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En Tyrefægter. I 
Af Rufos Most. Oversat af C. M. 

Pedro og jeg havde en Høne at 
plukke med hinanden. Eller rettere 
sagt: Pedro havde en Høne at 
plukke med mig. 

Naturligvis var der en Kvinde 
med i Spillet. Og det var maaske 
min alt for store Elskværdighed 
mod Pedros lille Due, der var 
Skyld i det hele. 

Jeg var kommet til Vera Cruz 
for nogle Uger siden og var blevet 
der i Mangel af at have andet at 
tage mig for. En tilfældig velspæk-
ket Tegnebog i Forbindelse med 
min Sorgløshed gjorde, at jeg for-
blev paa Hotel Imperial, der skal 
være Byens bedste Hotel, omend 
det kun var Priserne, der angav 
dette Faktum. 

Naa, Vera Cruz er en udmær-
ket By, og Juanita en ualmindelig 
sød Pige. Dette er i Grunden For-
historien, og naar jeg tilføjer, at 
Juanita solgte Cigarer i Hotellets 
Vestibule, og at hendes Pedro 
nynnede sine „caramba" over mine 
Sko, naar han børstede dem, saa 
haaber jeg, at Læserne har hele 
Situationen klar for sig. 

Ulykken var, at mine Sko ikke 
fortalte mig om Pedros Forban-
delse over mig, og i Ukyndighed 
om hans Forbandelse vedblev jeg 
at købe mine Cigarer hos den 
skønne Juanita. 

En Søndag Morgen stod jeg 
paa mit Værelse og fløjtede en 
munter Melodi, mens jeg forsøgte 
at binde mit Slips foran et Spejl, 
der havde kendt bedre Dage, jeg 
har nemlig fundet tid af, at det 
nytter godt at fløjte en munter 
Melodi, naar man har et svært 
Arbejde for. 

Da bankede det paa Døren. Og 
ind traadte Pedro med en noget 
forlegen Mine. Jeg saa ned paa 
mine Sko. Jo, de var børstede. 

— Naa, Pedro, hvad er der saa ? 
Pedro stod og vendte op og ned 

paa Børsten han havde i Haanden. 
— Har Senor nogensinde set en 

Tyrefægtning? 
-- Nej, det har jeg ikke. Men 

efter hvad jeg har hørt, skal det 
være en speciel spansk Maade at 
tillave Bøf paa. 

- Senor er fremmed her i Byen. 
Og fremmede plejer at gaa for at 
se paa Tyrefægtning. Jeg har købt 
Billet til Senor. 

— Det er storartet! Bliver alle 
fremmede lige saa elskværdigt be-
handlet her i Byen? 

— Fire Pesos, Senor. Tyrefægt-
ningen er alle Pengene værd. 

- Naa, lad mig da faa Billet- 
ten. Her har Du tern Pesos, en 
for Ulejligheden. 

Det var først, da jeg indfandt 
mig paa Plaza de Toras, at jeg 
fortrød. Den Plads, Pedro havde 
valgt for mig, laa meget nær Are-
naen, og da jeg straks lige neden- 

for i Gangen opdagede Pedro, be-
gyndte det at gaa op for mig, at 
der kanske var Ugler i Mosen. 

Det vældige Amfiteater syntes 
at være fuldt besat, særlig paa den 
billige Side, hvor Menneskemas-
serne stod og svedte i den kvæ-
lende Varme. Mexikanerne er ly-
stig anlagte, Gamle Halmhatte 
raadne Appelsinskaller og sprut-
tende Fyrværkeri kastedes fra de 
øverste Pladser under larmende 
Bifald ned over de foran siddende. 
En Mand i øverste Række klagede 
sig over, at han saa daarligt Naa 
det kan snart afhjælpes, og den 
arme Mand skubbes nedad fra 
Række til Række, til han mere 
død end levende samles op paa 
nederste Række. 

Nu forkynder et tusindstemmigt 
Hyl, at Tyrefægtningen skal be-
gynde. 

Da den tredie Tyr skulde slip-
pes ind, syntes der at være noget 
i Vejen med Porten, som Pedro 
skulde aabne og lukke. Faktum 
var, at Tyren stod nedenfor min 
Loge i Stedet for inde paa Arenaen. 
Og saa vilde Skæbnen, at der 
just i dette øjeblik eksploderede 
en Del Fyrværkeri bag ved mig. 
Det var i hvert Fald en mægtig 
Ladning, thi jeg fo'r som et Pro-
jektil over Balustraden og ned paa 
Gangen. Og der stod som sagt 
Tyren ! Mekanisk fa rolede jeg efter 
min Lommekniv i Lommen, idet 
jeg var besluttet paa at sælge mit 
Liv saa dyrt som muligt. I Stedet 
for min Lommekniv fandt jeg en 
lille Daase. Hvad kunde der vel 
være i den? Jo, det var sandt : 
Peber! Jeg havde nemlig lige læst 
noget om, at Peber skulde være 
saa udmærket et Middet mod Over-
fald. 

Jeg besluttede at anvende. Pebe-
ret i det foreliggende Tilfælde. 
Hele Ladningen kastede jeg i Ho-
vedet paa Tyren, der nøs noget 
niere end sædvanlig. I samme øje-
blik fik den netop Kig paa Pedro, 
der stod og lo. Til Søndagens Ære 
havde Pedro taget et rødt Skærf 
paa. Denne Uforsigtighed koni lian 
nu til at angre bitterlig. Tyren 
fo'r ind paa ham ; han sprang for 
Livet gennem Gangen Arenaen 
rundt, for tilsidst at havne paa en 
aaben Plads med Tyren lige i 
Hælene paa sig. Jeg lukkede øj- 
nene 	. 

En vældig Lattersalve fra Men-
neskemængden fik mig atter til at 
aabne dem. Der sad Pedro bag-
læns paa Tyrens Ryg og med en 
lang Flænge i Bukserne. Han holdt 
sig krampagtigt fast i Tyrens Hale, 
medens Dyret i yderste Raseri 
gjorde de vildeste Krumspring for 
at blive af med ham. Det tusind-
tallige Publikum morede sig koste-
ligt. Men lyren havde det ikke 
saa godt, Pedro ejheller. 

Tyren fuldførte hele Forestillin-
gen med Pedro paa Ryggen, ind- 

til den langt om længe faldt for 
Toreadorens Spyd. Da slog Befriel-
sens Time for Pedro Jeg fortalte 
Journalisterne, at han havde red-
det mit Liv ved at faa Tyren til 
at forfølge sig i Stedet for at gaa 
løs paa mig. Og Pedro blev be-
rømt ved den Historie. Han fik 
mange Tilbud om at blive rigtig 
Tyrefægter, men han havde faaet 
nok af den Slags. 

Flere Aar efter kom jeg atter 
til Vera Cruz. Pedro var bleven 
gift med sin Juanita. Han havde 
en lille Friluftskafe henne paa 
Hjørnet lige overfor Hotel Imperial. 
Og han sad og solgte Cigarer bag 
sin Disk. 

Vera Cruz er stadig en herlig 
By, Men Juanita var ikke længere 
en sød, indtagende ung Pige, men 
en fyldig Matrone. 

Ægteskabsidyl. 
Af Olga Petersen. 

--o— 

Ægteparret Bang er lige ved at 
rejse sig fra Morgenkaffebordet i 
Havestuen, hvor de en Stund har 
nydt den idylliske Morgenstemning 

Da ringer det fra Køkkentrap-
pen, og et øjeblik efter kommer 
Pigen for at melde, at det er Mæl-
kebudet. Fruen rejser sig, gaar ud, 
og kommer straks tilbage, idet hun 
beklager sig til sin Mand over, at 
hun desværre ikke i øjeblikket har 
flere Penge. 

Der trækker en lidt mørk Mine 
over Bangs Ansigt, da han svarer. 
„Ikke noget Nyt, Ketty. Din Pung 
er kronisk altid tom, lille Du. Des-
værre er min ogsaa uden Indhold, 
saa Du maa ty til min Tegnebog. 
Her er Nøglen til mit Skrivebord." 

Tilsyneladende angerbetynget 
aabner Fruen Skuffen. „Tegnebo-
gen er her ikke", raaber hun for-
skrækket. 

„Det maa den være", svarer 
Bang, „jeg lægger den altid der". 

„Den er her nu ikke", svarer 
den lille Frue lidt hidsigt, „hvor 
kan den dog være?" 

Ja, hvor har Du gjort af den, 
Ketty, Du havde den jo i Aftes", 
spørger Bang bebrejdende. 

„Det ved jeg godt, men jeg flyt-
tede den ikke. Jeg tog en Tier af 
den og lagde Tegnebogen paa 
Plads, det ved jeg". 

,,Ja, jeg har nu ikke haft den". 
forsikrer Bang. 

„Jeg heller ikke", supplerer 
Fruen. 

„Det er en mærkelig Sag," ud-
bryder Bang, „lad mig se efter 
den, det er vel Dig, der ikke ser 
Dig rigtig for". 

„Det kan ikke nytte, Du ser ef-
ter, jeg kan da heldigvis nok selv 
se, og jeg siger: den er der ikke, 
Herbert". 

Ventetiden bliver imidlertid Mæl-
kebudet lovlig lang. Han raaber  

nu, saa det kan høres helt ind : 
„Jeg kan vente med Betalingen til 
i Morgen". Fru Bang drager et 
Lettelsens Suk, nu er Situationen 
reddet i øjeblikket. Helli vedbliver 
dog at lede -- uden Resultat. 

„Tror Du ikke alligevel, at Du 
har haft den, Herbert, som det 
før er sket, naar Du har paastaaet 
at den skulde ligge her?,, 

„Nej, jeg forsikrer, at jeg har 
ikke rørt den, siden Du laante af 
den i Aftes ; men det er vel dit 
sædvanlige Sløse . . " 

„Mit hvad for noget?" 
„Aa, jeg sagde ikke noget, jeg 

har i det hele taget ikke noget at 
skulle have sagt her i Huset!" 

„Aa, hvor det ligner Dig, som 
jeg kender Dig saadan — ikke 
noget at skulle have sagt — men 
sig mig saa blot, hvor gjorde Du 
da af de Penge, jeg gav Dig til-
bage paa Tieren, naar Du ikke har 
nogen i din Portemonnæ og ikke 
har rørt Tegnebogen ? Et Sted maa 
Du jo have gemt dem". 

„Ja, Ketty, er Du nu ogsaa sik-
ker paa, at jeg fik dem tilbage?" 

» Aldeles sikker, jeg husker saa 
tydeligt, at jeg gav Dig en Fem-
mer og sagde værs'go'". 

„Nej, virkelig — og jeg ?" 
„Du tog imod den og sagde 

Tak, (let kan Du da ikke have glemt 
hvor har Du saa Femmeren?" 

„Det kan jeg ikke svare Dig paa, 
men som jeg siger, Tegnebogen 

- har jeg ikke rørt". 
„Jeg heller ikke 	 Du er utaa- 

Ielig". 
„Og Du er ikke til at tale med, 

Du er hys 	 
„Aa, Herbert, Du er virkelig 

uforskammet Du . 	. . " 
Taarerne afløser Ordstrømmen. 
Al Morgen idyl er forsvundet, til-

bage ligger Hverdagens graa Vir-
kelighed. 

Bang griber sin Hat og finder 
det behageligst at forsvinde, saa 
hurtigt som muligt, bort fra det 
samme sædvanlige Vrøvl, disse 
smaa ødelæggende Scener, som 
Kettys Glemsomhed alene er Skyld 
i. 

Den svale Vind køler hans Hid-
sighed lidt, han maa jo ogsaa und-
skylde hende, hun er ung endnu, 
det lille, bedaarende Væsen! 

Han fortryder allerede, at han 
ikke sagde Farvel til hende, han 
ved, at hun temmelig sikkert staar 
deroppe i Vinduet og kigger efter 
ham, men han kan nu alligevel 
ikke faa sig selv til at se sig tilbage. 

Fru Ketty var helt ude af sig 
selv af Ærgrelse og Harme; det 
hele forekommer hende saa mod-
bydeligt, kedeligt. Hun fortryder 
i dette øjeblik, at hun har giftet 
sig. Hvor er Herbert dog trætte-
kær og paastaaelig — det havde 
hun slet ikke tænkt sig. Hun føler 
at hun hader ham, ja, hun gider 
slet ikke se ham mere. 

Bare hun kunde faa Lov til at 
blive alene, saa havde man dog  

ingen Kvaler. Dette her var jo 
noget saa urimeligt, at Herbert 
vovede at tvivle om, naar hun 
forsikrede ham, at hun ikke havde 
flyttet den modbydelige Tegnebog. 
Og at han saa blev irriteret over 
saadan en Bagatel — — man 
skulde dog tro, at i hans Alder — 
fem og fyrretyve Aar — maatte 
man kunde beherske sig, især naar 
man har en lille Hustru paa tyve, 
saa havde hun dog tænkt sig at 
blive baaret paa Hænder. 

Men, ak — nej! Mænd var dog 
nogle hidsigeSkab n inger som ingen 
Ting taalte. Det var rigtig utak- 
nemligt af Herbert at være saa-
dan imod hende, han burde have 
bedt hende om Tilgivelse, før han 
gik — faldet paa Knæ for hende, 
som hun havde læst det i Romaner; 
men der var slet ikke noget ro- 
mantisk ved Herbert — uf, nej, 
han var kedelig. 

Nu vilde hun tage sit Standpunkt 
og vise sig rigtig kold imod ham, 
naar han kom hjem — ikke et 
Ord vilde hun tale til ham, saa 
kunde han faa Lov til at sidde og 
kede sig. Han skulde komme til 
at føle, at hun kunde godt und-
være hans uinteressante Selskab. 

Det er langt hen paa Eftermid-
dagen, inden Ketty er færdig med 
at filosofere over sit Ægteskabs 
Genvordigheder. Hun griber nu 
Avisen for at forkorte Tiden med 
den. Neppe har hun faaet den i 
Haanden, før hun faar øje paa en 
Meddelelse, som faar hende til at 
skælve af Angst. 

„Ulykkestilfælde i Morges", læ-
ser hun — „en midaldrende Herre 
— antagelig Kontormand — paa-
kørt af en Lastauto — bragt be- 
vistløst paa Hospitalet 	 hans 
Navn er endnu paa dette Tidspunkt 
ubekendt -- 	" 

Det svimler for hende, aa, Gud, 
om det nu var Herbert! 

Samvittigheden kalder paa hende 
Al hendes Vrede er som blæst 
bort. 

Hun gaar i Rette med sig selv 
om, hvorvidt den Følelse, som hele 
Dagen havde holdt hende fangen, 
nu ogsaa havde været Had, der 
havde jo samtidig været noget, der 
gjorde ondt. Naar hun tænkte sig 
om, mon hun saa ikke bare havde 
været rigtig godt gnaven — maa-
ske naar det kom til Stykket, nær-
mest bedrøvet, fordi der var kom-
met noget imellem dem. Han havde 
hidtil forvænnet hende; hun var 
vant til at se et Smil i Stedet for 
Vrede, naar hun gjorde et eller 
andet forkert, derfor var det vist, 
at hun idag var blevet saa skuf- 
fet. Og Herbert plejede altid at 
vinke til hende, naar han gik — 
det gjorde han ikke i Morges, det 
var ogsaa derfor, hun var blevet 
i saa ondt Lune. At det netop 
skulde ske i Dag! — mon Herbert 
kunde tilgive hende det? Hvis det 
nu var ham, der var kommen til 
Skade — maaske død! den Tanke 
var uudholdelig. 



Hun maa straks søge Oplysning 
om, hvordan det stod til. Hun 
vilde tage til Kontoret og høre 
- der var endnu en halv Time 
til, at hun kunde vente ham hjem 
- hvis da ikke 	 

Line Fru Ketty stormer ud i 
Entreen og ifører sig Kaabe. Hun 
søger i Lommerne efter Handskerne 
- forgæves. 

Derimod finder hun en Lap 
Papir - - Aa, der ligger jo 
Femmeren! - men hvordan? det 
gaar langt over hendes Forstand. 
I lun var dog saa sikker paa, at 
hun havde givet Herbert den. Ih, 
hvor hun skammer sig, hvad 
maatte han tænke om hende - 
hvis han endnu var blandt de le-
vendes Tal. 

Men hvordan saa med Tegne-
bogen - skulde hun endnu en-
gang se efter den, før hun gik? - 
maaske havde Herbert alligevel 
haft Ret. Jo, der laa den virkelig 
i Skuffen, altsaa havde hun ikke 
set ordentlig efter, Det var ganske 
forfærdeligt, som hun bar sig taa-
beligt ad. 

Hvilken Triumf for Herbert - 
om han da kom hjem igen. Aldrig 
kunde han tro paa hendes Forsik-
ringer. Det vilde blive svært at 
faa tilstaget Fejlen overfor ham. 

Det var næsten, som hun skulde 
over en Mur for at komme frem 
med det; men hun maatte over-
hun maatte give Herbert den Ret, 
der tilkom ham. Aa, om det nu 
blot ikke var for sent, - hvis det 
nu skulde være ham - nej, hun 
kunde ikke udholde at tænke der-
paa, hun maatfe skynde sig af Sted. 

Aa, Gud være lovet, jubler det 
i Ketty, da hun paa lang Afstand 
kender hans Skikkelse. Hvor hun 
længes efter at fortælle barn om 
sin Angst - og om Tegnebogen. 
Hun forhaster sin Gang, og naar 
ham endelig staksandet og forpu- 
stet. 

„Som Du dog har skyndt Dig, 
kære," modtager han hende venligt. 

Aa, som det gør godt, føler 
Ketty - Herbert er altsaa ikke 
længere vred - det giver hende 
straks mere Mod og hjælper hende 
over det værste. 

»Som denne Dag dog har været 
lang«, begynder hun nervøst. 

„Hvorfor dog det?" spørger 
han mildt. 

„Ja, Herbert, for jeg har noget 
at betro Dig - og saa har jeg 
været saa angst." 

„Noget at betro mig? Hvad mon 
det kan være? Du gør mig helt 
nysgerrig." 

Han ser smilende paa hende, 
da han mærker hendes Nervøsitet. 

„Jo, det har jeg! Men vil Du 
først love mig, at Du ikke bliver 
vred?" 

„Vred paa Dig, lille Skat, det 
kan jeg sikkert love Dig ikke at 

„Herbert, jeg , . jeg . . har fun-
det baade Tegnebogen og Fem-
meren." 

Ja, men det var jo storartet!" 
»Kan Du tilgive mig min Op-

farenhed?" Aa, nu var det sagt. 
Han kysser hende. „Her er mit 

Svar! Tilgivelsen falder saa meget 
lettere, som var det mig, der burde 
bede om den." 

„Hvorledes det Herbert?" 
„Jo, ser Du, Ketty, da jeg I Mor-

ges skulde gaa, opdagede jeg nem-
lig, at jeg virkelig, som Du mente, 
havde flyttet Tegnebogen og lagt 
den i min Overfrakke." 

„Men, Herbert, jeg fandt den 
jo i Skuffen og Femmeren i min 
Kaabelomme - -" 

Han rømmer sig lidt. „Jeg fik 
ikke talt færdig, kære. Da jeg op-
dagede Fejltagelsen - altsaa min" 
- tilføjer han smilende, „havde 
jeg ikke Lyst til saadan lige at 
give Dig Ret og saa derfor i et  

belejligt Øjeblik mit Snit til at 
faa lagt Tegnebogen i Skuffen og 
Femmeren, som Du ganske rigtigt 
havde givet mig, den gemte jeg i 
din Kaabelomme. Jeg forstaar nu, 
at jeg paa den Maade, har givet 
Dig en rigtig ond Dag. Vi var to 
store Børn i Morges, Ketty, som 
trænger til at lære og tilgive hin-
anden. Men se her, hvad jeg har 
købt til Dig for at gøre min Uret 
imod Dig god igen!" 

Han overrækker hende en lille 
Æske, i hvilken hun, da hun kom-
mer hjem og aabner den, finder 
en yndig Rubinring, og dermed 
er alle Fru Kettys Spekulationer 
for den Dag, som blæst bort. 

At Herbert for Husfredens og 
for sin unge Hustrus Skyld hele 
Dagen har studeret paa, hvordan 
han paa den letteste og skønneste 
Maade skulde give hende denne 
Ret, som i Virkeligheden ikke til-
kom hende, foreblev hans Hem-
melighed. 

Mordet ved Strandløkken 
Natten mellem d. 9. og 10. Juli 

16%. 
(Eftertryk forbudt.) 

Restante: Afdøde Arkelimester Niels 
Jørgensen i Sandvig har 1694 efter-
ladt sig bl. a. Sønnerne Henrik og 
Hans Nielsen samt Datteren Lena og 
Anna. Henrik har levet i Kiv og Strid 
med Hans og de andre Brødre samt 
Fætteren Hans Hansen. Hans myrdes 
og sænkes i Havet. Lena er gift med 
Bornholms Provst, Poul Ancher, og 
Anna med Løjtnanten, Lars Gornløs, 
begge af Hasle. - Hans Hansen er 
fængslet paa Hammershus og sigtes 
for Mordet. Hans Hansen dømmes fra 
Livet. Sammensvorne Venner befrier 
ham fra Fængslet og han flygter i en 
Baad til Skaane. 

den 23. ettuber 1695 botbfe. «- 
N Zingmøbe i ,Nmineratuta firteting. 

bapien bar ba flugtet unber 
OrnfIcenbigbeber, f om optuf es, unber be 
fatatabe ffletamober. 

Rommanbanten befaler nu tomag mob 
Dat* .n. sapger, ilratio ?tiet( en, 

og '1ltlbere, $eberfen egn ftat nære 
Zonuner. Lafter erbre fra 2anbabom-
nieren TI athicia 91nfeb er .t cilia Metier' 
arregeret og fceugget paa ,entrteratma, 
og band bugne ?Tann sittaria 2eo-
palbabatter greanea font galet for 9Reb- 
betagtigbeb. 	ebenbfen i 9-tinger 
gal arre 13cerge for Zirtna ?tiellen. 
,Iiirtebommer 	?friberfett eteege bit 
imiblettib ilte gobbillia vige Zoinnter- 
fcebet, 	forbater Sagen. 

Zernrefi freingob anfele fire Rcenb, 
nemlig ceracerbige 	,2anbaproaften 
13oul Vturber og 	ajtuant £auriba 
9ftiM 133umniclaa (net begge »ar gift 
meb saftreDiana 9tielfen), og bat; 
alnberfen Zorup, fiffe tre af taate, 
f amt tana eaenbleit af Rutfter, biilte 

2:thettb angrib at bane et tinuti- 
onabrea pul 	?tiellen factlabettbe: 

fterfont bant3 Wielfen, .s&rger i 
iltibbig er opført paa bommer .£illit- 

ft• 	lett rift nogle eolbatter og bet 
fat ribi feugfell, forbi bortb fl'ufbe Dere 
mebbiber i fin 93rohere, Zrab. Za fan 
enbnu inbtet er ført knob brintion, 
baorfor banb Nibe f engklid og f or-
mebeta ban ubi benne sag gat bære 
ganbge uftatbig og teltreb gnar Wtautha 
hulfrite ganbRe fruaffommelig og beb 
fig ittgen Zag, faa bet er at befragte 
at beb faaban baarbbeb og grum stub,  
fart gutbe lomme megit tit echabe, 
buitcbet iste tanb forfaaria enten for 
@rib eller Rougen, faa er bii nuber-
grefne sfftcenb, nemlig jeg Wind Midjer, 
Sogneprceft til jaale og 9biffter fam,  
let 13roeft ofuer 93orringbotm, jeg 2nu-
riba gtiela 6ummetøa, &rget og Itb-
banner ubi betak, jeg bane, VInberfen 
%mut, itigemaabe R3orgee i Dage, og 
jeg iatta Sbenblen boenbe paa benb 
2ben @Saarb i gtutfter Sogn, begce- 
renbia riff 	3ice ?imtmanb Iftott- 
gem %Igen, font tang 	Bauer 
Iabit arregere, at ban ailbe tabe ban• 

nem tomine prut frie foeb igien inb tit 
agens Ubbrag og bilbe bi bnabe for 

banba 3erfoit pcb gobas grine i fulb-
tommen toorlon orb nu ber meb rotere 
bnabe meb laf »di meb nobt3, at bctub 
Rulle blifue tit ffebe obb ti tomme bort 
hib tilt eaaena uhhrog, faa ,r. 23ire-
attibtmanben Raft btifue Rnbealoa bolben 
i alle rnanber. gormober at Bette »oda 
(.". a n ti o n a b re f 1,tifuer neeeaferet frtafoin 
bet efter loaena I Re 1tog, 19be 15npitet, 
IR? Wrtitteta 	ttbbotb fanbet fom efter 
famme 3ofja 23be ,{Sapitel, 1fte 91rtittel 
tuna.baer. 

(`gie fire linberffrifter.) 

V'lerrilb 15:(aufen protefteret og onfter 
Vanh,b'tingMenbelfe Wanganenbe. pjalte, 
9fielfene, 	itIbittfrgfig bceeber, at 93errilb 

15,- leujett bør flerle lige fon gob (..5:aution 
til eaentnet 3orbel for ben arrefterebe 
for itforftt;Ibt 9.3aretcegt:arre?1, tort og 
etatn. 

Vieb %Ingutobff ben 4. 9loyember fun-
gerer `3en3 VInberfen stege atter font 
58trtebommer. &idiotien er blebet be-
»liget og tara 9liellen fat i gribeb. 
band rilnietia Zababora er ftabfaefiet 

beb 23orttbotin 2anb,8ting. 
CF:lifabetf faiig jettrit TIER) mober 

og laber kefe 9211eafiae og begccter, at 
Stiftet efter .jany t aufen Ral ubfretid 
i fire Uger for at ban tan faa 13:31ibt,  

ene* i band V_Io for fine UbIceg tit 
sagers 3rarelie, bbitfet bebitgel3, 

errilb Ulaufen maa imibtertib batie 
faaet 2alibMillegenbeljen orbnet og ,jany 

Wielfert fat-taget igen, for ben 11. Wc. 
amber rnobte bartå Wielfen eagenbe 
paa Tinge og trreaebe (jam friginen -
bog aben belb. 

Zar bar not itfe mobt nubre ben ¶ag, 
for Viirtefoaben „pacunabte" forgirbea 
om nogen aibere bilbe fremtomme og 
beffalbe tara Tielfeu for nogen eng. 
.̀Derefter git `,Dommeren ubettfor ting-
bufet og raahte trenbe Gange, og ba 
faa betler ingen fremtorn, bozaebea Net-
ten og ring fattea tit nedte fflattbag 
ben 18. 9lobember. 

jaha 9litlfert barabe not tignenbe 13e,  
feter meb fin a3aerge font eaugeren, for 
paa bette ?(hobe beber lunt om en f 1-.)r• 
fimrer, ba ban feta er utanbia i toben. 

ctit bnabe bog ellera tibt not tibligere 
fungeret fon: tcettebonutter, fmittet fIctit 
linberffrift og ftnutle 2affegif, ljnoti bet 
pranger en fpritigettbe k)jort, bboracta 
fibber tit Ttaub fainaetibe meb en (siren 
efter eacerb (?) i ben ene ,aaattb, bib-
tier ont pari abffirlige Zotumenter fra 
,!ijornerterabua fffirtetitig fra ?turene for-
inben benne C ag tour pan. 

Zenben beber ban om nt fan 4ku 
og 113tcet i fit aceugfeta Laiitnler. tonu 
gørfnarer anger ban 23afogben ,(farao 
Ctfen i glanne „efterlom ieg fogea acta 
mitt hf.. 

bot“3 .CIfett »ar not' ilfe ben licerlile 

tit bet, ban bar nemlig meb i antmen- 
førergelfen tit kuld ,ttatifen 	eftieffe, 
fammen meb farin brite ball.8 8betibfen 
fra ;Rutffer in. ft., tporfor ban fiben 
tom tit at unbacelbe meb fin etiftinga 
og V3otoba aortabelfe, baab vi fibert 
fnat at børe. 

fflønne /tide ejebe en 4",art i tan43 
t' nnf ette fflaarb paa 51 slettehaler, og 

jenboinuten afftna,3 tit Qierritb 1£1aufen 
font entrer for bona ?Irbejbe. - Zen 
Gribe $rocuratot treritte not mere paa 
fig feta enb fin ftattela Stlient 	lifabetta 
ber for ffletten betinger fig over, at ban 
gatter og natter pan egen .tannb aben 
at jpørge teabe. 

;Orgelt 2'ørgettjen mobte fon] 113ibne, 
men angno ilte at »Ne alinea eitb bilab 
man labbe bart paa tinge, 

.actagen aaeobfen nibuer, at a-antea 
9titlfen4 Rotte, Mulet .0 arie, fingen før 
drengene rømte, tam til fjant og bane, 
Stammerat, 'ltiela kanifell og bob tvin 
8 Zaler for berea Waab, lom tun bar 
4 Zater acerb, og abe ba fagt, at ben 
giabe bruges til Ørengene at brage bort 
i. 53e faarebe, at be uitbe ilte bibe tier-
af at fige. 

gorefpurgt, briorfor bon ilfe før labbe 
fagt betle, angrib kan, at tan itfe bar j 
fpurgt og beauben »ar ban bange for 
.Z) ana Zi aafert, ber labbe truet barn og 
gere, at ban bi(be fpitte mb tem, naar  

bart tom rib. ¶a be faarebe 9tej, fagbe 
aInue 	„bjtafp od ineb t3aabeit, 
enero er bi forranbt." 

bmwhotter, font babbe tjent 
boa janu ,Z)aufen, og font nu tjente 
boa :...-̂,larttoptajtten bibtiebe, at 
Mielfert `Inorbnattett fom inb i Zieue 
Zatteit3 gorftue og lufte Ttellernbotene 
op og lalbte ban Ørengen 5.!auriba 
2etifer, font »ar i Støttenet og fagbe, 
nt bar t'itbe tak formen meb ham. 
og fan gi! Zrenaen meb bane: Tietfen 
og tom grata igen tit 13igen og faabe 
ti( benbe: ,aBrer fnat og gif mig mob, 
Ibi jeg Ral gna i Tiarten ineb pjatla 
9fietfen og min .1.Ytabfaber 	.t) nu- 

fter at Ztengen ()flabe faut 
9ffientort, git fjan ub af 1)rerigetnifet 
og fiben af (Man-diet', og faa faa hun 
ham ilte før nuben Magert efter, ba 
han tom af earn rireb gift. Zrengen 
;dørgen bobbe fnat til !glibe, nt £att-
rifa elifeir tit brini bobbe fagt, at Drilla 
.£ainfen .1Yorbnatten git pog Sejen Peb 

tratiblitten og ..ttiffifc Wielfen gif beb 
1.1bgeerbet ffraN '"Ziefleit for. 2autit 

rnfert bobbe fanet Grotoft boa .jatro 
9tielfen, for ban rømte. %ilfpurgt, out 
ban ilte far boabe fugt eanbbeb, fan- 
rebe Ijun 	men tilfojebe, at Anna 
9lielfen for 3 Uger fiben baobe truet 
benbe for Netten og fagt pin E)enkte: 

,`Delt laf, her gnar, (fat faa e)tatn 
engang, benbe flat jeg bel fremme.- 

',...tottentertibene babbe bog ilte hørt 
bette. 

:fra »ag til vag. 
o- 

70 Aar. 
I Dag den 12. August runder Vogn-

mand JENS ANDERSEN, Allinge, Stø-
vets Aar. 

For en Del Aar siden arbejdede Jens 
Andersen som Stenhugger, men opgav 
Faget da Helbredet var vaklende. -
Siden den Tid har Hr. Andersen kørt 
Arbejdskørsel og Nyttekørsel med lige 
højt Humor, thi han var en munter 
Mand paa Kuskesædet, der altid slog 
en livlig Passiar af, naar Lejlighed til-
bød sig. 

For Tiden opholder den aldrende 
Vognmand sig paa Allinge Sygehus 
for en Gigtlidelse; men vi haber, han 
snart kommer hjem igen - og ønsker 
ham hjertelig til Lykke med de 70. 

I IP 

Regnskab for Allinge Sygehus 
1929-- 30. 

INDTÆGT 
Kassebeholdning fra forr. Aar 3693,56 
Betaling for Patienter 
	16167,90 

Amtets Tilskud 
	

16206,44 
Andre Indtægter 
	 899,61 

lait 36967,51 

UDGIFT 
Bygningers Vedligeholdelse 

	3279,06 
Skatter 	 451,20 
Brandkontingent 
	 22,53 

Inventar   
Brandforsikring 
	 1533,53 

10,30 
Forplejning af Patienter 

og Personale 10250,23 
Ekstraforplejning 	 39,80 
Vask og Rengøring 	 272,21 
Brændsel 	 1335,00 
Belysning 	 1273,50 
Medicin og Forbindstofter 	4095,11 
Lønninger, derunder Vagthold 9793.76 
Desinfektionsudgifter 	 3,00 
Andre Udgifter 	 1020,28 
Restancer 	 3588,00 

Ialt 36967,51 

De danske Gasværker 
producerer ifølge Oplysninger fra 

Købestævnet i Fredericia aarligt saa 
mange Kubikmeter Gas, at denne kan 
fylde en Gasledning paa mere end 
Rundetaarns Tykkelse og i en Længde 
som herfra til Konstantinopel. Bliver 
Koksene fyldte i flektolitersække og 
stillet ved Siden af hinanden, vil de 
fylde samme Vejlængde. Tjæreproduk-
tionen er tilstrækkelig til at overflade-
behandle en Landevej i 6 in bred og 
samme Længde i altsaa herfra til Kon-
stantinopel. Men Danmark har ogsaa 
111 Gasværker, Norge 15 og Sverige 
kun 36. 

Frederiksholms Teglværker 
har maattet neddskrive Aktiekapitalen 

fra 4 Millioner til 200,000. 

Drogdens Uddybning 
er nu tilendebragt. Dybden er 8 m, 

Arbejdet kar taget 6 Aat og kostet ca. 
en Million. 

Færdselsregler 
- 0- 

i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller Haanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds: der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

1 Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtig 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 

daarligt Fore. 

Vær god mod Naturen. 
-o- 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa Lee 
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 ik-
ke 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 1 Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed I 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 ined Hd, 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. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug eg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 



Til Syltetiden 
anbefaler vi vort store Udvalg af 

Syltekrukker, 
Henkogningsglas, 

Henkogningskedler, 
Pergament, 

Syltesprit, 
Rom, 

Cognac, 
Sukker, 

	

Produkten. 	Eddike, 
Syltepulver 

	

msemee~i~ffigiamel 	 og ii)vr4.1,t alt til Syltebrug. 

Xvor for Røfle Srryfisager 
3ndpakningspapir og ("roser 
hos omrejsende Agenter-, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne pac 

Efterkrav og uden Garanti. 

ffornitzfias fRogtrykkeri, St/tinge, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig orngaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonornruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
,IFIRN?iTOBERI 11ASKINFAIIR1K. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

1~1•1111~11111•111~~ffil 

Lysttur 
til efiristianse 

med sis HAMMERSHUS 
Onsdag Ca, Fredag. 

Fra Allinge 93°, fra Gudhjem 10 0  
Retur fra Christiansø 1430. 

Pris 4 Kr. 
Lystturen Christiansø har Togforbin-

delse med alle bornholmske Jernbane-
stationer, hvor gennerngaaende Billetter 
faas for Skib og Bane Tur-Retur 5 Kr. 

SIMRISHAMN. 
Afgang fra Allinge Kl. 9 

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag. 
Retur fra Simrishamn 1645. 

Afg, Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19. 
Retur fra Simrishamn 11 og 228°. 

Billetter faas i Dampskibsselskabet 
Østersøens Kontor, Tlf. Allinge 75, eller 
Turistbureauet Sandvig, Tlf. 100. 

Pris Tur-Retur: 1 Dag 5 Kr., 
2 Dage B Kr., 30 Dage 8 Kr. 

swisiffleaimminsiaffloimsese 

iv-TA1 Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt, p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Prima Kvaliteter 
alle Modefarver 
HATTE 

7 Pers. Turistbil udlejes 
E. Ipsen, Havebo, Allinge 

Tlf. 147. 

.11"f2i 

111111  
Stort 

t Il 
‘Uclvalg. 

Billige 

'Priser 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
lnterieur-, Sports-, Illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
lag for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

a 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog 

 
 og Folio, Termins- 

ydelser til Kreditforeninger, 
ordner Kreditlaan m, rn. 

„NORDBORNHOLM". 

Urglas.  
Conrad Hansen, Allinge 

Tlf. 140 

Til Sall 	
Størrelser og sættes i paa faa .Minutter. 

En Pige eller en Dreng 
14---15 Aar kan faa Plads paa 

Iløjegaard i Rutsker. De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk-
ker, har jeg paa Lager i alle gangbare 

ig. 

	

1 Klædeskab, 1 Chaiselongue, 1 	Tlf. 140 	Guld-, Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 

	

Barnevogn. Stiberhus, Sandkaas. 	 Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 

Slagteriels udsalg, dog 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
FerSk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dlixa Sørensen, Tlf. 38. 

En Jomfru 
kan faa Plads til 1. August paa 

Pilegaard pr. Hasle. 

sibonnenzent 
paa 

„Ylord6ornfiolin" 
kan i Hasle tegnes i 

Marokmanns Kiosk, 
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a 

5 øre. 

»en fisfise 8Ro 
med den gode Pasform faas i 

ClarsensSkotojsforretning,kil. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

Allinge Hvori 
Optaendaingsbrsande altid paa 
Lager, billige Priser. 
'Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Vil De have Fart i Omsætningen? 

Damefrakker og Kjoler — lidt ældre Facons — samt Drengedragter 
til Spotpris! 

Rester i Bomulds- og Uldmousseliner. Gulv- og Bordtæpper meget billigt. 

Under Udsalget 10 pCt. paa alle kurante Varer. — Alt pr. Kontant. 

Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 
naar Butikken mangler Kunder. 

Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 
naar der averteres i 

Firma: efir. Olsen, ..R7linge. 

En god Baad, 11 Fod, tjenlig 
som Skibsbaad er billig til Salg 

Fyrp. 11. Andersen, Hammerodde. 

Mejeriet 
Kajbjerggaard" 

••••••••••••■•••••••••••■ 

ANNANAS, NOUGAT, VANILLE 
•••••••••••••••••••••••• • 

Isen bringes indpakket 
for 1 Kr. 80 øre pr. I. 
Uindpakket ved Afhent- 
ning 1 Kr. 50 Øre pr. 1, 

Ærede Kunder gøres opmærk-
som paa, at alle Former, ogsaa 
de smaa 1/2  I Daaser, er Mejeriets 
Ejendom og bedes derfor retur-
neret.  

6 Læs Hø 
billigt til Salg ved Henvendelse til 

Dr. Piippelmann, Sandkaas, 
eller Tlf. Allinge 56.  

Yngre Medhjælper 
som kan malke og deltage i alt 
forefaldende Arbejde, kan faa Plads 
straks. 

Avlsbr. Grønbeck Sandvig. 

En ung Orne 
staar til Afbenyttelse hos J. Dam, 
Møllevang. 

Bedegade Orneforening. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. Sy kan benyttes. 

Villy Jensen. Tein. 

Biler 
udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nye 
Vogne. Billige Priser. 
Lastkørsel udføres. 

E. Hansen, Tein. 	 TR. Ro 57 x. 

Fikse og smukke 
Nyheder i 

TRIKTAGE 

Allingegeglimerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

.7raffesur rag ater. 
Som Kaffesurrogater benyttes 

en Mængde Planterødder og Frø, 
der ofte sælges i ristet og malet 
Tilstand f. Eks. Kaffeplantens Frø-
hylstre, Rug, Majs, Malt, Kartof-
ler, Daddelkærne, Li ivetandsrod, 
Bønner, Lupinfrø og Cassiafrø m. 
m. 

Det vigtigste Surrogat er dog 
Sikorie, der laves af Roden af 
Cikorieplanten, der er vildtvok-
sende, men ogsaa bliver dyrket 
f. Eks. i Danmark, Tyskland, Bel-
gien, Holland og England. — Plan-
terne optages om Efteraaret, Rød-
derne afvaskes, skæres itu og tør-
res. — De hvideste og bedste kom-
mer fra Belgien. — 

Den brændte og malede Cikorie 
forfalskedes i stort Omfang med 
andre Rødder, Jord, Ler, Benkul 
o. s, v. — Cikorien har arbejdet 
sig frem til at blive en virkelig 
Handels- Fabriksvare. Asparges-
frø regnes af nogle for at være det 
bedste Surrogat. Naar de modne 
Frø er befriede Ira Frøhylstrene, 
lader man dem gære nogle Dage, 
sigter dem for at skille de over-
flødige ud, vasker, tørrer og rister 
dem. Ved Brændingen udvikles en 
skuffende Kaffelugt, og af alle Sur-
rogater er Afkoget her af det, der 
kommer Kaffen nærmest i Smag. 
Fælles for alle Kaffesurrogater er 
det, at de gør Kaffen mørkere og 
giver den en skarpere Smag, hvil-
ket da toges som Tegn paa Styrke 

Huggede og polerede 

Gravnionumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Se min Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk, 
V. Sørensen. 

overretssagfører 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dedsbobehandling m v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Crornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Grønbechs Hotel Tlf. Allinge 36. 
Chr. Sørensen. 

Yersonfiersel 
udføres med ny • lukket Chevrolet 

Poul Nielsen 
Tlf. 145 	ved Lindeplads, Allinge 

basta og Personkarsel 
udføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

Luthrsol 111118res 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

En 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

By lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

Ny 4-5 Personers 

Chevrolet-Bil 
udlejes til moderate Priser. 

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118 

Stort Udvalg af 
prima Kvalitet 
smardPER 

-- 4̀  Uld 
zz, Silke 

113:1-ngu Id 

Meget fine, tørre Gulvbrædder 
Fyr eller Gran 'efter Ønske. Alle Længder dansk Maal sælges 
paa særdeles billige Vilkaar. 

Billige, svære Brædder til Staldhrug og 
rigtig gode, fuldkantede udskudsbrædder 

sælges til de nye, billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

Baad til Salg 
	

Mit Skomagerurksted 	tort Podtkebd=Uclisalg er flyttet til Pickerings (overfor 
Apoteket. 

	

P. M. Christiansen, Allinge. 	(grundet paa Yorreiningsafstaaelse) 

	  fra Yirsdag d. 12. til Lørdag d. 23. Afugust. 

teessens sne-21dsalg 
Flødeis! 

Eledsto9 



ffeget 6illigt sælges 

Rønne-Nexø 
Aakirkeby 
Almindingen 
Østermarie 
Østerlars 
Gudhjem 

7,55 10,25 
8,41 11,11 
8,50 11,20 
9,07 11,36 
9,15 11,44 
9,25 11,53 

3,15 17,40 20,00 22,10 
3,59 18,23 20,46 22,54 
4,09 18,32 20,56 23,04 
4,26 18,47 21,15 23,21 
4,35 18,56 21,25 23,30 
4,45 19,05 21,35 23,40 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 
	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79 

Det bedste høstbindegarn 
den billigste Pris faas i 

Produkten. 

18 pCt. Superfosfai, 40 gi. Kali 
til Levering i Efteraaret bedes bestilt i 

Produktem. 

»rivrenne• 
Vi anbefaler vort store Lager af 

Gummiremme og Balataremme. 
Vi har alle Dimensioner paa Lager 

Kvaliteten er den bedste, Prisen den billigste. 

Remsamlere, Rem fedt, Olie og Konsistentiedt anbefales. 

YroduRten. 

Sommerfrakker, Sommerkjoler, 

2Jldne 9olfjakker, hvide og kulørte. 

£adekaa6er. 

Xvide »rengefia6iller af prima Kadetsatin. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

unniniinnuniummninimmuiniminfinuninniniumninnniffinifflunnininnunininnin ■ 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

Møllers 
'Tlf. 865. 	Chr. Diderilisen, Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Agnes Sonne. 	H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Tlf. 47. 

6, Jørgensens Slagterforretning 
Tlf. 66. 	 ALLINGE - Tlf. 66. 

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser. 

Prima Oksefars. 	 Oksekød 
Hort Kalvefars, færdig til Brug. 	 Kalvekød 
Flæskefars. 	 Lammekød 

Bestillinger modtages. - Varerne bringes overalt. 

• • 
• anbefaler alle Slags MØBLER fra Lager og efter Bestilling. • • 
• Jeg har altid LIGKISTER paa Lager i sorte, hvide og Egetræs- • 
• • 
• malede samt Ligtøj. Kisterne leveres fragtfrit til Østerlars og Rø, • 
• • • 
• Tlf. Gudhjem 40. 	ALFRED LUND. 	• 
• • • •• 	

• 

• 

Alle Tryksager 
saasom 

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

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

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 la,igt 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-
n e. 

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 tid 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" 
(Schger-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. 

tilinge,ettubbin. 
91fliolb*reningen: int. Raretinager 

Vbibr. 13eberfen. 
911berftenteubo.: fm. Unrer 

211Iinge- 	 tenmerter€t8ngetage 
am. 	Rabfeit, 
Ra,:-.4j. (Sart .'ergenfen, 5-tranboejen. 

ninge c,-tigefa,ger. 'C'"ijgeptejeforfifring 
am. areberi! 13eberfen. 

Sort; : fim. Turer bt). tolm. 
3orgniefterfontoret 2-4 ftrtt 

8raribinWefter: eSmebent. art 13eter-
fen 

3ornboinig. 18ranbforfilringjetifab 
-ognelomm. 4lt f reb 2arfen. 

Zainoffib,;3qoebitionen, aaben reb Sri. 
bened 41itfonift og 21fgaug Zir?” 
bag og firebag efterm., Unnnbag 
og Zodbag 

golfebogfainlingen (8orgerfforen 1.8a1 
2cefertuen SSøgnebage fra 5-9 
llbtaan ?fltaltbag' og firebag 7 - 8, 
famt %irgbag 3-4. 

golferegifttet: Rommunelontoret, 
@oob Zemotar erb.: fint. (Sart 2inb-

gren. 
bjcelpetagfen, gorm. gd. 13etra 5.11afler, 

Ra.,Sferer gru 2tlf r. Beter/ en. 
Z':sernbaneft. V3arebufet aabent for q3ob 

8,30-12 og 2,30-6. 
Reemnerfontoret 10 -12 og 2-3. 

2otbag tillige 6-8. 
girteocergen 3-4. 
2aane- & ZiMontobanten 2 -4 ftiri. 
13oftfontoret. 9111inge eSøgnebage 9-12 

og 2-6, CSanbbig 9-12 og 3-6 

DOCIDCICIDCIOCIDOCIOCIDUCICIOCIOCIODOCICICICICILXICIOCICIDOCIDCIDCICICIDCICIDOD 
a 	 a 
a I 	 a 

ll S doterigis Udsalg paa Lindeplads, 
a 

a 	 Tlf. 45. a 	 aci  a 	 o c, 	Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	a 
a 	 a 
CICICIDOCIDDCIERMODOCCIDOCICIOCICICIDODOCIDMIZICIDCICIOCICICIDIZICICIEMDCICM 

KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

7,45 12,45 16,10 15,00 VRønne H. Ank. 4110:24,? 
8,00 13,00 16,23 19,15 	

0 

„ 10.19 
• 10,05 

9,53 
9,45 

Afg. A 9,40 

Endvidere løber Tog fra 1. Juli til 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 -- Ankomst Sandvig 10,55 

- - 22,05 	 - 22,55 
- Sandvig 7,35 - 	- 	Rønne 8,35 

Fra 1. Juli til 17, Aug. - 	- 	12,35 - 	 13,30 
Kun Lørdage fra 1. Juli til 15. September: 

Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00 

Søn- og Helligdage. 
Ir 7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 Rønne H. 	10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 

7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker 	9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 
8,08 13,23 16,33 19,38 22,26 Klemensker 	9,46 15,01 18,16 21,19 23,47 
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 	 9,33 14,48 18,03 21,05 23,36 
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 	 9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge 	9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 
8,45 14/0 17,10 20,1.5 23,00 4‘ Sandvig 	A 9,10 14,25 17,40 20,40 23,15 

Endvidere løber Tog fra 1 Juli til 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 -- Ankomst Sandvig 10,55 

- - 0,15 	 - 1,10 
- Sandvig 11,50 	 - 	12,45 

Aakirkeby-Gudhjem. 
Hverdage. 

7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
8,41 11,33 14,06 17,42 21,16 Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 11,42 14.15 17,52 21,26 Almindingen 	8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
9,10 12,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østerlars 	7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 	7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 
	

7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
Østerlars 
	

7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
Østermarie 
	

8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
Almindingen 
	

8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
Aakirkeby 
	

8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,50 
Rønne-Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 

56
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e. 

Palmehavens nye Parketsal. 
• • • Daglig Eftermiddags- og AftsnKoncert • • 

: .5 	 samt Dansant. 
•••••••••••••••••••••••••••••••)••••••••••••••••e  

Sylteglas og Syltekrukker 
i alle Størrelser. Henkogningsglas af bedste Facon og Kva-
litet. Gummiringe, Henkogningskedler, Frugtpressere, Syltesprit, Sylte-

pulver, Celophon og Pergamentpapir, Syltesukker og Krydderier 

anbefales til billigste Priser. 

P. C. HOLM, ALLINGE. 
110~~~1~ 

Strandhotellet 
har aabnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum. 

Iste Klasses Varer. 	 Moderate Priser. 
Ær!). Fr. Bidstrup. 

13oliii. C. 91. Parlen, Villinge, 2. 13. 
92itotiritiee, cGanbuig. Slimdyr SStrnnb= 

C5priretafen 0 	12 og 2---4 

forftetigcjer 	9tielfen. 
beim. 
	

If. tante 43. koncert-03nd 
i 8oaretchgen 9-12 og 2-4 

	

• :Branbbireftøren bo. 

Strandslot etai8aliftalten for 2iti3forfifring beb 
8tatiend. Rofocb. R ontortib : 9-12 

m. 
	

Tirsdag, Torsdag Lørdag, 
eggelndllergen 8-9 og 2-3. 	

H. Reiner. twbufet. V3eføgStib 11-12 og 4-5. 
8ugefiWien, fim. Sager 13. botin. 	

• StcW,ferer Fjerm.  sliturtenien. 	

Blanchs Hotel Zelegrafftationen 9-12 og 2-6. 
olbfantret 8 -12 Borm. 2-5 t fterni. 	

Søndag, Onsdag, Fredag. iiriftforeningen Clterfølmbet 
botni". am. Recniner 9.nortenfcn. 	

• 	M. Koch. 

B°gb  indeni 

.••••••••• .••••••••••••••••••••••••••••••••••• .9 • 
• • Gudhjem Møbelsnedkeri 	• • • 
• • • 

8,10 13,10 16,31 19,25 
8,24 13,24 16,43 19,39 
8,36 13,36 16,53 19,51 
8,44 13,44 17,00 19,59 
8,50 13,50 17,05 20,05 

Nyker 
Klemensker 
Ro 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

15,10 18,35 21,40 
14,54 18,22 21,2rk 
14,44 18,14 21.14 
14,30 18,02 21,00 
14,18 17,52 20,48 
14,10 17,45 20,40 
14,05 17,40 2J,35 


