde-
lighed. De medicinske Bade naa-
ede derfor i Middelalderen ikke 
saa hurtigt det høje Niveau, som 
det havde været Tilfældet hos Per-
serne og Ægypterne i Oldtiden. 
Dette laa ogsaa deri at Medicinerne 
ansaa Badestue-Ejerne for deres 
Konkurrenter og saaledes satte 
sig imod Badning i al Alminde-
lighed, og ud fra denne Indstil-
ling udvikledes efterhaanden en 
Kamp mod Badningen. ,Saavel 
Fattige som Rige badede over-
hovedet ikke mere og Hoffet og 
Ade!en N,ar Forbilledet for Vand-
skræk. Netop i Rennaissancens 
Tid med dens høje Kultur udfol-
dedes den største Forsømmelse 
med Hensyn til Legemets Pleje. 
Man fandt det anstødeligt, at Kong 
Heinrich II.s Elskerinde tog Bad 
hver 'Dag og børstede Tænder, 
og Margrethe af Navara pralede 
endda med, at hun ikke havde 
været i Bad lang Tid. 

Endnu værre blev det i Rokoko-
tiden, som ikke med Urette kaldes 
den mest snavsede Tidsalder. Haar 
og Rygkradser kom i Brug i Stedet 
for Badet, rene Negle ansaas for 
latterlige og i Bourgoisiets elegan-
te Senge vrimlede det med Utøj. 
Saaledes var det paa denne Tid 
næsten I hele Verden, indtil der 
i England begyndtes med en For-
andring. Badningen i det Frie kom 
atter paa Mode. Medicinen var i 
Fremskridt, og denne støttede Ren-
lighed og Legemspleje, Jernbanens 
Tilsynekomst og Rejselivets Op-
blomstring gav Badekulturen et 
nyt Opsving. Søbadene begyndte 
at blive moderne og Legemssporten 
tog sin Begyndelse. I Dag er Bad-
ningen under Sport og Leg, i 
Hverdagslivet og i Medicinen ble-
vet en uundværlig Faktor i den 
moderne Hygiejne. Badekulturen 
er i Dag i hele Verden den første 
Betingelse for Sundhedsplejen. 

;øger og 31ale?. 
Ill. Familie-Journal No. 23 

d. 2.-6.-36. 
Hvem har ikke hørt om Hjal-

lerup Marked, der gaar for sig i 
hele tre Døgn? Men vor mange 
har haft Lejlighed til at overvæ-
re dette Danmarks største Mar-
ked, hvortil alle Folk stævner fra 
Alverdens Kanter. 

Læs Forfatteren Niels Anesens 
store Artikel om det største Mar-
ked, frir ingen kan som Iran give 
et Billede af denne Begivenhed, 
der sker hver Sommer hist ovre 
i Jylland. En anden aktuel fortæl-
ler om 50 Aaret for Pigegymna-
stikkens Indførelse i de danske Sko-
ler, og vil man være orienteret 
angaaende Sportsbegivenheder i 
den kommende Uge, skal man 
studere Sportssiderne, der denne 
Gang behandler Ridesporten. 

Fra Uge til Uge. 

Pinsen. 
Det var med bange Anelser, 

at d'Herrer Hotelejere i forrige 
Uge imødesaa Pinsen. Efter et 
stort Forarbejde med Reklame 
i alle Retninger, prøvede et 8 
Dages Regnvejr at vaske alle 
Rejselængsler ud af Publikums 
Bevisthed. Resultatet udeblev 
naturligvis heller ikke; en Mas-
se, der allerede havde tegnet sig 
til Selskabsrejser, blev hjemme, 
og de, der havde afventet, hvor-
dan Vejret vilde blive, følte sig 
ikke fristet. 

Pinsemorgen oprandt imidler-
tid med det fineste Sommervejr, 
og der var Pinsestemning over 
Havnen, da de 3 Dampere lige 
efter hinanden lagde ind, fyldt 
med glade Feriegæster. — Skove 
og. Klipper blev igen fyldt med 
kaade Selskaber, og da Damper-
ene 2. Pinsedags Aften lagde 
fra Kajen, var der Begejstring 
fra For til Agter. Bornholm hav-
de igen vundet en Skare Beund-
rere, der haabede paa snarlig 
Gensyn. 

Strandhotellet 
aabnede Sæsonen med stor 

Festaften 2. Pinsedag. Richard 
Johansen's fremragende Danse-
orkester erobrede Bornholmerne 
med et Slag. Deres Rytme og 
Humør overgaar vel nok, hvad 
vi hidtil har hørt og set paa 
Strandhotellet, og de havde stor-
mende Sukces hele Aftenen igen-
nern. Verdenssensationen Viola, 
Tove og Martin Rose's vakte gen-
tagende Gange Publikums Be-
gejstring ved deres blændende 
Dansepræstationer, barokke Dan-
separodier, muntre Indfald og 
pragtfulde Kostumer. Især Viola 
Rose's Taaspidsdans og hendes 
dygtigt udførte amerikanske Hot-
Refrainsang blev modtaget med 
stormende Bifald, og er vel nok 
enestaaende her i Danmark. 
Bengt Nielsen fik sin sædvanlige 
Bornholmer-Sukces. Han har en 
Masse nye morsomme og aktu-
elle Viser, der næsten overgaar 
hans tidligere. Alt lait har Strand-
hotellet et Program, der i Kvan-
titet og Kvalitet overgaar alt, 
hvad vi tidligere har set der. 

Rose's Ensemblet er løvrigt 
engageret til London, hvor de 
skal optræde paa flere store 
Varieter. 

I Referatet 
af Byraadsmødet i forrige Nr. 

var der desværre indløbet en Fejl, 
idet Andragendet til Roskilde Sol-
daterhjem ikke er blevet bevilget, 
men henlagt. 

Palmehaven 
havde 2. Pinsedag Premiere 

paa Sensationen : Harald Morten- 
sen og hans 8 Mands Orkester. 
Kl. 8 spillede Palmehavens 1. Kl. 
Danseorkester op under Ledelse 
a fViolinvirtuosen TommyBos ton. 
Allerede tidlig paa Aftenen var 
alt optaget, Dansen gik livligt, 
og Kl. 10 kom saa »Lorry-Attrak-
tionen.« I et Potpourri over de 
sidste Aars Døgnmelodier viste 
»Harald« og hans raske Gutter, 
at Reklamen ikke havde over-
drevet. Her var virkelig et »Show« 
der tog Publikum med Storm. 
Senere fulgte Landeplagen »Ane 
Marie«, som Publikum sang med 
paa 8 forskellige Sprog. — Paa 
Opfordring er nu et Vers paa 
bornholmsk kommet med. 

Det var en Oplevelse og en 
Festaften for Palmehaven, og i 
de faa Dage Harald Mortensen 
endnu er her vil der sikkert 
blive stor Tilstrømning, ikke 
mindst fordi Harald Mortensen 
stadig har nye Sketsch og Show 
at underholde dem med. 

Orkesteret, der har taget 4 
Maaneders Orlov fra »Lorry«, 
bliver kun her i 14 Dage, saa 
gaar Tournen til Aarhus og 
derfra til Tyskland. 

Grundlovsdagen 
gear det løs oppe ved Ham-

mershus Ruiner. Bornholms Fug-
leskydningsselskab afholder Fug-
leskydning fra om Formiddagen, 
og bliver det fint Vejr, ventes 
der stor Deltagelse. Om Aftenen 
er der Spisning og Dans paa 
Hotellet. 

Ogsaa Finnedalen byder Dem 
velkommen i det grønne. En 
Spadseretur i Finnedalen eller 
over Slotslyngen er en Oplevel-
se paa denne Aarstid, og Hotel-
let er aabent hver Dag. I Aften 
er der Dans og Fox Band spiller. 

Zool. Haves Dyreliv 
nyder Foraarssolens Varme, 

og der var i Pinsen ca. 2400 Be-
søgende, der bl. a. morede sig 
over den morsomme russiske 
Klovn, der for Tiden optræder 
i Haven og i Restaurationen. 
Han er et virkeligt musikalsk 
Geni, der kan frembringe de 
flotteste Musiknumre paa Instru-
menter som Birkebrænde, Svine-
blærer, Flasker, Miniatur-Violi-
ner, m. m. Han optræder igen 
Grundlovsdagen og paa Søndag. 

Der er fornylig født en lille 
Abeunge, der opholder sig i et 
Bur i Haven sammen med sin 
Mor, saa nu er der 2 Abeunger 
i Stammershalde. Den anden, 
der blev født i Vinters, er nu 
helt tam. Den har faaet en lille 
strikket Trøje, og følger Herr 
Mechlenburg overalt, siddende i 
hans Trøjelomme. 

Med „Nordbornholm" til 
Christiansø. 

2. Pinsedag samledes en Mæng-
de Mennesker paa Allinge Havn, 
dels for at se paa Damperens 
Afgang, dels for selv at tage med 
over til de smaa Klippeøer. 
Nordbornholmeren var godt be-
sat af glade Pinserejsende fra 
Nexø, Svaneke og Gudhjem, 
men en Del naaede dog at kom-
me med herfra, og Allinge Horn-
orkester stemte i med smelden-
de Fanfarer, som hurtigt satte 
Humøret op. 

Over Christiansøs graa Granit-
mure og røde Tage blafrede Fla-
gene i den friske Foraarsvind, 
og Øboerne samlede sig ved Bol-
værket, hvor Dr. Norman Han-
sen og Sofus Bang bød velkom-
men. 

Passagererne spredtes hurtigt 
over Øen, glade Stemmer og lys-
tig Skæmten, blandet med Or- 

kestertoner, lød i nogle Timer 
over de ellers ret ensomme øer, 
som fik sin første Fornars-Visit, 
der mindede om at SæsOnen er 
nær. Med H urraraa b og Afskeds- 
tagen lagde Damperen atter ud 
fra Havnen og stævnede tilbage 
mad Gudhjem og Allinge. 

En Gruppe af Dansk Vandre-
langs Medlemmer fra København 
lejrede sig paa Fordækket og 
sang Folkesange. De skilte sig 
fra de øvrigePassagerer ved Paa-
klædning og Væremaade. Man saa 
hos dem intet »Pinsesnit«; alle 
bar de formaalstjenligt Tøj, eg-
net netop for en Rejse til Born-
holm, praktisk og enkelt; men 
deres Øjne straalede af godt Hu-
mør og man mærkede den Kam-
meratska bsaand, der bandt dem 
sammen. Derfor havde de ogsaa 
ved deres Sang hele Skibet som 
Tilhører. 

Pinsen svandt hen, og dermed 
ogsaa denne Rejse. I Dag staar 
hver Deltager igen paa sin Ar-
bejdsplads, plaget af alle Hver-
dagens smaa Sorger. Men i Tan-
kerne oplever hver enkelt den 
pragtfulde Christiansøtur. 

Skatteøen 
fremvises i denne Uge i Bio-

grafen i Allinge. Denne friske og 
spændende Fortælling om Sørøver-
kaptejnens gyldne Skatte paa den 
fjerne Ø, har Metro-Goldwyn-May-
er ladet Instruktøren Viktor Fle-
ming gengive i levende Billeder. 
Det er blevet en eventyrlig og 
underholdende Film, som alle, 
baade Unge og Gamle, kan glæ-
de sig over. Handlingen følger 
nøje Bogen, og den fortrinlige 
Rollebesætning gør Filmen til en 
virkelig Oplevelse. Der er frodigt 
Lune over Wallace Beery's ypper-
lige Fremstilling af den snu Pi-
rat Long John Silver. Man for-
staar, at Skibsdrengen — Jackie 
Cooper — trods alt beundrer den 
gamle, forhærdede Sørøver. 

De gamles Udflugt 
finder Sted Torsdag den 11. ds. 

og gaar denne Gang til Brændes-
gaardshaven i Ibsker. Afgang fra 
Sandvig 12,15, fra Allinge 12,30. 

Flot Avancement. 
Cand. jur. Johs. A. Svendsen 

Søn af fhv. Avlsbruger Ole Svend-
sen i Sandvig. er  indstillet til den 
ledige Stilling som Kontorchef un-
der Belysningsvæsenet i Aarhus. 
Hr. Svendsen har kun været an-
sat et Aar paa Socialkontoret der, 
og var tidligere ansat ved Køben-
havns Magistrats 3. Afdeling. 

2. Pinsedag 
blev cand. theol. H. P. Hostrup 

indsat som Hjælpepræst for Pa-
stor Andr. Pedersen, Allinge og 
Olsker Pastorat. Indsættelsen fore-
toges af Provst Blang, hvorefter 
Hjælpepræsten prædikede over 
Dagens Tekst. 

Varelotteriet 
Fornyelse til 3die Trækning koster 
260 Øre og maa ske senest Tirs-
dag den 9. Juni. Nogle nye Sed-
ler sælges for 260 Øre. 

I. B. Larsen, Allinge. 

Keb RJB Sommersko 
i moderne Farveg og Faconer 

hos 

Træskomager Larsen. 

Rask ung Pige 
kan faa Plads straks i iler 1. Juli 
hos enligt Ægtepar, som sa avet i 
København som paa Nordborn-
holm har Hjem med 'noderne 
Bekvemmeligheder. 
Tlf. All. 91 x eller Bill. mrkt. Nr. 75 
til Nordbornholni. 

l
i FEST-GAVER!' 
bedst has CONRAD1-W 
Allinge Ur- og Guldsmedeforr. 

E 
ved Havnen, Telefon 140 

Siografen 
Fredag og Søndag Kl. 20 

Skatteøen 
En spændende og fængslende 
Sørøverhistorie med Wallace 

Beery og Jackle Cooper. 
••=.0•10•13•11MION11■-••••• 	 

Brugte velholdte Vogne 
6-7 Personers. 

I de Soto Chrysler 1929 
1 Volvo 1930 
1 Nash 1928 
samt 1 Ford 1930 Roadster med 
Klapsæde sælges paa rimelige 
Vilkaar til de rigtige Priser. Henv. 

Carl Frederiksen, 
Højskolehjemmet, Nexø Tlf. 65. 

6=Ugers Hvalpe 
Dobbermanns Pinscher er til Salg 

H. P. Nielsen, 
Lærkehøj, Allinge. 

2 pCt. Skatten er mindre i Aar 
Valutaen herfor i Prima De f aar 
i Form af de bedste billig steVarer 
gør Indkøb hos os - 

og Penge De sparer! 

Prima Allinge 

De rigtige 

Sommersko 
faas hos 

Carl Larsen, Vestergade 

Fotograf Kj()Iler 
anbefaler Bronce - 
Rammer i alle St. 
Ovale Rammer og 

Rammelister. Billeder indrammes 

En 14-15 Aars Pige 
eller stor Skolepige kan faa Plads 
i Juli Maaned. 

Chr. Hofoed, Fuglesangen, All. 

Køkkenpige  
søges 1. Juli. 

Smutten, Allinge. 

411111.11W 
Bornbuimis Spare- 

haanehasses 
i Allinge 

• 
Kontortid: 9-12 2-4 

Boxer udlejes 

Nu er det Plantetid 
og jeg har Masser af 

Udplantningsplanter 
til Mark og Have, som sælgts til 
mine sædvanligt billige Priser. 

Helene Andersen, 
Dalegaard Tlf. All. 99 x 

•}1.1. ■  



W. Rømer '$, ,, 
anbefaler 

øksestege 
Xviestege 
Nalvestege 
Ykesfieslege 
deammestege 
gode Xyllinger 

Tlf. 118 og 136. 
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BorahoimsFilgleskydoingsselskah 
afholder den aarlige Fugleskydning Grundlovsdagen d. 
5. Juni paa sædvanligt Sted ved Hammershus. Skyde-
numre (Medlemskort) a 2 Kr, kan faas hos Bestyrel-
sens Medlemmer: johs. Schou, Hotel ,Ham mershus,  , 
Postmester Christensen, Allinge, Ingeniør Andersen, 
Sandvig, Sandemand Schou, Rø og Gdr. Riis, Kjøller-
gaard, Rø. — Skydningen begynder Kl. 10 Form. og 
fortsættes til Brystpladen er nedskudt. 
Koncert om Eftermiddagen. 

Feellesspianing og Praemieuddeling Kl. 7 paa Hotel 
Hammershus. til hvilken man kan tegne sig hos Værten. 
Der serveres 3 Retter og Dessert a 3 Kr. pr. Kuvert. 

Om Aftenen Bal paa Hotellet. 

di„„„„„,„„„„,„„„„„„„,,„,„11„,„,„„,„„„,„,„11„,„,„,,„,„„„„,„,,,,,,„„,„,„„„,„„,„„,„„„„„„„„,„,„, 

geres flordel 
ved Avertering i „Nordbornholm" er 
deli store Udbredelse, Bladet har; 
det kommer i hvert Hjem i Allinge-
Sandvig og Omegn, helt til Hasle, 
Klemensker og Rø. De faar med an-
dre Ord Forbindelse med alle Deres 
Kunder paa een Gang. — — - 

Benyt de billige Kvartals-Annoncer; 
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan De 
fas en Annonce, hvori Teksten kan 
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af 
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag. 

Ring til „ 97ord6ornflolm ffelf, 74. 

Produkten har igen Lager af svensk Trælast! 
v 

Som sædvanlig Strandhotellet 
live 	Kæmpesukces'en: Viola, Tove og Martin Ross r [riften  

$redag den 5. Dansen gennem 200 Aar. 
Lørdag den 6. En rigtig gammeldags Aften! 

Viola og Martin Roses præsenterer og anfører 80-ernes glade Danse 

Søndag den 7. Stor Fest, mange Præmiekonkurrenc. 
En Cfanj Strandhotellet - altid Strandhotellet! Tlf. 8andoig 14 

nye Yrafiker er fijemkommet ! 
Swaggers fra . . Kr. 14.85 

Swing Coats . . „ 24.25 

Se Vinduerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

Saa tar vi til 

PALMEHAVEN! 
LORRY- Sensationen : 

Harald Mortensens 8 Mands Show-Orkester 
Det morsomst e, der endnu er set paa 
Bornholm. ..... •.• Stadig nyt Program. 

Tommy Boston Band! iste Klasses Danseorkester 
Fredag - Lørdag - Søndag - Onsdag aabent til Kl. 2 

Reserver Bord i god Tid. Telefon Sandvig 13 

Grundlovsdagen Kl. 20 Festaften paa 
FINNEDALEN Koncert-Dansant (Fox-Band) 

Nye Sendinger af Glud C,  Marstrands Fabrikkers Fabrikat 

6a1v. Spande, Ballier, Vandkander 
og alle Husholdnings-Artikler af prima emaillerede Varer 
er hjemkommen og sælges til Fabrikkens originale Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilhud gives! 

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletqj Bomuldstøj, Lærred, Dynetoj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen ! 

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! 4> 

7oraars ffalingen! 
Husk mit store Lager af altid Iste Kl. Malervarer! 
Færdige Oliefarver —Olierevne Farver —Tørre Farver —Lak-
ker, Fernis og Malerolier. Baadelak, 114askinglasur, Pensler. 

Køb altid Malervarer af pr. Kvalitet — det betaler sig ! 

9aa til (xel Mogensen, Tejn 
Æg modtages som Betaling til 10 Øre i Overpris 

Merierencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Den største SHOW og L AT TE R S U K C E S Bornholm har set. 

Richard Johansens Stjerneorkester. Bengt Nielsens nye  Yisesukces  
Stor 

Premiere 

Ila SvineavIslorefiill 
Fyrre - og Granbrædder, ad  f h so I d Jer, 

ni, 
e tki r a f7o r3s0a mp  la

i 
ing Mand. g MO Af- 

alle 
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Regninger, 
Meddelelser, 

konvolutter, 
Arrnstroleurn Mønstre, Løbere til Gulve 

Tæpper, 200x300 i flotte 

pr. mt. 1,50 Kr. 

baade hvide og mønstrede efter Maal 

Voksdug eller afpassede, der er nok af Mønstre 
at vælge imellem, ogsaa det bestemte 
de søger; prima Kvaliteter billigst i 

Nordlandets Handelshus. 
I 

Bornholms ZO! 
Grundlovsdagen og Søndag den 7de ds. optræder 
Verdens mest musikalske og fornøjeligste Klovn: 

Alex SchumilewsKi 
i Haven Kl. 16.30 og i Restaurationen om Aftenen. 

Tag til Zoologisk Have og nyd Foraaret ! ! ! 

Lagrede — altsaa tørre, rene 

 Længder til Gulve og Lofter. holdshotel. 	 Bestyrelsen. 

Mange billige Brædder 
til Reparationer sælges i 

Nordlandets Handelshus 

til Gulve og Køkkenborde efter Maal. 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

Pandeplader, Tagpap, Vægpap og Gulvpap 



Nej køb den saa heilet,: i KIOSKEN, der er de garan-

Rimilen, Allinge. A. Mauritsen. Tlf. 142. 
sørger for de t te. 	— Altid et velassorteret Udvalg i 

c: 

teret altid tilpas tørre. — De automatiske Tørreskabe 

• en futi Ciar! 

" 	..2:11■0■10ffit" 

Det heldige Nummer 
Det er det, De skal have fat i 	saa kommer Gevinsterne af 
sig selv — 9j, af Spillerne vinder i Seriees Løb. — De har 
altsaa store Chancer for Gevinst. 
fornyelse og Salg er begyndt og slutter henholdsvis 9. og 10. 
Juni. Trækningen finder Sted 11., 12. og 13. Juni. Et Lod koster kun 

VARELO TERIFT 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., 	Allinge 	Tlf. 102 

Autokørsel 	(se Vognmænd ) 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebzekg., Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C„ 	v. Havnen AlI. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka,°,0., 	Allinge 	Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, AlI. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., 	Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade AlI. Tlf.,69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. 	Sandvig Tlf. 	5 y 

Cykler‘og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, 	A. 	Allinge 	Tlf. 	102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K., v. Havnen All. Tlf. 153 
Larsen, Joh., 	Barber, 	Alt. 	Tlf. 53 
Weber, Anna, 	Allinge, 	Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf, 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., 	v. Havnen 	AlI. Tlf. 4 

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge 	Telefon 25 

Art.f. HotellerogPensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter 

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

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

Købmænd 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 
Mogensen, 	A., 	Tejn 	Tlf. 	117 x 
Prima, 	Allinge 	Tlf. 40 

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

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

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, 	Allinge 	Tlf, 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset 	All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

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

Pensionater 

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

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

Skræderforretninger 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv„All. 
Ipsen, P.:C. Nygade, Tlf. AlI. 	113 

Slagtere 
Jensen, 	Kaj, 	Allinge 	Tlf. 	66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, 	Allinge 	Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol 	v. Havnen Allinge Tlf. 	23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. 1 If. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, 	L., Allinge. 

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

Vaskerier 
Mogensen, 	A., 	Tejn 	Tlf. 	117 	x 

indlevering' til Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vognmænd 
Bohn, Emil, 	Sønderg., 	AlI. Tlf. 46 
Personherse! med 6-7 Personers Vogn. 

Christensen. 	Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkorsel udføres. 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 	133 
Person- og Laslkorsel 

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

Sørensen, William, Allinge 	Tlf. 80 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra 
Linier Kr. 	1,50. 	Absolut billigste 
Avertering. 

De n"  Tapeter 
Se vore Vinduer ! 	 Rullegardiner anbefales. 
Fondin Klistermel er bi lligt og prahtislt i Brug. 

Yapirfiandelen, XirÆepl., 

Mit Sliraederi anbefales 
En god, moderne Foraarshabit 	fra 75 Kr. 
En fin ægteblaa Serges-Habit 	 85 Kr. 
Reparationer, Rensning, Presning udf. omhyggeligt 

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge 

Ø P ROTOKOLFABRI  	

IXI 

• Chr. Diderilisen 
Sct. Mortensgade 	- 	RØNNE 	-- 	Telefon 865 

;ø 	Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 
..941141111•••••••••••••••••••••• ***** •••••••••••••••••.% je,••••••••••••••• 	 

Kærnemælksfoder 

Hønsefoder fra 000e 811 . 
Voksefoder 

111 	p Knækfoder 	: 
er godt. 

Telefon Østerlars 73. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••■•••••••••• »NN* øl 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort 
Leve og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtryklieri. 

Zibeit rucher »eiWigWnieWig Whettering. 

Den skudte Maage. 
En stille Sommeraften laa vi og 

plaskede mellem Skærene — -
Naturen varsom et eneste stort 
Smil. Der var Fred paa Jorden, 
Fred over Havet. 

Da lød et Skud brutalt ind i 
Stilheden. Fra en Nabobaad lyne-
de et Glimt, og ved Siden af vor 
Baad flagrede en Maage med 
brækket Vinge; den vred sig i 
Trækninger paa Vandet — og et 
lille klart øje brast. Ikke engang 
fik den Tid til at kaste et sidste 
Blik bort til Holmen, hvor tre 
Unger peb og strakte deres lange 
nøgne Halse efter Mor, som skul-
de komme med Mad. Det lille 
Moderhjerte fik heller ikke Tid til 
at tænke paa, at de tre smaa i 
Timevis vilde vente og smaapibe, 
strække Halsene og smaapibe igen, 
vride sig af Pine i de tomme Tar-
me, forgæves gøre fortvivlede, 
men afmægtige Forsøg paa at 
komme ud til Mor og faa Mad -
indtil Dødkampen kom og gjorde 
Reden til en Grav med tre smaa 
uskyldige Lig. 

Men ved Siden af en Baad, paa 
den Havflade, hvori Skyerne spej-
lede deres Solguld, laa der en 
forsmaaet Maagekrop med bræk-
ket Vinge, stiv og stille, og mel-
lem de hvide Fjer, piblede en Blod-
draabe frem, saa rød, saa rød. - 

Og fra Draaben steg der et 
Skrig saa skingrene rødt op mod 
Solen og Aftenstilheden. 

„Fred over Jorden, Fred over 
Vandene, men Blod, Blod, i Menne-
skets Spor!" 

— Ka' du begribe, hvordan de 
har baaret sig ad med at trykke 
deus her Bog, den er ikke engang 

op! 

Bygninger og Udbo skal repareres 
Døre, Vinduer, Lofter og Gulve skal maaske lappes og for-
nyes. — Tørre, reelle og billige Brædder sælges. – Flere 
Restpartier Jernvinduer sælges med 10 pCt. Rabat. -
Spørg om Priserne! 

Nordlandets Handelshus. 

Korn og Roer skal have Tilskud af 
Kalksalpeter eller Chile = Salpeter 
Saakenge gl. Lager haves sælges til smaa kontante Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Kollektion : Frk. Olga ikloed, Telefoncentralen 
.11r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S 

• • 
• • 

:. c,Cad »eres gamle Cykler &live som ny! 6: 

	

e 	 • 
ø ø 
• Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt. • • • 
• Garanteret fint og holdbart Arbejde. 	 • 

	

, • 	 • 

Cykle- og Radio-3mporteren :• 
: Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. : 
• • 
• Mit Reparationsværksted anbefales. 	 • 
• • 
• : Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner. 	• . 
.. Reservedele haves paa Lager. 	Reparationer pr. Kontant. • 
*
e•

•  

•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••.
* 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco Luxus Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet — 
og dog kun otte Kroner! 

Barber John. Larsen Tlf. Allinge 53 

Nye moderne Haveredskaber 

• 

sælges til smaa Priser. Billige Gravespader, Gravegrebe 
og Staalskovle. 

Nordlandets Handelshus. 

er nu hiemhomne 

Den hell rigtige 


