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To Københavnerbilleder. 

Rosenborg - Slot 

Getion - Springvandet 

Naar Enden er god, 
—o— 

Dick Hartington's Skytsengel 
havde sikkert forladt ham den 
Aften, da han vilde sende en 
Æske Violer med sit Kort til 
Cicely Norton — og en Buket 
Roser og et Ægteskabstilbud til 
Bernice Kinsale. Hvad der skete, 
var akkurat det, hvad enhver, der 
kendte Hartington, vilde have tænkt 
sig: Bernice fik Roserne og Kor-
tet, Cicely Violerne med Frierbrevet 

Brevet var kort og uden Om-
svøb og begyndte „Min Elskede". 
Der var ingen Navn nævnt, und-
tagen Underskriften, som eventu-
elt kunde have givet Cicely Op-
lysninger om Fejltagelsen. 

Cicely kunde godt lide Dick 
Hartington, men kun som Ven. 
For at være ganske ærlig, saa var 
hun forlovet med Tom Gifford, 
naar hun da ikke skændtes med 
ham og betalte Kioskbude ublu 
Summer for at bringe Forlovelses-
ringen tilbage til Tom „saa hur-
tigt som muligt". I Virkeligheden 
var de begge meget kede af det, 
naar det skete, men naar Tom 
saa et Par Dage efter korn igen 
med Ringen og spurgte „Vil Du", 
og hun svarede : Ja jeg vil", var 
de lykkelige igen som aldrig før. 

Cicely havde sendt Toms Ring 
tilbage for fjerde Gang lige to 
Dage før hun fik Hartingtons Fri-
erbrev. Hun ventede, at Tom skul-
de komme samme Aften med Rin-
gen og sit sædvanlige „Vil Du". 
Hun var saa sikker, at hun til-
bragte en hel Time med at krølle 
sit Haar og tage en ny klædelig 
Kjole paa. Men Mr. Grifford var 
uventet kaldt væk fra Byen, saa 
han kom ikke — han viste ikke 
engang, at hans Forlovelse var 
hævet. Klokken to opgav Cicely 
Haabet, hun gik i Seng og græd 
sig i Søvn. Næste Eftermiddag 
græd hun saa meget, at hun maat-
te fortælle, hun havde faaet et 
voldsomt Anfald af Høfeber, for 
at bortforklare sine røde øjne og 
sit opsvulmede Ansigt. 

Om Aftenen, da der stadig in-
tet Brev kom, blev hun rasende, 
hun holdt op med at græde, pud-
rede sin Næse og sagde til sig 
selv, at hun var „ligeglad". 

Næste Morgen kom Dicks Vio. 
ler med Brevet. Dette Ægteskabs-
tilbud smigrede hende og gød 
Balsam paa Saaret. Maaske var 
det Skæbnens Vilje, som een Gang 
for alle vilde befri hende fra Tom. 
Uden Betænkning svarede hun 
Dick tilbage: „Kære Dick, selv-
følgelig siger jeg ja ! Cicely". 

Da Brevet var sendt afsted, 
gjorde hun alt for at vænne sig 
til den Tanke, at hun nu skulde 
leve Livet sammen med Dick i 
Stedet for med Tom. Tanken var 
ikke opmuntrende, den eneste 
Trøst var, at Dick elskede hende 
saa højt. 

Cicely's Ja" og Bernices ven-
lige „Tak" naaede Dick paa sam-
me Tid. Den unge Mand forban-
dede den onde Skæbne, som hav-
de faaet ham til at ombytte Bre-
vene, men da han var en Gentle-
man, vidste han, at han maatte 
tage Følgerne. Han forsøgte at 
glemme, at Bernices Næse var 
„græsk" og Cicelys let opadstræ-
bende, at Bernice havde brune 
øjne og Cicely blaa, 	at Ber- 
nice var høj, slank og smuk, og 
Cicely lille og — ikke slank, og 
ikke, hvad man kalder en Skøn-
hed. Han gjorde alt for at vænne 
sig til den Tanke, at han var for-
lovet med Cicely og forsøgte at 
glemme, at Bernice var den, han 
elskede. 

Om Aftenen gik han hen til 
Cicely. Han omfavnede hende 
pligtskyldigt og kyssede hende 
paa Kinden. Hun mumlede noget 
om „uordentlig Frisure", og trak 
sig ud af hans Arme. Han var 
hende taknemmelig, fordi hun sat-
te sig paa en lille spinkel Stol, 
som ikke paa nogen Betingelse 
kunde bære to. 

Det var ikke nogen munter 
Aften. Han var irriteret paa Cice-
ly, fordi hun ikke var Bernice, 
og Cicely tænkte hele Tiden kun 
paa, om Tom havde faaet hendes 
Brev, og hvad han mon sagde til 
hendes Forlovelse. Hævnen var 
ikke saa sød, som hun havde tænkt 
sig. 

Næste Dag fik hun et kort Brev 
fra Tom, hvori han ønskede hende 
en lykkelig Fremtid, underskrevet 
„Din trofaste Thomas Gifford". 
Cicely syntes det var mere end 
hun kunde bære. Hun græd hele 
Eftermiddagen og Aftenen og send. 
te Dick bort da han kom, med 
den Undskyldning, at hun havde 
Hovedpine. Han 	— lettet. 

Hele Aftenen vandrede han rundt 
i Gaderne, indtil han formodent-
lig af gammel Vane, endte foran 
Bernices Dør. Han gik op og rin-
gede paa. Endnu var der ingen, 
der vidste noget om hans Forlo-
velse, og han var syg efter at se 
Bernice og høre hendes Stemme. 
Han blev vist ind i en smukt ind-
rettet Stue, hvor Bernice bød ham 
en Stol henne ved Kaminen. Hun 
var saa sød og indtagende, som 
en ung Pige kan være, naar hun 
prøver at vinde den Mand, hun 
elsker. Og Hartington saa paa 
hende, som en Mand, der var 
lukket ude fra Paradiset. 

Da han sagde » Farvel", holdt 
han hendes Haand længere end 
nødvendigt, og hun saa blidt op 
paa ham, idet hun sagde : 

„De ser ikke lykkelig ud, Mr. 
Hartington, er der ikke noget, jeg 
kan hjælpe Dem med ?" 

Han knugede hendes [band 
og sagde: 

„Jeg er den mest ulykkelige 
Mand", hvorpaa han styrtede ud 
af Døren, 

Bernice lod sig falde ned i den 
Stol, hvor Hartington havde sid-
det — og græd. Nogle Gader læn-
gere henne sad Cicely rødøjet og 
forgrædt og læste Breve fra Tom, 
som ikke var underskrevet med 
„Din trofaste". Og hjemme hos 
sig selv sad Tom og var ulykke-
lig og længtes efter Cicely. 

Dick var i den følgende Tid al-
tid yderst opmærksom og venlig 
overfor Cicely, men han tænkte 
altid paa Bernice. I sin Fortviv-
lelse havde Dick søgt at arrangere 
Brylluppet saa hurtigt som muligt, 
fordi han tænkte, at han mulig-
vis vilde glemme Bernice, naar 
han først var gift med Cicely, og 
Cicely havde sløvt indvilliget. Hun 
var i den Tid fuldstændig ligeglad, 
om hun havde sin grønne Kjole 
paa, der fik hende til at se bleg 
og daarlig ud, eller hun havde 
sin blaa, som gjorde hende frisk 
og blomstrende. Og hun blev ikke 
vred, da hun prøvede sin Brude-
kjole og saa, at Skræderen havde 
syet den, saa den „gabede" i Ryg-
gen. Hun valgte Brudepiger og 
var uden Tvivl kommet til at hed-
de Mrs. Hartington, hvis hun ikke 
Dagen før Brylluppet ganske uven-
tet havde mødt Tom Gifford paa 
Gaden. Han havde hilst høfligt og 
var gaaet videre. Hun gik hjem, 
forvirret og fortumlet, men klar 
over, at hun aldrig kunde gifte sig 
med nogen anden end Tom. 

Huset var sat paa den anden  

Ende paa Grund af Brylluppet 
den næste Dag. Hendes Moder 
kaldte, for at hun skulde se Bryl-
lupskagen, og hendes Søster trak 
hende ind i et Værelse for at vise 
hende Brudekjolen og Kniplings-
sløret. Men Cicely havde hverken 
Tanke for Kage eller Brudekjole, 
hun skyndte sig ind og skrev 
med rystende Hænder til Dick 
Hartington 

„Du m a a komme herhen i 
Aften". 

Og Dick vilde intet hellere. I 
Virkeligheden kunde ti vilde He-
ste ikke have afholdt ham fra at 
gaa derhen. Om han saa var nok 
saa meget en Slyngel, vilde han 
hæve Forlovelsen. Han hilste ner-
vøst paa Cicely og kyssede hende 
flygtigt, saa satte han sig paa Kan-
ten af en Stol og vidste ikke, hvor-
dan han skulde begynde. Cicely 
satte sig ligesaa nervøs, men mere 
behersket i en Gyngestol og be-
gyndte konverserende: 

„Harry Wilcoxes har givet os 
en henrivende Glasassiet". 

„Til Syltetøj eller Pickles ?" 
spurgte Dick synlig interesseret. 

„Det ved jeg ikke", sagde 
Cicely sløvt. 

Derefter blev der en længere 
Pause, hvori Dick forsøgte at 
tage sig sammen til at sige det. 
Han begyndte: 

Jeg formoder, at alt er arran-
geret til i Morgen ?" 

„Det tænker jeg", svarede Cicely. 

Igen en Pause, hvori Cicely 
samlede Mod. 

„Jeg — " begyndte hun, men 
holdt op, forskrækket over sin 
egen Stemme. „Vil Du ikke gerne 
se Bryllupskagen ?" fortsatte hun. 
De gik ind og saa paa Bryllups-
kage og Bryllupsgaver, og kom 
ind igen og konverserede hinanden 
høfligt til Klokken ti. Saa rejste 
Dick sig op. 

„Aah, Du vil da vel ikke gaa 
endnu", raabte Cicely. „det er alt 
for tidligt". 

„Nej, jeg vilde kun sætte mig i 
en anden Stol". 

En Time senere saa han paa 
sit Ur. 

„Jeg, — jeg" 

„Du maa ikke gaa endnu", 
raabte Cicely desperat. „Der er 
noget, jeg maa sige Dig". 

De ventede høfligt, den ene paa, 
at den anden skulde tale først, 
„Hvorfor siger Du ikke noget", 
sagde Cicely irritabelt. 

„Jeg troede, Du vilde tale først". 
„Men — men jeg ved ikke, 

hvordan jeg skal begynde", sagde 
hun. 

„Det er det samme her-, sagde 
Dick deltagende. 

Cicely kastede to Ark Papir og 
to Blyanter paa Bordet. 

„Skriv det", sagde hun ivrigt, 
„jeg vil gøre det samme, og saa 
bytter vi Papirerne". 

„Jeg havde aldrig tænkt paa at 
gifte mig med Dig", — det lød 
brutalt, men Tiden var ikke for 
Blødagtighed. — „Brevet var skre-
vet til Bernice Kinsale", skrev Dick. 

„Jeg lovede at gifte mig med 
Dig for at hævne mig paa Tom 
Gifford. Jeg kan ikke gifte mig 
med Dig, for jeg elsker Tom". 

Saa byttede de Sedlerne. 
„Aah", raabte Cicely hysterisk, 

idet hun faldt om Halsen paa Dick. 
„hvor jeg elsker Dig, nu da jeg 
ved, at jeg ikke skal giftes med Dig". 

Og underligt nok havde Dick 
indtil dette øjeblik aldrig tænkt 
paa, hvilken sød Pige, Cicely var. 

„Vær sød, Dick", fortsatte hun, 
„skynd Dig op hos Tom og bed 
ham komme straks, hvis han el-
sker mig". 

Dick spildte ikke Tiden. Paa 
Vejen hen til Bernice var han 
oppe os Tom, som sad og saa 
melankolsk ud. 

„Skynd Dig Tom, hen hos den 
unge Dame, som skulde have 
været gift med mig i Morgen. 
Hun venter paa Dig og vil kun 
giftes med Dig. Og der er Bryl-
lupskage og alle Slags smukke 
Smørassietter og Syltetøjssker. Du 
kan faa det hele i Tilgift. 

„Fuld eller gal", mumlede Tom 
Gifford, der ikke rigtig kunde tro 
paa den uventede Lykke, men som 
ikke desto mindre lidt efter rin-
gede paa Cicelys Dørklokke. 

Hartington for videre, og skønt 
det var sent paa Aftenen og alle 
Lysene var slukkede hos Bernice, 



fik han dog Huset vækket og kom 
— trods Faderens Protester til at 
tale med Bernice. De blev hurtigt 
enige. 

Norton - Hartington Brylluppet 
blev fejret næste Dag som forud 
bestemt ; men Gæsterne, som kom, 
havde aldrig været saa forbausede 
i deres Liv. For Cicely blev gift 
med Tom og Dick med Bernice. 

Begge Brudgommene straalede 
og Brudene saa ovenud lykkelige 
ud, skønt den ene havde en Bru-
dekjole paa, som „gabede" t Ryg-
gen, og den anden saa ud, som 
om hun var blevet overrumplet 
til at gifte sig med et Øjebliks 
Varsel. Hvad hun jo egentlig og-
saa var! Ingen forstod, hvordan 
det var sket, og ingen gjorde Ind-
vendinger, for de slap jo med at 
give en Brudegave. 

Friluftsteateret 
Dyrehaven 

-- 0 - 

Kgl. Solodanserinde Margot Lander 
i Hovedrollen som „Tata" 

Paa det Kgl. Teater er det en 
Oplevelse at se Statsscenens første 
Solodanserinde Margot Lander 
danse det kunstnerisk og danse-
teknisk set uhyre krævende Ho-
vedparti, som Svanhilda i Delibes 
„Coppelia". En pragtfuld Præsta-
tion af denne særprægede char-
merende Kunstnerinde, hvis Talent 
er saa omfattende. Fru Margot 
spiller i sin Dans paa alle Strenge 
ligefra det patetiske yndefulde og 
skælmske, til det kække, af sund 
Livsglæde sprudlende Gemyt. Det 
er næppe til at tro, at det er den 
samme Kunstnerinde, som i 2 Akt 
danser de barokke komiske Duk-
kedanse. 

Den største blandt de Store er 
Margot Lander. 

Derfor var man forberedt paa 
en nydelsesrig Aften paa Frilufts-
teatret i Klampenborg, og den 
udeblev ikke. Fru Margot førte 
„Tata" igennem, med en drama-
tisk Fremstillingskunst, der gan-
ske betog de tusinder af Tilskuere. 
Hun levede saa intens i denne 
Hovedrolle, at man følte med dette 
lille Naturbarn, baade i hendes 
Fryd over Naturens Under, i hen-
des unge Kærlighedslykke og i 
hendes grænseløse Sorg og Skuf-
felse. 

Og som hun svævede over Fri-
luftscenen i sine dejlige ungarske 
Danse, fjerlet og sjælfuldt, trodsen-
de alle Tyngdelove, i hvirvlende 
Fart med en musikalsk Nerve, 
som forbløffer. 

En Skønhedsaabenbaring er den 
sidste Scene, hvor den døde „Tata" 
bæres bort over de grønklædte 
Bakker, af Zigeunerne, efterfulgt 
af et mægtigt Fakkeltog, medens 
det kgl. Kapel, under Kapelmester 
Elof Nielsens dygtige Ledelse, 
spiller Fini Henriques stemnings-
fulde Sørgemarch. 

Forud for denne vidunderlige 
Slutscene, har den kgl. Ballet dan-
set paa Livet løs i de af Kgl. Bal-
letmester Harald Lander kompo-
nerede herlige Danse, hvoraf Mes-
ters egen Springdans fik Kaska-
der af Bifald. 

En stemningsrig Aften er Even-
tyr-Baletten „Tata", der kun gi-
ves enkelte Aftener endnu. De bur-
de tage denne Oplevelse med. 

G. 

Bøger og liak. 
- 0 

Il. Familie-Journal 
fortsætter i denne Uge sin Be-

skrivelse af Rejsen gennem Un-
garns Sletter. Naar disse Linier 
læses, bevæger den Olympiske Ild 
sig gennem Europa. Hele Verden 
har i de sidste Dage fulgt Flam-
men, der nu har tilbagelagt Stør-
stedelen af sin 3000 Kilometer 
lange Færd gennem syv Lande, 
og atter -- netop nu, hvor de 
Olympiske Lege ringes ind, finder 
vi en gilmrende Artikel af Bladets 
utrættelige Sportsmedarbejder. Et 
Flyvefotografi viser os Nykøbing 
S. set fra Luften, og en Række 
korte fængslende Noveller af den 
Slags, man husker, supplerer Num-
merets ellers overdaadige Under-
holdningsstof. — Og endelig -
ikke at forglemme, bringer Dame-
siderne Modeller af Sæsonens 
første Selskabskjoler. 

Sommervise. 
- 0- 

Saa sprang omsider Somren ud 
med nye Solskinsklæ'r 
og Gøgen maatte kukke løs 
om alt det fine Vejr. 
og nu faar hver en Digter travlt, 
hvis han er grøn af Aar, 
thi der skal skrives Sommervers, 
før Somren atter gaar. 

Og paa et støvet, varmt Kontor 
ser alting livstrist ud, 
nu drømmer Frk. Hansen om 
Kastanien, som staar Brud. 
1 hendes Blik er Bølgeskum 
og Klitters Ensomhed, 
og der bli'r Fejl i det Diktat 
som hun skal skrive ned. 

Studenterspiren har det hedt, 
han sveder Angstens Sved, 
han delvis føler sig hængt op 
og delvis skaaret ned. 
Men bagved Bøgers grumme Hav 
han skimter Somrens Land. 
Naar blot han klarer Pynten, er 
det hans fra Strand til Strand. 

Nu bøjer flittig Landbo Ryg 
langs Roeplanters Rad, 
en ørkenvandring er hans Dag, 
men Kvælden gør ham glad. 
Den lune, lyse Sommerkvæld 
med Mosekonens Bryg 
gi'r Sindet Fred og Armen Kraft 
og Lindring til hans Ryg. 

Du danske, korte Sommerstund 
nyn Glæde i vort Sind, 
nyn dine Skoves Fuglesang 
og Bølgers Brus derind. 
Lad Vinden stryge kærtegnsmildt 
henover Land og Sø 
og bære vilde Rosers Duft 
om Danmarks grønne Ø. 

Karl Lindqvist. 

Fra Uge til Uge. 
Palmehaven 

hvor Skuespiller og Forvand-
lingskunstner Brøndum Hansen 
hver Aften har faaet stormende 
Bifald for sine fuldendte Frem-
stillinger af berømte Forfattere og 
Komponister og hvor „lille Ernst" 
med sin Saxofon og Xylofon har  

taget Publikum med Storm, har 
paa Lørdag Premiere paa et Ver-
densnummer, nemlig de akroba-
tiske Vidundere „11/2  Willys Akro-
batik", der kommer lige fra Glas-
salen i Tivoli, hvor de har op-
traadt i hele Juli Maaned. Des-
uden et Step-Fænomen „Lille Ed-
dy", der i sine Step-Trick skal 
være noget at det mest impone-
rende, der længe er set. Paa Søn-
dag er der Afskedsfest for Palme-
havens populære Visesanger og 
Konferencier, Henry Randolph, 
der nu i 1L/2  Maaned har under-
holdt Publikum med lystige San-
ge og morsomme Vittigheder. 

Varelotteriet - 
Vil De spille i Varelotteriet, 

spil da med nu fra 5. Trækning. 
Alle de store Gevinster falder jo i 
5. og 6. Trækning, og et Lod i 
baade 5. og 6. Trækning koster 
kun 30 Øre mere end et til 6-
Trækning alene. 

Sølvbryllup 
fejres Søndag d. 2. August af 

Gdr. Hjorth Westh og Hustru, 
Baa sega ard, Rutsker. 

Bryllup 
I Dag, Fredag, vies i Klemens 

Kirke Frk. Else Lund, Klippely, 
til Landmand Otto Folkmann, Aars-
balle. 

Strandhotellet 
havde Onsdag Aften Amatør-Aften 
med mægtig Tilslutning — baade 
aktiv og passiv. — Amatørerne op-

traadte under megen Jubel, og 
modtog foruden stormende Bifald 
store Præmier. — 1 Aften indby-
des til en ægte Københavneraften, 
hvortil alle Bornholmere er hjer-
telig velkommen, og ogsaa den 
Aften er der store Præmier og 
mange Overraskelser, Paa Søndag 
er der høj Bornholm erstemning 
paa Hotellet — og saa er der en 
sensationel Premiere i Farvandet! 
Og endelig maa det noteres, at 
baade Richard Johansens Orkester 
og Bengt Nielsens Viser stadig 
gør stormende Lykke 

„Provinsen kalder", 
som vises i denne Uge i Bio-

grafen, er et Lystspil udgaaet fra 
Palladium og icsenesat af Lau 
Lauritsen. En Film om Ungdom-
men af 1936, om Livet i Provin-
sen og i Storstaden, snart alvor-
lig, snart lystig. Og Hovedroller-
ne er besat af saa gode Kræfter 
som Lis Smed, Ebbe Rohde, Ib 
Schønberg, Olga Svendsen ni. flere. 

Stammershalde 
Den vellykkede Fest i Søndags 

havde samlet flere Tusinde Delta-
gere. Zoologisk Haves kendte lille 
Ponny vandtes af Louis Jensen, 
Olsker paa Adgangstegn Nr. 608. 

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. 
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1936 — 
rytmem essigt set! 

Et Interview med Strand-
hotellets Janitchar, den 
kendte Jazz - Troldmand 
Umherto Romagnoli. 

Nordbornholm er jo efterhaan-
den bleven et af de førende Ba' 
desteder i Danmark, og en ganske 
naturlig Følge heraf er, at Hotel-
lerne særlig i Sandvig, maa en-
gagere Orkestre og Solister, der 
virkelig kvalitetsmæssigt er af 
højeste Standard. 

Paa Strandhotellet spiller i Aar 
den bekendte Dirigent Richard Jo-
hansen, der i hele Landet er kendt 
som en at vore største Eksperter 
i Hot- og Swing Musik. Hans Be-
sætning er naturligvis ikke saa 
stor, som deri var i „Lodberg" ; 
men de 4 Mand, som er her, le-
verer en Dansemusik, der kan til-
fredsstille selv de største Jazz-
Entusiaster. 

Vi spørger derfor Ensemblers 
Janitchar, den temperamentsfulde, 
italienskfødte Umberto Romagnoli, 
om det ikke er muligt at faa lidt 
Klarhed over, hvad Jazz egentlig 
er, og hvad den betyder, for vor 
Tids Musik. Vi bringer her vore 
Læsere Hovedindholdet af den in-
teressante Samtale. 

Jazzen begyndte i Amerika un-
der Krigen, og var til at begynde 
med kun Rytme; Danseorkestrene 
anskaffede sig de mest umulige 
Støj - Instrumenter, saasom Træ-
klodser, Zinkspande, Sirener o.1, 
og disse Orkestre gik deres Sejrs-
gang gennem Landene. For at 
gøre sig gældende som Janitchar 

•  . . Q  9,.c.:n 
• Forlovelsesringe r-s> 

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

Allinge Ur- og 6, 
. Guldsmedeforretning Guldsmedeforretning 

I 	Conrad Hansen. TI. S40 
• 

o 

i den Tid, var det nødvendigt at 
være Virtuos paa Swan&Fløjte og 
Flex - a - tone; jo flere mere eller 
mindre vellydende Instrumenter 
og Klodser man kunde svinge 
Trommestikkerne over, jo bedre! 

Naa, Aarene gik, og Jazzen blev 
mere og mere „kultiveret". Fra 
at være decideret Støj- og Takt-
Angivere, gik Orkestrene over til 
igen at lade Melodien være den 
fremherskende. Der kom mere 
Harmoni og Bevægelser i Temaerne 
og Instrumenterne undergik en vis 
Forandring. 

Nu er det jo ikke alt Guld, som 
glimrer, og naturligvis heller ikke 
alle Danseorkestre, der spiller Jazz. 
Det er nemlig meget vanskeligt, 
og der skal saa lidt til, før Hel-
hedsindtrykket bliver galt. F. Eks. 
kan en daarlig Janitchar ødelæg-
ge selv det bedste Orkester ved 
at træde for meget i Forgrunden, 
eller ved at bruge de forkerte Ef-
fekter, naar de forskellige Instru-
menter har deres Solo. Et Jazz-
orkester bestaar i Almindelighed 
af en Melodigruppe 	Saxonfoner, 
2 Trompeter og 1 Basun) og en 
Rytmegruppe (Piano, Kontrabas 
(i Stedet for den tidligere brugte 
Soussafon) og Janitchar.) 

Og hvad betyder Jazzen som 
Musikart? — Ja, hver Tidsalder 
har jo sin Musik, og som Roman-
tikkens Tidsalder havde Wagner 
og lign., har vor Funkistid Duke 
Ellington, Gerswhin og Bernhard 
Christensen. Jazz er direkte gre-
bet ud af vor Tid, Den er nøg-
tern og ligetil i sin Udtryksmaa-
de. At den vil forsvinde igen er 
næppe sansynligt. Den vil sikkert 
stadig bane sig nye Veje og for-
staa at forny sig. „Jazz er jo ikke 
blot Dansemusik ; hvis De har hørt 
Transmissioner af Otto Lington 
og Erik Tuxens Jazz-Koncerter i 
Vinters, vil De give mig Ret. Det 
er i høj Grad Musik". 

Romagnoli har de sidste 12 Aar 
arbejdet som Janitchar, og regnes 
for en af vore bedste. Han har 
spillet under Erik Tuxen, Otto 
Lington, Vald. Eiberg og mange 
andre, og de sidste 5 Aar under 
Richard Johansen, hvor han „hø-
rer med" til hans faste Stab. Til 
Efteraaret skal han sammen med 
„Richard" spiller i „National-Sca-
la", (Scala.Salen). Richard Johan-
sen har her samlet et Elite-Orke-
ster, med nogle af de mest kend-
te Musikere paa Jazzens Omraade, 
saa vi har noget at glæde os til 
naar vi tir Vinter stiller ind paa 
„Danmarks Radio". 

jun. 

En Guldring 
Mrk. Gerda, er tabt paa Vejen fra 
Sandvig til Sandkaas. 
Fotograf Kopke, Torvet Sandvig, 

Motorcykle 
sælges. 5 hk 1932 Victoria sælges 
for 975 Kr. kontant. Henv. Fredag 
til A. Nielsen, Kofoeds Pensionat, 

Sandvig. 

Støvsuger 
udlejes billigt. 

Axel Mogensen, Tejn. 

Averter i NORDBORNHOLM 



5. Trækning Kr. 4.60 

4011" 

Fornyelse og Salg 
er begyndt —slut-
ter henholdsvis10. ogil . Aug. Træk-
n ingen finder Sted 12..13. og 14. Aug. 

Fotograf Kjgler 
anbefaler Bronce-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Varelotteriet. 
Fornyelser til 5. Trækning  slut-
ter Mandag  den 10. Aug. Forny-
elsesprisen er 460 Øre. — 2 nye 
Numre er til Salg  for 460 øre, 
og  ved Købet af en Lodseddel 
til 5. Trækning  erhverver Spil-
leren Ret til Lodsedler til 6. 
Trækning  til Fornyelsespris 560 ø. 
Købelodsprisen til 6. Trækning  
er 990 Øre. 

1. B. Larsen, 
Kollektør. 

De rigtige 

Sommersko 
faas hos 

Carl Larsen, Vestergade 

Heb illye Soffiffiersk 
i moderne Farver og Faconer 

hos 
Træskomager Larsen. 

Kollektion: Frk. Olga Kofoed, 
Telefoncentralen Allinge. 

Restancerne 
for 1. og  2. Termin 1936-37 for 
personlige Skatter og Ejendoms-
afgifter m. m. er under d. 24. ds. 
autoriseret til Udpantning, som 
uden videre Varsel vil blive paa-
begyndt d. 3. August. 

Allinge, den 24.-7.-36. 
M. Bloch. 

»agraren  
Fredag, Lørdag, Sendag1Aften Kl. 20 

Lau Lauritsens Palladiumfilm 

Provinsen kalder! 
Med Lis Smed, Olga Svendsen, 

lb Schønberg  ni. fl. 

.7fjertelig Jali 

for udvist Opmærksomhed ved 
vort Bryllup. 
Gudrun og Gunnar Lind, Sandvig. 

En flink og  paalidelig  

Pige 
kan faa Plads hos 

Fru Bech, Produkten. 

Al Jagt 
paa Gelius Linds Jordlod i Olsker 
er torbudt. 

Den Jagtberettigede. 

Kl. 22 synger Jytte Forchhammer sine mest • 
populære Sange, og  Sverre Forchhammer, 
Svend Nielsen og Dahlberg spiller til Dans 

• Bordbestilling Tlf.Sandvig 38 og 58 Ne 	+ZIP H. Reiner 
S. ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• ø>••••••••••• ••••••••••••• øer 

1 

Enkefru Bylows Hus i Storegade er 

til Salg 
ved Henvendelse til 
Kofoed og Mortensens Byggeforr. 

Tlf. 77 og  79 

411.1.111 
Bornholms Spare- 

og haanekasses 
AM. i Allinge 

• 
Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

Det er Tid at købe Hostbidegarn hl] det i Produktm 

Olsker. 
Syforeningens Udsalg  afholdes 
Bethel Tirsdag  d. 4. August fra 
Kl. 14,30 	 19,30, Missionær Raten 
og  Pastor Petersen taler. 

• • 

Averter i NORDBORNHOLL Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri , 
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saa sier jeg 

• Nordbornholms eleganteste Danselokale • 
• 

Lørdag d. 1. August: Stor Danse-Konkurrence! 
Publikum udpeger selv Aftenens bedste Dansepar. 

Søndag d. 2. August: En rigtig Strandsiotatten! 
E 

PALMEHAVEN! 
Sornfiolms .Corry! 

Fredag :  Stor Danse=Konkurrence! 
Vals og Tango. Flere flotte Præmier udsættes 

Lørdag : Premiere! 
Willys Akrobatik 

og Trick Stepdanseren „Lille EDDY" 

Søndag 

Afskedsfest for Henry Randolph 
Palmehavens afholdte Konferencier og Visesanger 

Hver Atten : HAMANN'S RYTMEORKESTER og 
Palmehavens Præmiedans ‘Bestil Bord i Tide \IIP 	111 Tlf. Sandvig 13 

Mange Størrelser til smaa Priser! 
Anker Hegaards og Glud & Marstrands Fahr.s 
emaillerede Gryder med Skønhedsfejl 	— — 

Disse er ved Brugen ligesaa gode som prima Gryder, men sælges 
meget billigere i 

Nordlandets handelshus 
Hvad taler man om ? ? ? ? 

Strandhotellet! 
Fredag d. 31.: En mægtig Københavner-Alten !! 

hvortil alle Bornholmere er hjertelig  velkomne. 
Mange Præmier, store Overraskelser. 

Søndag d. 2.: En helt rigtig Bornholmer-Atten 
Hver Aften: Smukke Richard, Bitte Bengt 

Dejlig Champagne. 
Paa glædeligt Gensyn 

Telefon Sandvig 14. 	 Fr. Bidstrup. 

~~1111~111.11~~00.01ffie 

Skal Høstvognene og Kasserne hertil repareres 
inden Høsten, har vi særdeles 

stærke Gran- og Fyrrebrædder 
som er velegnede og  til meget rimelige Priser. 

Forresten kan vore gode Udskudsbrædder godt anven-
des, og disse er jo endnu billigere. 

Nordlandets Handelshus 

af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format iilustr., 2 Kr. 

Sommerovertøj 
Restlageret af Sommerfrakker, Svag-- 
gere, Spadseredragter og Pjækkerter 
sælges nu til nedsatte Priser. 

Magasin du Nord 
V. Victor Planck, Allinge. 

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

Lad 9eres gamle Cykler Stive som ny! ; 

5 	 Garanteret fint og holdbart Arbejde. 	 • • • 
• • 
• • Cykle- og Radio-gmporteren • • • Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. i 
• • 
• Mit Reparationsværksted anbefales. 	 • • • • 
: 	 • 

• 

a 	 e 

• Reservedele haves paa Lager. 	Reparationer pr. Kontant. : 
5. ••••••••••••• • •••-••••••• ••• •• ••• •• • •• •••••••••••■ e

•  

Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner. 	• 

Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt. 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
Leverandør til Biblioteker og  Øens største Forbrugere 	• 

KUNST - KERAMIK 
Besøg Akts. Michael Andersen & Sønners Udstilling i 

.orgi eAti clig(20nbgetvang 	KIOSKEN, Allinge. 

911clkeh til dtatning 
kan gøres hos os. - Lageret er komplet i alle Mander, og 
Priserne er passende smaa. 

Nordlandets Handelshus. 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

Absolut bedste Kvalitet 

Sinfird ligstlidegarll 
Alle prima Redskaber til Hø-
sten sælges og Priserne er 
smaa i 

NordlandetsHandelshus 

ISTRANDSLOTI 

Præmiedans — Gættekonkurrence — 	
• med Dans og  Sang, Fest, Stemning, Humør og  Rytme 

Køb Sommerkjoler hos mig 

Mægtigt Udvalg i alle Farver og Størrelser. 
Priserne ligger fra 4,5o - 28,00 

Nogle Modeller fra sidste Aar sælges for halv Pris 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

 ! 	! 

PROTOKOLFABRIK 	  

CP' s  
• Chr. Dideriksen 
• Sct. Mortensgade 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

;14  

0 

Xanzmershus Sirks Xistone 

KINO, 1188iriOer, liebomme,heer,halter,kileolier,Fedi og Remme, PRODUKTEM 



I Jeg leverer særlig billige Habitter 
af ny hjemkomne Varer, der er indkøbt fordelagtigt, 
hvilket kommer Kunden tilgode. 
Presninger og Istandsættelse billigst. 

Skrædder Ipsen 
Storegade 	Telefon 113 

Apotek 
Søndergade, Allinge, Tlf.?',48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

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

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

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
ciornitzka; 0., 	Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Koloed:& Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge TIE 141 
Petersen, P., (Nørregade All. 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, All. 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 Alt. Tlf. 4 

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art.f. Hoteller og Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

smerrebrods-, Mellemicegspapir,Servirtfrr 

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

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

• • 	 • ...............r..........•........a  ile•sa rim ...mim affia «............... mø. wei. ozo ania ara neo ara ao emu uro aro alio ara sin 	• aac min aan eau craa can aan can nap aro Døn Daa no. ore 
DAG 
MIM 
01102 
DEO 
»E 
4E0 

NO 
»N 
050 
MIO 
E» 
1:151:1 
0111:1 
US. 

iln 

,31110 
0100 
51115,  

IND 
HD 
« 
MIGD 
0110 5.• 0E0 ano 
555 
a.0 affin 
»E 
• 

. Strandpavillonen  Sandkaas Bar 

Lokale 
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Læg Aftenturen til Sandkaas 
Nordbornholms smukkest beliggende 

Originale Drinks til rigtige 

Hyggeligt! 	-- Aabent fra Kl. 14 
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Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 

NArdhorllholms Adressefortegnelse 

Jens ilansen's Manufaktur &Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud 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, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos .lens Hansen! 

1> Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! • 
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Hver Aften Koncert-Dansant. 
Sverre Forchhammers Kunstner-Trio Ell  
fra Hotel „Kong Frederik", København Eir 

Bestil Bord : Tlf. Sandvig 38 og 58. 	Fru H. Reiner 13 
Nordbornholms smukkeste Lokale 	 3 
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Mit Skræderi anbefales 
En god, moderne Foraarshabit 	fra 75 Kr. 
En fin ægteblaa Serges-Habit 	„ 85 Kr, 
Reparationer, Rensning, Presning udi. omhyggeligt 

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge 

Den heil rigtige 
1•■••■••• 
Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta o L uxus Maskine. — — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet --
og dog kun otte Kroner! 

EISEIGEGLI1313131313E1[313131313133[313C1[32E113131313[32GOSS]DGEGG213133213E 

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 TH. 98 

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

Malermestre 
Holm, 11. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, AlI. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

Hvorledes et Skybrud opstaar. 
—0 — 

Ordet Skybrud stammer fra den 
Tid, da man ikke vidste ret meget 
onl Skyerne, Man forestillede sig 
en Sky, som en af Vinden opblæst 
Sæk, der var fyldt med Vand. 
Naar den .Sæk" revnede, for-
aarsagede dette en stærk Regn 
eller et Skybrud. I Dag ved vi, 
at Skyerne er en Vandtaage, der 
bestaar af bittesmaa Vanddraaber, 
af hvilke nogle kun er 0,005 Mil-
limeter i Diameter, og at Skyer-
ne som Følge heraf hverken kan 
revne eller gaa itu paa anden Maa-
de. Forøvrigt indeholder Skyerne 
meget mindre Vand end man i 
Almindelighed tror. Vandmæng-
den i de tungeste Skyer vejer 
højst 8 Gram pr. Kubikmeter. 
Forestiller man sig en regntung 
Tordensky som en Søjle, der er 
en Kilometer høj, saa udgør Vand-
mængden paa en Kvadratmeter 
Bundflade 8000 Gram eller 8 Liter. 
Hvis denne Sky revnede og hele 
Vandmassen styrtede ned, vilde 
det kun blive til en halv Vandkande 
Vand pr. Kvadratmeter. Alligevel 
er en skybrudagtig Regn som Re-
gel en pludselig Tordenbyge. Den-
ne tilsyneladende Paradox forkla-
rer Meteorologerne paa følgende 
Maade : 

Et Tordenvejr foraarsages ved, 
at overvarm Luft kommer i For-
bindelse med en Tordensky. Den-
ne vertikale Luftstrøm river en 
Mængde trykkende Luft, fyldt med 
Vanddamp, i Vejret. Samme af-
køles hurtig og Vanddraaberne 
udskilles. Disse er milliongange 
større end de i Luften svævende 
mikroskopiske Vandraaber, der 
danner Skyer. De store Vanddraa,  
ber, der har en Diameter indtil 
en Centimeter, holdes svævende 
af de stærke Luftstrømninger. 
Saaledes samles i de højere Re-
gioner Vandmængder, som stadig 
bliver pisket opad, indtil den op 
adgaaende Luftstrømning pludse-
lig standser, og Vandet styrter 
ned. Et saadant Tilfælde kan f. Eks 
indtræde naar en Tordensky plud-
selig støder mod en kølig Bjerg- 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C.,:ostergade, Allinge 

Pensionater 

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

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

Skræderforretninger 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,All. 
Ipsen, P.!C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
AlI. - Sandv. Sygekasse AI!. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 og Lurdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

væg og den kraftige Luftstigning 
afbrydes. Dette er Grunden til 
at man i Bjergene meget hyppi-
gere har Skybrud end paa det 
flade Land. 

Vandmængden, der falder ved 
et Skybrud, stammer altsaa ikke 
fra en Sky, men fra den vertikale 
Luftstrøm, der indsuger fugtig 
Luft. Hvis denne falder paa et 
begrænset Omraade, er Neclbøret 
ualmindelig stort. Paa Philipiner-
ne faldt der i juli 1911, 1168 Mili-
meter Regn i Løbet af 24 Timer. 
Kun i enkelte Tilfælde maaler man 
Nedbøret ved Skybrud. For det 
meste mangler man et Regnmaal 
og kun undtagelsesvis staar en 
registrerende Regnmaaler parat, 
som kan notere Regnmængden 
fra Minut til Minut. En saadan 
Maaling lykkedes tilfældig i Or-
pidskamp i Kalifornien, hvor man 
i April 1926 maalte 25 Millime-
ter Regn i Minuttet. Den tvivlsom-
me officielle Record staar paa 600 
Millimeter Nedbør i Løbet af 5 
Minutter, hvilket skal være kon-
stateret i April 1931 i Westend. 
Grand Brahama. 	F C. 0, 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri 
Klappe, klappe Kage. 
i Morgen skal vi bage, 
Melet vi i PRIMA faar 
samt Bønner til en Kaffetaar 
og første Klasses Gær til Vin, 
Aromaen biir tip top fin. 

Prima.  

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen'All. Tlf. 1.40. 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tein TI.. 117 x 

In Ileemi-Inf( fU dornhoInv,  Dampvaskeri. 

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

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sonderg., All. Tlf. 46 
Personkorsel mrd 6-7 Personers Vogn. 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkarse! adfilrex. 

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

Munch, Humiedal, 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. 

Vær god mod Naturen. 
—0 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde 

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

Har du fundet en køn 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 aldrig 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, og 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 
den til andre, 


