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Jeanette Mac Donald og Nelson Eddy i 
den festlige Sangfilm 

Pigen fra det gyldne Vesten. 
Brogede Scenerier fra den store Guldgra-
vertid. — StorsIaaede Danseoptrin — Ro-
mantik og Humør. 
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FREDAG, DEN 9. JUNI 1939 Trykning, Ekspedition og Bogholderi: 
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74 26. Aa rg. 

En Landsby paa 6,8 Million Indbyggere 
Den tyske Forfatter Friedrich Sieburg giver et smukt og 

malende Billede af Tokio, som han kalder Verdens største 
Landsby — Byen, der sidste Aar havde over 600 Jordskælv. 

De rosafarvede Blomster paa 
det lille Dværgtræ begyndte paa 
en Gang at skælve. Glassene klir-
rede sagte, Drikken i dem skvul-
pede svagt men tydeligt frem og 
tilbage. De smaa, sorte Kissten, 
der var anbragt paa Bordet og 
stablet op i smaa Høje, kom 
Bevægelse. Nogle af de blanke 
Korn rullede ligesom forskrækket 
tværs over Bordet, Vi var for-
samlet i et europæisk Hus til 
Middag. Lysekronen i Loftet ry-
stede nogle meget lange Sekun-
der. De japanske Tjenere i deres 
sorte Kimonoer udstødte smaa 
Raab. En af dem forlod Værel-
set, en anden fulgte efter, men 
den tredie blev holdt tilbage al 
et advarende Raab fra Værtin-
den. Som Svar paa mit forbav-
sede Blik svarede hun roligt: --
Et Jordskælv. 

I samme Øjeblik var det hele 
forbi, og Underholdningen fort-
satte. Tokio er en rystende By, 
var der en, der sagde. Sidste Aar 
blev der her registreret over 600 
Jordskælv, af hvilke alene paa 
en Maaned de 20 var tydeligt 
mærkbare. Heller ikke Jordskæl-
vet i Dag kunde misforstaas 
— Glassene staar igen ubevæge-
lige, men i Hjertet er der en lille 
fin, nagende Angst tilbage. Stø-
det var svagt, og dog kom det 
fra Jordklodens Dyb. Det var 
stærkt nok til paa ny at erindre 
mig om, at denne By for 16 Aar 
siden blev hjemsøgt af det ræd-
selsfuldeste af alle Jordskælv og 
næsten blev helt ødelagt. 

Den 1. September 1923 brød 
Tokio sammen : 400,000 Huse laa 
bagefter i Ruiner og Aske, 75,000 
Mennesker var slaaet ihjel eller 
brændt ihjel — 1,5 Million stod 
uden Husly. I Dag er Tokio stær-
kere og kraftigere end nogensinde 
— Byen er paa ny bygget op og 
har efter de nyeste Indlemmel-
ser, dog uden Yokohama, over 
6,S Mill. Indbyggere og er altsaa 
en af de største Byer i Verden. 

Hr. Siburg fortæller, at saa 
snart man kommer udenfor By-
ens Centrum med de vældige 
Forretningsbygninger og Banker, 
minder det hele mest af alt om 
en Landsby, og dog er det hele 
samlet om et Midtpunkt: Kejse-
rens Palads. 

„Kun Japanerne har en Gud 
i Spidsen for Folket", har en Ja-
paner tidligere fortalt mig med 
bævende Slemme. Den Gang var 
dette kun et Paradoks for mig. 
I Dag manier jeg Sandheden deri, 
thi jeg ser daglig, hvorledes Men-
neskene ved den store Bro, der 
fører over til Paladset, ærbødigt 
bøjer sig i den Retning, hvor de 
grønne Tage dukker frem bag 
Ahorntræerne. Og netop i disse 
Dage føler Menneskene i Tokio 
den fromme Gysen dobbelt saa  

stærkt, thi Kirsebærtræerne er 
atter begyndt at blomstre og ly-
ser med rosafarvet Skum paa 
den guddommelige Boligs mørke 
Mure. 

Den store Forskel. 
Hvis vi ser paa Menneskenes 

ydre Kaar, kan det ikke nægtes, 
at Forskellen er meget iøjnefal-
dende. Nogle Menneskers Liv bli-
ver fra Barndommen af værnet og 
hegnet. Deres Fremtid bliver be-
trygget saa godt, det i alle Hen-
seender kan lade sig gøre, saa 
de, som man siger, er „godt stil-
let an". 

Og saa kan det endda gaa saa-
danne værnede Mennesker skævt. 

Andre bliver født ind til helt 
modsatte Kaar. .Der er mange, 
hvis Barndomsminder er forbun-
det med stor Nøjsomhed, ja, vel 
endogsaa med Fattigdom, og hvis 
Fremtid Forældrene ikke har kun-
net betrygge økonomisk eller give 
dem noget særligt Værn og Hjælp. 

Og saa kan det endda gaa saa-
danne uhjulpne Mennesker godt. 

Tilsyneladende er der en mæg-
tig Forskel paa, hvordan vi er 
startet her i Livet. Nogle har en 
fin og fornem Start, andre en me-
get uanselig og ringe. Men det er 
nu ikke Starten alene, det kom-
mer an paa. Det er meget mere, 
hvad der er „fyldt paa' os som 
Drivkraft i vort Livsløb, der bety-
der noget. 

Der er i ethvert Menneske en 
indre Kraftkilde, hvorfra der sta-
dig maa strømme Drivkraft op i 
os. Bliver denne Kraftkilde til-
stoppet, da bliver vort Liv deref-
ter, og da nytter det ikke med en 
fin Start. 

Præsten Peder Rørdam har i et 
Brev fortalt, at han altid, naar han 
stod overfor et Menneske, han 
ikke kendte, tænkte : mon- der er 
Kildevæld i dette Menneske? Mon 
det rinder klart og kraftigt i ham. 

Se — det er netop den eneste 
virkelig afgørende Forskel paa 
Mennesker. Er der et levende Kil-
devæld i os, eller er der kun mud-
ret, stillestaaende Grundvand ? 

Hvor er det dog godt, at alle 
de ydre Forskelle i Menneskers 
Kaar ikke er det afgørende, naar 
der er Tale om et Livs Lykke og 
Endemaal. Hvad nytter det med 
den fine Start, hvis vi gaar istaa 
midt paa Vejen eller „kører paa" 
og ødelægges i Bund og Grund. 
Og hvad gør det om vor Start er 
fattig og ringe, naar der bare i os 
rinder et Kildevæld — en levende 
Kraftkilde, der giver os Hjælp til 
en jævn og støt Fart med Maalet 
for Øje forude. 

Det er tidt ligefrem rørende at 
læse i mange Stormænds Minde-
bøger, hvor de ser tilbage og for- 

tæller om det fattige Barndoms-
hjem, der kun gav dem det nød-
tørftigste af Livets materielle Go-
der, og dog staar dette Barndoms-
hjem for dem som det, der har 
evnet at holde Kraftkilden i dem 
aaben og frisk. Der staar gerne 
en Far eller en Mor, eller dem 
begge i Mindets Lys, og de har 
ejet noget levende varmt og rigt 
i deres Indre, et Kildevæld, der 
trods smaa Kaar og Fattigdom 
kunde springe saadan, at Livet 
grønnedes og groede frem, hvor 
de færdedes og gav det allerbed-
ste Værn og Hegn om Børnene. 

Der er Fare for i vore materi-
elle Tid, at vi kommer til at leve 
i den Vildfarelse, at det vigtigste 

1 Efteraaret 1847 afgik Orlogs-
skibet „Ørnen' paa et Togt til 
Vestindien, og det var Meningen 
at det paa Vejen derover skulde 
anløbe den danske Koloni paa 
Guineakysten. Dette Togt var -
uden at nogen forud var klar der-
over — en heldig Beslutning, da 
„Ørnen"s Kanoner naaede at redde 
de danske Kolonister der for en 
forsmædelig Død. 

Da „Ørnen" lagde ind ved det 
hollandske Fort Elmina for at gøre 
nogle Dages Ophold der, fik man 
at vide, at en alvorlig Negerop-
stand var i Udvikling i dansk Gu-
inea. Her sørgede de to Forter 
„Christiansborg" og „Prinsensten" 
for Ordenens Opretholdelse, men 
den hollandske Kommandant med-
delte Kaptajn Irminger, at de dan-
ske Besætningers Sundhedstilstand 
var meget slet paa Grund af det 
usunde Klima, og at det kun var 
et Spørgsmaal om Tid. hvornaar 
de maatte bukke under for de op-
rørske Negere, der hørte til den 
krigerske Augnastamme. 

„Ørnen" lettede med det samme 
for at komme de nødstedte Lands-
mænd til Hjælp. — Et Par Dage 
efter, den 11. Oktober, ankredes 
op udfor „Christiansborg". Kom-
mandanten kom straks ud til Ski-
bet og aflagde den sørgelige Be-
retning, at samtlige danske Em-
bedsmænd var døde af Feberen, 
og at alle Officerer laa syge, und-
tagen Løjtnant Svedstrup, der le-
dede Forsvaret af „Prinsensten", 
som allerede i lang Tid havde 
været belejret af den krigerske 
Negerstamme. 

Der havde i en Aarrække været 
Uoverensstemmelser mellem Ne-
gere og de danske Embedsmænd, 
idet Negerslaveriet allerede paa et 
tidligere Tidspunkt var blevet for-
budt i de danske Kolonier. Som 
Følge heraf tillodes det heller ikke 
Slavekaravaner at drage gennem 
de danske Besiddelser paa Gui- 

vi kan gøre for vore Børn er at 
betrygge dem økonomisk og give 
dem en fin Start. Men vi kan let 
glemme, at det absolut afgørende 
er, om vi kunde hjælpe vore Børn 
til, at det levende Kildevæld, som 
Gud har givet Plads til i ethvert 
lille Menneske, ikke stopper til, 
men at der tiegnes iog værnes om 
dette Væld. 

Trods alle ydre store Forskelle 
i Menneskers Livsvilkaar, er der 
ingen Forskel saa gennemgribende 
som den, om Kraftkilden fra Gud 
er i Virksomhed i os, eller vi kun 
i vort Indre har tilbage noget 
plumret, stillestaanende Grundvand. 

Sigbrit Aas. 

neakysten. — Befolkningen havde 
imidlertid her en ikke ringe For-
tjeneste af disse store Karavaner, 
der kom fra det indre af Landet, 
derfor vakte Forbudet en meget 
stor Utilfredshed, saa der skulde 
ikke meget til, før det ulmende 
Oprør brød ud i lys Lue. Anled-
ningen kom da Løjtnant Svedstrup 
havde bestilt en Del Bygnings-
materialer til Udbedring af Fortet 
„Prinsensten". Da Negrene kom 
med disse, forlangte de ifølge Ra-
porten mere, end der forud var 
aftalt, og Svedstrup lod dem der-
for drage af med deres Materiale 
igen. 

Da Svedstrup samme Eftermid-
dag gik gennem den lille Neger-
by Quitta, der laa tæt ved Fortet, 
blev han overfaldet. Han naaede 
at slaa sig igennem, men blev for-
fulgt. Der opstod en ny Kamp ved 
Fortet, og under denne blev en 
Neger skudt. Negrene forlangte 
nu to Soldater udleverede, som 
de vilde dræbe som Bod. Dette 
afslog Svedstru p selvfølgelig, men 
var klar over, at de nærmeste 
Dage vilde bringe store Urolighe-
der. 

Det begyndte med, at Negrene 
afbrændte den Del af Byen, som 
lem nærmest ved Fortet, og der-
paa begyndte den langvarige Be-
lejring. Flere Tusinde Krigere af-
skar alle Tilførselsveje. — De var 
klar over, at de ikke kunde storme 
Fæstningen,. derfor vilde de sulte 
Besætningen ud. En fransk Or-
logsmand dukkede op og beskød 
under en faretruende Situation de 
forsamlede Negre, hvorved et ret 
stort Antal blev dræbt. Men den 
ønskede ellers ikke at blande sig 
i de danske Forhold. 

Svedstrups Styrke var kun 16 
Negersoldater og 20 Arbejdsne-
gere. Under et Udfald blev syv 
Soldater taget til Fange af An-
griberne, fire af disse solgtes som 
slaver,' tre blev dræbt, og deres 
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Fra Uge til Uge 
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Fødselsdag. 
Fru Karen Hansen, Højvang, 

Klemensker, kan paa Lørdag fejre 
sin 60-aars Fødselsdag. 

Den store Negeropstand 
i de danske Kolonier. 

Vor tidligere afrikanske Koloni paa Guineaky. 
sten gav ofte Vanskeligheder. tier fortælles om 
den store Opstand i 1847, der nær var blevet ka-
strofal for alle de danske Kolonister. 

Hoveder sattes paa Stager i For-
tets Nærhed for at vise, hvad der 
vilde ske med den øvrige Besæt-
ning, hvis den vovede nye Ud-
fald. 

Paa dette Tidspunkt nærmede 
„Ørnen" sig det truede Fort, og 
det var med Glæde, Besætningen 
saa, at endnu vajede Dannebrog 
fra Fortets Flagstang. Svedstrup 
kom ombord og berettede om Si- 
tuationens Alvor. Det vedtoges 
derpaa at rette et Straffebombar- 
dement mod Byen Kiddy. Den 18. 
Oktober lagde Ørnen sig til Rette 
udenfor denne By og overdæn- 
gede den med Granater. Mange 
Huse ødelagdes, Palmetræerne 
blev skudt om og knuste de skrø- 
belige Hytter. Negrene skød paa 
Orlogsskibet med Geværer, men 
uden Virkning. 

— Da Byen var raseret, vendte 
„Ørnen" tilbage til „Prinsensten". 

Her blev en Straffeekspedition 
planlagt, men den kom ikke til 
Udførelse, idet Negrene sendte 
Bud om at faa Lov til at for-
handle om Fredsbetingelserne. 

Det meddeltes dem, at hvis de 
ikke sluttede en betingelsesløs 
Fred, vilde samtlige Byer inden- 
for Rækkevidde blive beskudt paa 
samme Maade som Kiddy. En Ne- 
gerkonge og hans Ministre slut- 
tede Freden, men maatte samtidig 
underkaste sig Krigsretsdom som 
Anstiftere. Den nedsatte Krigsret 
dømte de to Negre, og Dommen 
stadfæstedes af den danske Konge, 
som benaadede dem med livsva-
rigt Fængsel. 

Negerkongen og hans Minister 
sendtes til København, hvor de 
indsattes i Kastellet og snart blev 
hele Københavns Samtaleemne. 

Den sorte Minister lærte hurtigt 
at tale dansk og underholdt sig 
gerne med Københavnerne, hvor-
imod den sorte Majestæt holdt sig 
i fornem Isolerthed. 

Man var dog klar over, at det 
var en tvivlsom Fordel at opret- 
holde Kolonien paa Guineakysten. 
Der var stadig Uro, og det ko-
stede Regeringen mange Penge 
at holde de to Forter i Beredskab. 
Dertil kom den store Dødelighed 
hos Danskerne dernede. 

„Ørnen"s Kommandant fortalte, 
at han ved „Christiansborg fandt 
ikke mindre end seks af sine Kam-
merater begravede — alle var de 

blevet Ofre for Tropesygdomme. 
I Begyndelsen af Halvtredserne 

blev der derfor indledet Forhand-
linger om Salg af denne Koloni ' 
til Englænderne, som erhvervede 
den for 100,00u Rigsdaler. 

Den sorte Statsfange i Køben-
havn og hans Minister fulgte med 
i Købet og gensaa derfor atter 
deres fjerne Fædreland. 

Fyns Tid. 



Sommer-Benklæder 
Sommer-Habitter 

Silkeskjorter 

2ndr. Yfioffisen 

gfasle 

Ill 
Hotel Sandvig 

Palmehaven 
Lørdag d. 10. Juni, Søndag d. 11. Juni og Tirsdag d. 13. Juni 

DANSApiT 
Otto Holm og hans fire Solister 
Torsdag den 15. Juni Premiere: (og fremdeles hver Atten) 
CabaretKunstneren Carlo Sundberg 

Bordbestilling Telefon Sandvig 13 

    

    

    

       

x~a~ 
Familien Hansen 

paa Børnenes Kontor 

Christa 

Gyldentrang 

„Aage og Gerda" udtrækker Vinderne 
af de to pragtfulde Hornung & Møller 
Kammerpianoer, som er skænket 
Børnenes Kontor af Galle & Jessen. 
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Forlanger De Sandvig 14 faar De 

Str andfiote Ilet 
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mage for Dem . . . 

Et godt Vække-Ur kan man sim-

pelthen Ikke undvære. A Vi fører 

de paalidellge ]unghans Vække-Ure 

I stort Udvalg. A 

LAllinge Ur- og Guldsmedeforretn. 
v. Havnen . Td.140 
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4 Stk. Bihus 
med Tavler. En Slyngemaskine og 
en Høvlebænk sælges 

Karl Bendtsen, Ro St. 

En flink og hurtig 

Kone 
søges for juli Løn 100 Kr. og 
Middagsmad til Mand og Børn 
Hjortbel Christensens Pensionat 

Allinge 

P-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ILL: 

Lette 
L-> 

,00/7Z/IZers& 

Stort Udvalg - 
E-_- 	 Smaa Priser 

E 
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Carl Larsen 
• Vestergade-Allinge-Tlf.104 
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En ung Pige 
kan straks faa Plads som Stue-
pige for Sommeren. 

Fru Rude, 
„Havkatten" Allinge, Tlf. 151 

og saa er De sikker paa en festlig Aften 

Sophus Hansens Swing-Kvartet og 
Bengt Nielsens nye Sommer Successer 

Paa morsomt Gensyn! 
Deres ærbødige Fr. Bidstrup 
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Conrad Hansen 
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Godt Isskab 
billigt til Salg 

Pension „Solhøj', Allinge 

Flink Formiddagspige 
antages straks 

Thestuen, Sandvig 

E Alt Murerarbejde 
udføres saavel 

paa Accord 
som ved Dagløn - 

E Tilbud 
og Overslag ;ratis~. 

E V. Mortensen 
Strandvejen, Tejn 

Telt'. Allinge 178 y 
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En nylig konfirmeret 

Dreng 
kan faa Beskæftigelse i Sommer-
Maanederne som Bydreng og ved 
andet Arbejde 

Bl. Kontor anv. 

Kalkunæg og Kalkun- _ 
Kyllinger 

er til Salg paa 
østre Malle, 

Hasle 

Ny moderne 
Habit til Sønnen 

med Plus-Four 
eller korte Benklæder. 

Gode Ting til smutt Priser. 

Nordlandets Handelhsus 

21ng "Kand 
søges straks til forefaldende Ar-
bejde. 

Hotel Allinge. 
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Liggestole 
Klapstole 

Parasoller 

Flag 
Vimpler 

Feltsenge 
Pufsenge 

Madrasser 
Rullemadrasser 

Kroluldstæpper 
Dundyner 

Duntæpper 
Puder 

Det store Udvalg 
den gode Vare 

den billige Pris 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	Allinge 

Lev,randør til Vare' og 
Landbrugslotteriet 
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Allinge Kalkværk 

Fakse Kalk 
læsket og friskbrændt 

— køb det i 

PRODUKTEN 
Tlf. Allinge 1n 

Hvad sagde Bredkiær? 
Han sagde: Nu er Tiden inde til at give Af- 
grøden Kvælstof, Norge Salpeter, Chile Salpe-
ter, svovls. Ammoniak og Nitrophoska -- 

tidleves gerne til smaa 
kontante Priser ... 

Nordlandets Handelshus 
~11101ffillellø1~11111~ 	 

De bedste Noefrostammer 
er: Ferritslev VI 1 og Bin-

derup Slud trup. Urtetro 
og Blomsterfrø, alle Slags. 

Prima Græsfrø til Plæner. 
Send Bud . . . 
eller ring til Allinge 7 

Nordlandets Handelshus 

Bemærk 
Alle Forretninger geres opmærksomme paa, at der 

ikKe maa udleveres Varer til Strandhotellet i Sand-

vig uden skriftlig Rekvisition fra Kontoret. 

Fr. Bidstrup. 

Nu sælger vi ogsaa 

• Grammofonplader 
Polyphon . Polydor . Brunswick . Decca 

Rejnegranimofoner Ira Kr. 53 Inka Afbetaling 

AXEL MOURITSEN, „KIOSKEN" 
Aut. Polyphon-Forhandler 
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Byens bedste 

Kaffe – Blandinger 
faas 

Prima,Alginge 
Dyrbye og andre gode Sorter 

Kender De 

Gornitzka's 

.(-77er/('Iroefryh 

til Turistbrochure 

Ring, og vi kommer 
omgaaende med et Tilbud 

Danmarks vistnok populæreste 
„Ægtepar" — Aage og Gerda -
udtrak forleden paa Børnenes Kon-
tor de lykkelige Vindere af de to 
dejlige Kammerpianoer, som Galle 
og Jessen har skænket til Børne-
nes Kontor. Og sjældent er et Par 
Gevinster faldet paa saa heldige 
Steder. Mejerist Jobs. Munkøe, 
Søbæk, skriver: Jeg staar netop 
og skal giftes i denne Maaned, 
saa Gevinsten kommer paa rette 
Sted." Og Christa Gyldenvang, 
Varde, skriver bl.a.: „De kan tro, 
at jeg er baade lykkelig og glad 
at jeg har.  vundet det; jeg er 12 
Aar gammel og har længe ønsket 
mig et lille Klaver." 

De 25 Succes Gavepakker vil 
blive sendt direkte til Vinderne. 

Men vi skal videre, og vore gode 
Venner, Bryggeriet Stjernen, har 
netop nu begyndt Udsendelsen af 
250000 Frimærkehefter med den 
sædvanlige gule Kupon. Vi beder 
Dem, kære Læser, gør flittigt Brug 
af Kuponen, da vi gerne skal skaffe 
Tøj til 6,  00 — seks Tusinde -
Børn, som alle haaber at komme 
paa Landet. Hjælp os i dette Ar-
bejde, som vi nu i over 40 Aar 
har gennemført, og som Tusinder 
af Børn — og Forældre — haa-
her og venter, at vi kan blive ved 
med. Lad os ikke skuffe alle disse 

Sælges 
1 Stk. Greifharve 9 Tands, 
1 Stk. Fjedertandsharve,15 Tands 
1 Stk. Fjedertandsharve, 7 Tands 
6 Stk. Plove 
1 Stk. Patent Agerslæber 
1 Stk. Ajlenedfælder 
Ajlespredere 
Ajlepumper 

Carl Pedersens 
Smede- og Maskinværksted 

Allinge, Telf. 98 

Forventningsfulde. 	Fremgangs- 
maaden er saa lige til: 

Køb et Frimærkehæfte, læs det 
og klæb nye Frimærker paa Ku-
ponen, put denne i Postkassen, 
og saa faar vi Penge af Postvæ-
senet for de Frimærker, som De 
saa venligt har sat paa Kuponen 
dog med Fradrag af Portoen. 

Ogsaa Kuponer fra tidligere Ud-
sendelser kan anvendes og delta-
ger i Lodtrækningen om Brygge-
riet Stjernens Præmie. 

Lad derfor Kuponerne strømme 
ind til os, men, kære Læser, gør 
det nu, opsæt det ikke, for Ferien 
staar for Døren. 



Eftermiddags=Dansant 
. . fortsætter Sendag Aften 

4Iverifej .7{'roen 

Tag Køreprøven i min nye 

Skolevogn 
og benyt derefter min 

Chevrolet uden Fører 
Ring og aftal nærmere med Klemens 39 

Willy Lund, Nygade, Klemens 
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Ring til Allinge 71 x 

Arne Dam, Habbedam 
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Yersonfiersel 
med 7. Pers. Bil udføres. 

Lolland-Falster paa Søndag 
Efter det vellykkede Besøg paa 

Lolland-Falster i Fjor Efteraars, 
hvor saa mange Bornholmere var 
med „Frem" dernede, kommer 
L. F. B. U. nu paa Søndag paa 
Bornholmsbesøg til Returkamp. 

Som man vil huske, tabte BBU 
knebent, og dette skulde vi gerne 
have hævnet denne Gang. 

Mange vil sikkert tage en Tur 
til Rønne paa Søndag, hvor Kam-
pen spilles om Eftermiddagen. 

Elverhøj-Kroen 
har igen paa Søndag Eftermid-
dagsdansant, og der fortsættes om 
Aftenen til Tonerne af H. P. Ko-
foeds populære Trio. 
Strandhotellet 
har begyndt en Sæson, der alle-
rede nu tegner til at blive Succes. 
Sophus Hansens nye Orkester er 
humør- og kvalitetsmæssigt noget 
af det bedste, der hidtil er hørt 
her paa øen, og Bengt Nielsens 
store nye Visereportoire skal staa 
over alt, hvad den lille, glade 
Mand hidtil har budt Bornholm. 

Stemningen er hver Aften oppe 
paa de allergladeste Strandhotel-
Højder. 

Ung Kogeelev 
som kan ligge hjemme, søges i 
Juli og August. Løn gives. 

Pension Lejenne 

Palmehaven 

arrangerer Dansant Lørdag, Søn-
dag og Tirsdag med det nye suc-
cesomspændte Orkester, Otto H olm 
og hans Solister. Hvad enten man 
kun gaar i Palmehaven for at 
drikke sin Kaffe, eller man kom-
mer der for at danse fra 8 til I 
lige megen Fornøjelse har man 
af at høre det fortræffelige Dan-
seorkester. 

Paa Torsdag den 15. Juni gaar 
Sæsonen for Alvor ind, og Pal-
mehaven indleder med Cabaret-
kunstneren Carlo Sundberg, kendt 
fra større Forlystelsesetablissemen-
ter i København. Han er virkelig 
morsom. Hans største Nummer er 
Maskeringen som kendte Kompo-
nister og Dirigenter. løvrigt er han 
meget alsidig og kan baade synge 
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Sommerkjoler 
Kjoler af blomstret 
Vaskemousselin 4,50 . 7,00 
Kjoler af ensfarvet Lærred 
med Hulsøm og Broderi 

10,50 . 14,00 
Vaskekjole af stribet Pique 

11,85 
Vaskekjole af blomstret Lær- 
red og 'Tobralco 8,65 . 12,25 
Silkekjole af 
blomstret Vistrasilke 	16,25 
Strandkjole uden Ryg 10,85 
Strandkjole uden Ryg 
med Bolerotrøje 	16,25 
Silkekjoler, flotte Mønstre og 
Faconer i prima Kvaliteter 

24,50 . 27,50 . 34,00 
Frue-Vaskekjoler med korte 
og lange Ærmer 17,00 . 19,25 
Fruekjoler i Vaskesilke 

24,50 . 28,00 . 35,50 
Strandbenklæder 
i lange, blaa uldne 8,75 9,50 

Badeudstyr 
Se vort store Udvalg i 
de nye Badedragter, Ba-
dekaaber, Stranddragter, 
.Tørklæder, Shorts m. m. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Leverandør til Vare- og 
Landbrugslotteriet 

en morsom Vise og fremsige Mo-
nologer, saa man er ved at revne 
af Grin. 

Nordbornholms Kino 
spiller Fredag, Lørdag og Søndag 
en Film ved Navn „Pigen fra det 
gyldne Vesten" med den fejrede 
Sangerinde og Skuespillerinde Je-
anette Mac Donald i Hovedrollen 
sammen med Nelson Eddy. 

Denne Film er i Modsætning 
til mange andre Sangfilm saa fuld 
af spændingsmættet Handling, al 
den bliver lige seværdig saavel 
for udprægede Sang- og Musik-
elskere som for dem, der kræver 
noget mere af Billederne paa det 
hvide Lærred. 
Handlingen foregaar i Midten af 
forrige Aarhundrede,da Pionererne 
strømmede til Californien for at 
søge efter Guld. Jeanette Mac Do-
nald er en stemmebegavet Pige, 
der leder et Værtshus i en af Ve-
stens Pionerbyer og forelsker sig 
i en syngende Røverhøvding. Ef-
ter mange bevægede Hændelser 
forenes de to. 

Fødselsdag 
Enkefru Margr. Nielsen, „Lær-

kehøj" pr. Allinge fylder paa Søn-
dag den 11. Juni 86 Aar. 

Solgaven til de Blinde 
I disse Dage kommer ind ad 

alle Brevsprækker i de Tusinde 
Hjem Landet over Giroblanketten, 

E- Et Parti  

2 Lærredssko g- =2_ 	 . 
udsælges billigt =  = 
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Træskomager Larsen  
Allinge 	=. = 

Landsbyen 
• „ »Brønshøj« 

• • Hasle . Telf. 150 • 
• 
• 
• 
• 
• 
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Sommerhus-Cottagen 
„Branshers Restauration 
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for Auto- og Radio, haves altid 
paa Lager til omg. Levering. 

Ladestation 
E. Johansens 
Auto- og Maskinværksted Tlf. Re 71 
111111111111111111111111111111 	• 	11111111flinimiiiiiiiiiiIII 

som beder om en Solgave til de 
Blinde, og hermed kan man vist 
sige, at dansk Blindesamfund har 
skabt Tradition for sin aarlige 
Landsindsamling. 

Af gode Traditioner kan man 
ikke have for mange, og der kan 
næppe tænkes nogen bedre end 
den: At hjælpe sine blinde Med-
mennesker og at gøre det netop 
paa denne Aarets skønneste Tid, 
hvor alle vi Seende hver Dag be-
taget stirrer paa Underet i Natu-
ren, hvor hver Dag bringer nye 
Glæder for Øjet. — De blomstrende 
Frugttræer, de lyse Bøge og den 
hvide Skovbund — de Tusinder 
af andre Ting, som kommer til os 
gennem Synet, og som giver os 
en dyb og inderlig Glæde, bør 
ogsaa give os Følelsen af Tak-
nemmelighed over Synets Gave 
og derigennem igen Lysten til at 
hjælpe de mange, som ikke fik 
denne Gave, 

Alle de Hjem, der i de kom-
mende Dage modtager Giroblan-
ketterne, bør derfor hver for sig 
forsøge at skabe Tradition for 
denne Hjælp, idet hvert Hjem bør 
have sin egen Indsamling, saale-
des at hele Familien selv den aller-
yngste, giver sit lille Bidrag, der 
saa samlet indsendes. 

Pengene gaar til paa forskellig 
Maade at gøre Livet lettere for 
de Blinde, bl. a. ved at skaffe Ra-
dioapparater, Blindeskriftslittera-
tur, Ferieophold og andre Glæder 
til dem, ligesom der ydes de daar-
ligst stillede Hjælp i Sygdomstil-
fælde og Bolighjælp. Endvidere 
gøres der paa mange Omraader 
en Indsats for at skaffe nye Ar-
bejdsfelter for de Blinde, men og-
saa hertil skal der bruges Kapital. 

De Blinde har Invaliderenten, 
men den dækker kun det aller-
nødvendigste. Der gøres derfor fra 
Dansk Blindesainfunds Side meget 
for at skabe lysere Kaar for Med-
lemmerne. Lad os alle bidrage der-
til ved at returnere Giroblanketten 
med det Beløb, som er indkom-
met i vort Hjem. Stort eller lille 
vil det altid være med til at bringe 
Sol, Sommer og Sundhed ind i 
de Blindes Tilværelse. 

Musik fra Kl. 20 Lækkert Smørrebrød 

Madkurven kan medbringes 

Dki, rigtige Roehakker KØB DET I PRODUKTEM 
Ved De, at 

Duntæpper med Kanaler 
er lige saa billige som gode Vattæpper, 

og saa er Duntæpper meget behageligere. 
Priser omkring Kr. 17,85 

Smukke Farver og solid Udførelse — 

Korn og 1(01) i 

Hordlandels Handelshus 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

Hold Deres Møder og Selskaber 
paa Hotel Helligdommen. Tlf. Rø 20 

Kule- Okse- og Kalvekød 
Prima dansk ham 

og fine Kyllinger og Høns 
W. Rømers Slagterforretning 

Bestillinger modtages ved Telefon 118-136. 

Jens Nansen's Nanniakturførretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 
Prima Arbeidffitoj og de bekendte gode Molskinaben-

klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali 
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris. 

Sommerkjolet§tofferne er hjemkomne i mange, smukke 
Mønstre og Kvaliteter til billigste Priser. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 	Leverandør til Vare- og Landbrugs/olteriet 

Bil uden Fører 
5 Pers. lukket Chevrolet udlejes uden Furer til 
billigste Priser. 

Bestil i god Tid, da der er stærk Rift om Vognen. 

Ch. Pedersen Lindeplads . Allinge . Telefon 62. 

	• 	

Autogummi 
kan leveres omgaaende 
i de mest gangbare Størrelser. 

E. Johansens 
Autoværksted . Telefon Re 71 

Fra Uge.  til Uge 
— 0—  

ASGs Vandledning færdig 
Gennem den sidste Maaneds 

Tid har man været travlt beskæf-
tiget med at nedlægge den Rør-
ledning, som i Fremtiden skal le-
vere Vand til Fodboldbanen. I 
Søndags var den færdig, og de 
første Vandstraaler sendtes ud over 
Banen. Hele Arbejdet med Udgrav-
ningen er saa godt som udført 
ved Medlemmernes frivillige Ar-
bejdskraft, og det har ikke været 
noget helt lille Stykke Arbejde. 

løvrigt er det nysaaede Græs 
godt paa Vej til den . Størrelse, 
hvor det kan klippes, og ved sta-
dig Vanding og Klipning skulde 
der være en lille Mulighed for, at 
den skulde blive brugbar til Ef-
teraaret. Bestyrelsen er dog fast 
besluttet paa, at saafremt den ikke 
er topfin, maa man hellere spille 
endnu et Aar paa Udebane, frem-
for at ødelægge Banen ved at be-
nytte den for tidlig. 
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Planter til Have og Mark 
er tjenlige nu. 

Husk min Kranseforretning 
Specialitet: Familie- og Foreningskranse 

Th.Reimer Clausen 
Handelsgartner — Klemensker — Tlf. 56 

~IR 

Udp(antningsplanter 
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Damehatte 
Nyheder i Frue- og Ungpigehatte 
Strømper, Bijouteri 

„Æsken" 
Kehlet-hrrendt 
	 Pilegade 2 . Allinge 

Taglak, Carbolinium og finsk Tjære 	KØB DET I PRODUKTEM 



A L og OMEGN 
Hasle Biograf 
spiller i denne Uge en spændende 
Kriminalfilm, som hedder „Højt 
Spil Mr. Moto." Hovedrollen ud-
føres af den kendte Skuespiller 
Peter Lorre, og han skal i denne 
Film have spillet sin bedste Film. 

Hasle og Omegns Turistforening 
udsender i Aar sin Turist-Brochure 
i helt nyt Format og Udstyr. For-
siden, et Farvetryk af et Gade-
parti straaler af Solskin og Som-
mer, og Indholdet lader ikke For-
siden noget tilbage at ønske. 

Teksten er som tidligere skrevet 
af Herr Bødkerm. Carl J. E. Aaker-
lund. Det er Gornitzkas Bogtryk-
keri i Allinge, der staar for Ideen 
og Udførelsen. 

Det er ligegyldigt 
om De skal bruge en Græs-

slaamaskine eller en Lom-
mekniv 

Gaa altid til 
Isenkræmmeren 
der faar De en virkelig Kva- 

litetsvare til den rigtige Pris. 

FA. ANDRE KOFOD 
Hasle 

Averter i Mordhornholm 

Hasle Kalkværk 

Altid friskbrændt Kalk. 
Læsket Kalk. 

Prima Cementsten. 

I 

Smukt og stærkt til Borde of.,,  Gulve 
er Terasso-Plader 

Leveres til Borde, Gulve m. m. færdigstøbt etter Maal. 
Mange forskellige smukke Farve-Sanunensætninger. 

Brøndringe paa Lager i mange St 

Ah Murerarbejde 
udfebres solidt 

Murer Andir. Lind 
Telefon I I asle 8r, 

Øa 
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eiratol 
Jeg meddeler herved mine ærede Kunder, at 

jeg fra D. D. har overtaget Tatol. Forretningen 
drives i mine tidl. Lokaler Torvet, Hasle. 

Ærb. M. Svendsen 
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Brødrene Finker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Kvier 
fra kastningsfri Besætninger 
Røbes til store Priser. 

Bestillinger paa Ungsvin 
og Pattegrise modtages 

Axel Frederilisen, 
Hotel „Allinge", Tlf. 25. 

Søndag d. 12. Juni Kl. 2015 : 

Peter Lorre 

i 

Hedt Spil, Mr. Moto 

En virkelig spændende Kriminal- 
film. 	Forbudt for Børn. 

Ledekøer og HASLE BIOGRAF 

Nordbornholms Turistbureau 
i ny Skikkelse 
Som det vil huskes, var der i 

Sandvig tidligere to Turistbureauer 
	 Østersøbadet og 66-Selskabet, 
som samtidig husede Kontor for 
de bornholmske Jernbaner. -- At 
dette ikke var den allerbedste 
Ordning, kan enhver sige sig selv, 
selv om det kan paastaas, at saa-
danne Foretagender ikke bør være 
Konkurrenter — dog, det eneste 
helt rigtige er eet officielt Bureau 
for Nordbornholm, som kan vare-
tage alles Interesser. 

I Løbet af Foraaret har der 
været ført en Del Forhandlinger 
mellem de interesserede Parter, 
som har givet det Resultat, at de 
to tidligere Bureauer slaas sam- 
men til eet 	„Nordbornholms 
Turistbureau' med „Østersøbadet 
Bornhalm" som Indehaver. 

De Lokaler, som „66" tidligere 
havde, er blevet udvidede, idet 
den tilstødende Frisørsalon er ta-
get med, og denne flyttet hen til 
de Lokaler, Østersøbadet havde 
Bureau i. De rummelige Lokaler 
har nu to store Vinduer, og In-
ventaret er undergaaet en større 
Modernisering, ligesom der er an-
skaffet forskellige nye Ting, som 
Skrivebord i Staal, Billetskabe og 
Reoler. Det er absolut et nydeligt 
Lokale, man nu kan byde Turi-
sterne ind i. 

Vi kigger indenfor for at høre 
lidt om det Arbeide, der lier gø-
res for at skaffe Turisterne til vor 
smukke Ø, og lidt om den Ser-
vice, der ydes dem, medens de er 
herovre. — Paa Bordet ligger to 
Stabler Brochurer. Vi napper den 
første 	den med Farverne. Det 
er Østersøbadets Brochure i en ny 
Skikkelse, smukkere og mere prak-
tisk end nogensinde før. Det sæd-
vanlige Kort over Nordbornholm, 
som man ser Turisterne benytte 
ved smaa Ture i Omegnen, er om-
tegnet og ført a jour, saaledes at 
det i Dag virkelig er et overskue-
ligt og brugbart Kort. Den anden 
Stabel repræsenterer noget særlig 
spændende, nemlig Selskabs- og 
Accordrejser. Det er noget nyt for 

dette Bureau, idet de tidligere Ar-
rangementer af denne Art altid er 
blevet arrangeret enten af Privat 
personer eller Dampskibsselskaber, 

Nu har Nordbornholms Turist-
bureau altsaa arrangeret en Række 
fortrinlige Rejser til alle Prisklas-
ser. Hvad mener De f. Eks. om en 
Weekend-Rejse til Bornholm for 
52 Kr., alt iberegnet, eller et syv 
Dages Ophold komplet med Rejse 
Tur-Retur, Ophold og mange for-
skellige Ture stigende i Pris til 
115 Kr. for den allerbedste — Vi 
faar Lov at kigge i Kuponheftet 
til denne Tur. Der er næsten ikke 
den Ting, der kan forekomme paa 
en Bornholmertur, som ikke er 
med i Programmet. Rejsen betalt 
frem og tilbage, Ophold paa de 
bedste Hoteller, Drikkepenge, Af-
hentning fra og til Damper i Bil, 
Rundture, Tur til Christiansø, Tur 
med „Thor", Billet med Bussen 
til Hammershus og retur, Entree 
til Hammershus, Entree til Øster-
lars Kirke ved Besøg der o. s. v. 
– en herlig Ferie paa 7 Dage, 
hvor der er sørget for een i alle 
Maader. 

Men vi skal se lidt nærmere paa 
det øvrige. 2 Reoler er optaget af 
Brochurer for Hoteller, Pensiona-
ter, Dampskibsselskaber, Jernba-
nerne samt fra det øvrige Land 
og Udlandet. Nordbornholms Tu-
ristbureau har Forbindelse med de 
fleste større Rejsebureauer, saavel 
i Ind- som Udland, og kan til-
rettelægge en hvilken som helst 
Rejse. Paa Disken ligger et stort 
Bornholmskort under Glas, og bag 
Disken har vi Bureauets Leder, 
Hr. Rowoid. 

Vi bemærker et lille Kort paa 
Disken med Overskriften: „Vi by-
der Dem velkommen til Nordborn-
holm", et Kort, der skal henlede 
Turisternes Opmærksomhed paa 
Bureauets gratis Service i enhver 
tænkelig Retning. Hr. Rowold vi-
ser os rundt paa den anden Side 
af Disken, hvor hele det store Re-
klamemateriale er ordnet paa møn-
sterværdig Maade, hver Ting paa 
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Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 
Cigarer og Tobak 
Chokolade - Konfekture 

sis 

SKOTØJ 
Husk 
min I. Kl. Skotøjs-Reparation 

Solidt Arbejde 
Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torve! Hasle 

PROTOKOLFABRIK. 	
$.1 

: Chr. Dideriksen ,.., 
Tornegade 10 	— 	Rønne 	Telefon 865 

■..5 	Indbinding af Bøger og Protokoller 
0 	I, Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. Hurtig Levering 

PZ 	N. B. Leverandør fil Biblioteker og øens største Forbrugere 

Lær at Røre Jul!i 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. RØ 46v 

SKOTØJ 	modtages til Reparation 

fra 1. April. Alt Arbejde 

udføres hurtigt. Prima Materiale. 	Probert 

Arbejde. Billigste Priser. 

AAGE HOLM . Vang 

B. L. A. Motorer 
Stiar De foran Anskaffelse af en ny Motor til Tærske-
værk, Kværn, Brændeskæring eller andre Formaal, da 
kan man med Fordel henvende sig til mig. 	Leveres i 
Størrelserne 4-6-8 og 10 HK. Sidstnævnte kan ses i Brug 
paa mit Værksted. Betryggende Service. Forlang Tilbud. 

E. JOHANSEN 
Auto- og Maskinværksted 	 TH. Rø 71 

Averter i „Nordbornholm" 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og 
Lødekvier, Grise i alle Størrelser, Gylle 
og Søer Købes, sælges, byttes 

Ved Køb Kontant Afregning 
Ved Salg gode Betalingsvilliaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 
G. Jørgensen . Tlf. Rutsker 38 

med 7 Personers Vogn udføres 

Varry Yalk, .7ejn 
Telefon Allinge 178 x 

XverMr i Yiord6ornfiolm! 

Er Radioen i Uorden 

saa prøv engang at sende 
den til Reparation hos 

Emil Markussen 
Kirkegade-   Allinge 

Allernyeste Maalerinstrumenter 
Garanti for 1. Klasses Arbejde 

sin Plads, aldrig behøver man at 
lede efter noget. I en af Skufferne 
ser vi en Masse Emblemer med 
Hammershus paa en gul Emalje-
grund. Det er til hver enkelt Del-
tager i Selskabsrejserne, som for 
at kunne kendes af Førerne bæ-
rer dette. Vi bemærker ligeledes 
det store Billetskab ; her kan man 
købe Billetter til alle Skibe, Baner, 
Rundture, Christiansø, Motorski-
bet Thor, Sejllads ved Hammeren, 
man kan reservere Pladsbilletter 
i Lyntogene, bestille Køjepladser 
til Hjemturen o. s. v. o. s. v. 

Det er sandelig ikke Smaating, 
man kan faa Bureauet til at gøre 
for sig, og saa er det endda gratis. 

Kontoret skal hele Sæsonen hol-
des aabent fra 8 Morgen til 10 
Aften saavel Hverdag som Søn-
dag. Der beskæftiges ialt 3 Mand, 
nemlig Lederen, en Kontorist og 
en Rejsefører, som ogsaa skal gøre 
nogen Kontortjeneste. 

Sandvig har faaet et 1. Kl. Bu-
reau, som man maa være tilfreds 
med, og som man har Lov at vente 
sig noget af. Vi haaber, at dit 
nye Ordning med Sammenlægnin-
gen af de to Bureauer maa virke 
tilfredsstillende til Gavn for alle 
Parter. 

Yititokøral 


