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Fortsat fra Tirsdagsbladet. 

„Løve", sagde Sam kort. 
„Ja", nikkede Pete og tog en 

Slurk af Flasken. „Jeg saa en Ged, 
der var sat ud som Lokkemad, da 
vi korn." Pludselig gav han sig til 
at le, — „Skal vi ikke gaa. paa 
Levejagt?" 

„Hvad mener Du ?" spurgte 
Dutch Sam. 

Pete lo endnu engang en skrat-
tende, afskyelig Latter. Han havde 
øjensynlig faaet en eller anden 
skrækkelig Ide. 

„Hvad mener Du?" spurgte 
Dutch Sam igen. 

„Kom med, saa skal jeg vise 
Dig det," svarede Pete stadig le-
ende. „Jeg tænkte netop paa, hvor-
ledes vi skulde gøre op med disse 
to. Nu har jeg en virkelig god [de. 
Korn, Sam. March I to!" brelte 
han til Fangerne. 

Modstand var umulig. De to 
Fanger dreves foran, og Pete og 
Sam fulgte efter. 

Snart kom de til Hulvejen, hvor 
Geden stod bunden. Et lille Stykke 
derfra var den lille Klynge Træer, 
hvor Johny havde tænkt at skjule 
sig for at skyde Løven. 

„Nu er vi her, nu skal Løjerne 
begynde,,, lo Pete. „Løs Geden, 

Sam." 
„Hvad vil I?" spurgte Johny 

angst, thi Pete havde ført Eva frem 
og han og Sam var ved at binde 
hende i Gedens Tøjr. 

Han styrtede frem og forsøgte 
at støde Pete bort, men Pete vendte 
sig om og gav ham et Slag i Ho-

vedet, saa han faldt til Jorden og 
blev liggende nogle Øjeblikke. Da 
han igen kom til sig selv, laa 
han under Træerne Ved Siden af 
Hulvejen, og i Midten af denne 
stod Eva i Nymaanens Lys, bun-
det til samme Pæl som Geden 
forud. 

Langt borte, men dog nærmere 
end før, hørtes Løvens Brøl. 

En kort Stund tabte Johny sin 
Selvbeherskelse. Han tiggede, bad 
og rasede, og de hørte med lystne 
Øjne og øren derpaa. Men Eva 
hørte ham ogsaa og hun raabte 
beroligende til ham : 

.Johny I Johny!" og lidt senere: 
„Vær modig, Johny!" 

Han tav straks. Med stor An-
strengelse rejste han sig op i sid-
dende Stilling. Eva stod meget 
stille og sagde ikke et Ord. Johny 
syntes, at hun gav ham Mod. Han 
sad stille med stirrende Blik og 
tænkte ikke paa andet end Eva. 

Ved Siden af sad Pete Carson 
og Dutch Sam sammenkrøbne 
med Vaabnene parat. 	 Pludse- 
lig lød det som et Tordenskrald 
i den -dybe Stilhed. Det var Løven, 
der var kommen nær til og nu 

opholdt sig i Krattet ved Hulvejen 
hvor Eva stod. Den standsede og 
brølede igen, som om det besyn- 

derlige Syn af en enlig Kvinde 
herude i det blege Maaneskin, 
ubevægelig uden at bryde sig om 
Løvens Nærværelse, vakte dens 
Forundring og Mistro. 

Den afrikanske Nats Stilhed 
svøbte sig som et Slør om dem. 
En Gang saa de tavse, stirrende 
Fangevogtere en Busk bøje, da 
det store Rovdyr smuttede forbi. 
En Cang saa de dens Øjne lyse 
som glødende Kul og dens smi-
dige gule Skikkelse, da den tryk-
kede sig ned ved et Træ. Men tø-
vede endnu med Springet. Maaske 
syntes den, at det var for mystisk 
med den ubevægelige Kvindeskik-
kelse, der ikke engang flygtede, 
naar den brølede, Paa den Maade 
blev Baandene Evas Redning, thi 
hvis hun havde været fri, vilde 
hun have flygtet, og da vilde Lø-
ven straks have kastet sig over 
hende. 

Efter endnu et forfærdeligt Brøl 
trak den sig tilbage til Krattet. 

,Pete," hviskede Sam og tørrede 
den kolde Sved af sin Pande. „Pete, 
kryb ud og løs hendes Baand. Jeg 
kan ikke holde det ud længere.,  

,,Jeg 	jeg tør ikke," mumlede 
Pete tænderklaprende. 

Johny løftede sit Hoved. 
„I kan ligesag godt skyde hende 

nu," mumlede han næppe hørligt. 
„I skulde ikke have vidnet mod 

os." 

,,Jeg beklager, at vi har gjort 
det," sagde Johny. 

Sam løftede Bøssen, men sæn-
kede den igen. Hans Hænder ry-
stede, saa han kunde ikke sigte. 

Det havde været bedre for dem 
om de havde holdt dem tavse og 
stille; thi Løven var forsulten og 
vidste ikke, hvad den skulde tro 
om den ubevægelige Skikkelse i 
Maaneskinnet. Men denne Hvisken 
og Tisken i Buskene kendte den, 
det var sikkert noget farligt. 

Mens de tre Mænd betragtede 
Skikkelsen i Maaneskinnet, sneg 
Løven sig i Cirkler som en Kat 

omkring dem. Da den var paa ti 
Skridts Afstand, bøjede den sig 
ned. Et Spring gennem Luften og 
det vældige Dyr faldt ned paa Pete 
Carson. 

Dutch Sam vendte sig om og 
prøvede paa at slaa til Dyret, 
men Løven slog ham med sin 
Pote, saa hele hans ene Side blev 
revet op. Pete Carson skreg for-
færdelig al Smerte. Løven flaaede 
i ham og trak ham med sig bort. 

John kom paa Benene uden 
helt at vide, hvad der var sket, 
eller hvor hans Fjender pludselig 
var bleven af. Han vaklede hen 
til Eva, faldt paa Knæ og begyndte 
at bide hendes Baand over. Nogle 
Minutter efter var hun fri, og der-
efter befriede hun ham. De skyndte 
sig vaklende og rystende, men 
opfyldt af dyb Taknemlighed mod 
Forsynet, tilbage til deres Hjem, 
hvor de skrækslagne Negere jub-
lede, da de gensaa deres elskede 
Herskab. 

Næste Nat dræbte Johny Sin-
clair Løven, da den atter kom til 
Hulvejen for at gaa paa Rov. 

Elgoksernes Kamp, 
Et Billede fra Kanada. 

Luften var sval og let. Fra Øst 
sivede Dagningen ind og skiftede 
langsomt over fra den første Anelse 
af graalig hvidt til det lyseste Skær 
og blev stadig dybere i Farven, 
efterhaanden som Vaarnatten veg 
fra Træ til Træ og blev borte i 
Skovens Dyb. Da skød Solen op 
som en uhyre Boble af skinnende 
gyldent midt i det skælvende røde 
Væld — og Dagen var der i al 
sin sejrende Glans. 

Oppe i en svær, gammel Gran 
hvor kun en og anden sydvendt 
Gren viste Livstegn, smuttede som 
i en Leg rundt om Stammen som 
Lyn rappe Glimt af skinnende Pel-
se, nødbrune og sorte. To smaa 
Dyr i en voldsom Leg, en farlig 
Leg, hvor selve Livet var Indsats 
— Egern og Maar. 

Rundt og rundt gik det og sta-
dig højere op, indtil Egernet havde 
naaet den Gren, det vilde, og satte 
saa af i et mægtigt Spring og tog 
den ene fortvivlede Chance, den 
ene af Tusinde. 

Det dalede ned paa den yderste 
Spids af den nærmeste Gren og 
klamrede sig til den svajende Spids. 
Det var frelst. En lille smækkende 
Lyd, og det forsvandt i Tykningen 
medens Maaren stod tilbage med 
de smaa hvasse øjne stirrende 
efter den tabte Frokost. 

Der var ingen Udsigt fra Passet. 
Skoven voksede tæt helt op, og 
Træerne gav sig ikke Tid til at 
klatre op paa selve Bjergryggen, 
men gik stille frem langs Bredden 
af et lille Vand, hvor Isen endnu 
laa under dyb Sne. 

Yderst paa Odden foran Træ-
erne stod de gulgrønne Aspestam-
mer i Skyggen, thi Fjeldet bagved 
tog af, saa kun Toppene med de 
bristende Knopper laa badet i 
Lys. 

Da hørtes der pludselig et vold-
somt Leben oppe i Luften over 
Passet, og en stor Flok sorte Sva-
ner styrede frem mod Nord i lav 
Flu2t De lange Halse stod frem 
som sorte Streger fra de store 
Kroppe. 

Jack rev Riflen ned, men Kana-
dieren stoppede ham og blev staa-
ende og lyttede. I ensformig Susen 
forsvandt Svanerne nordover, og 
det blev igen helt stille. Jack 
kunde ikke høre andet end Vin-
dens svage Susen i Trætoppene 
og en ihærdig Spætte, som hak-
kede et Sted inde i Skoven Men 
Kanadieren hørte sikkert noget 
andet, thi med et kastede han sig 
plat ned i Græsset bag nogle lave 
mosgroede Stene og gjorde Tegn 
til Jack, at lian skulde følge ham. 

Først da fangede Jack en anden 
Lyd. Den kom bagfra, noget til 
højre for dem, hvor Landet laa 
lavt og moseagtigt. Det var en 
højst forunderlig Lyd, som han 
ikke forstod, thi det lød, som om 
to tørre Træstykker blev gnedet 
mod hverandre. Da skar der plud-
selig ud i Stilheden et underligt 
Skrig, saa gennemtrængende og 
vildt, saa befalende og dog saa 
lokkende, 

Det var ikke et Brøl og knap 
nok heller neget Skrig i egentlig 
Forstand, men mindede snarere 
om et Trompetstød- Det kan ikke 
gengives med Bogstaver og heller 
ikke beskrives, for hele Naturen 
har ikke noget tilsvarende. Det er 
Indbegrebet af Urskovens raa Kraft 
og Foraarets opsamlede Brynde' 
som ikke lader sig standse: Elg-
oksens Røst. 

Som Safterne i Skovens mæg-
tige Træer, saaledes bruser Blodet 
sydende gennem det store Dyr. 

Derfor har Skriget ikke alene 
Lokketoner og ikke heller alene 
Befalingen til Underkastelse, men 
ogsaa Udfordringen i sig til alle 
de andre ubændige Okser, som 
kæmper om de bly Elgkøers Gunst. 

Der skar det igen, ja . . . saa 
det dirrede i Trommehinderne, og 
samtidig hørtes tydeligt den grat-
rende Lyd fra de hornede Split-
klove, der slaar som Kastagneter 
for hvert drabeligt Skridt. 

Næppe var Skriget døet hen, før 
der lød et andet fra den anden 
Side af Vandet. 

Der korn det igen bag fra Mo-
sen, men nu var Udfordringen 
domminerende. Frem og tilbage 
sendtes Skrigene, til Ekkoet syntes 
at gaa i et. Stadig højere og mere 
indædt rasende steg de i Morgen-
stilheden. Skovens Kæmper bød 
til Dyst. 

Mændene laa ganske stille og 
lyttede med hver en Nerve spændt. 

Det knasede stærkt inde i Krat-
tet en halv Snes Meter fra dem, 
og en prægtig Okse tonede frem 
med højt hævet Hoved og vældige 
Horn. Den skrabede rasende i 
Bakken, saa Jord og Sten fløj til 
alle Sider. Den stod et Øjeblik med 
Hovedet saa højt, at Hornene næ-
sten laa ned paa Siden af den 
massive Krop. Saa sendte den 
igen sin Udfordring ud over den 
vide Søflade. 

Paa Bredden ret overfor blev 
der pludselig Liv i Krattet, og 
den anden Elg brød frem i hele 
sin Vælde. Igen dirrede Luften 
under Skriget tra begge de glø-
dende Struber, saa fo'r de frem 
som paa Kommando og sprang 
ud over Skrænten i et mægtigt 
Hop. 

Tø-Isen var haard, og Sneen 
under Isen sunket sammen, saa 
de brede Klove holdt dem nogen-
lunde oppe, til de mødtes midt 
paa den islagte Flade. 

Det knaste og smældede i de 
svære Horn, og de blev hængende 
sammen, og trykkede til med hele 
deres ubændige Kraft og vred og 
vrikkede for at komme løs, til 
takkerne røg nied tørre Smæld 
og de korn klar af hinanden. 

I næste Nu bøjede de begge 
Hovederne dybt for at komme 
under hinandens Forsvar og fo'r 
saa paa igen. Men de var næsten 
lige drevne i Kampens Alvor og 
temmelig lige stærke. 

Saa gik det løs paa anden Maade 
med lynsnart sparkende Klove og 
vidt opspærret Gab i stærke Brøl, 
saa Blodet flød omkring dem. 

Tø-Isen var et Rod efter det 
første Sammenstød, og Sneen føg 
i Sky efter de dansende Kroppe 
og blev mere og mere rød i sta-
dig videre Kreds, hvor de tumlede 
om med dundrende Sammenstød 
og med Klovens knivskarpe Rift. 

Paa Bredden overfor tittede to 
hornløse Hoveder frem, og store,  

fugtig-brune Øine fulgte interesse-
ret Kampens Gang. 

Det knasede igen svagt i Krat-
tet tæt ved, hvor de to Mænd laa 
og stirrede, og en rundrygget Elg-
Ko stod der rødbrun og glinsende 
fin mellem de lyse Stammer. 

De stødvise rasende Skrig fra 
Kampens første Omgang var hørt 
op, og Pusten stod dampende hed 
ud af de fraadende Muler, blæst 
frem i hivende Støn. 

Saa løb de igen mod hinanden, 
Horn mod Horn, og prøvede at 
vælte hinanden over Ende. 

Saa løb de paa igen med knit-
rende Klove, før de traf med dum-
pe Stød og efterlod lange blodige 
Flænger. 

De kæmpede nu i en stor Gryde 
i Sneen, saa kun Kroppene stak 
op, da de tog en kort Vaabenstil-
stand og stod og gloede paa hver-
andre med onde, blodskudte Øjne. 

Da lyste et kort Glimt op fra 
Kanadierens Riffel — og den ene 
Okse segnede om i Sneen. 

Hvad voldsomme Kræfter og 
wattende Blodtab ikke formaaede, 
det ordnedes med en lille elendig 
Blykugle. Den anden Okse blev 
staaende og stirrede paa den fald-
ne Fjende et kort Nu, som om 
den ikke rigtig forstod, at den 
virkelig var død. Saa hæveee deri 
det mægtige medtagne Hoved, 
aabnede Gabet vidt og udstødte 
et skingrende Brøl; Sejrherrens 
Triumf-  

:n Stund var alt stille. Saa 
kom de dansende paa lette, stær-
ke. Ben, fra begge Bredder, de evig 
Fleminine og ydede ham sin Hyl-
dest og slikkede hans Saar. 

Kort efter luntede de alle af 
Sted over til den anden Bred og 
forsvandt mellem Træerne. 

Til en Konfirmand. 
- 0 - 

Mel.: Mens Nordhavet bruser. 

Nu har du jo traadt dine Barnesko, 
Farvel til din Skole du siger, 
og  frem du vil vandre i Haab og  Tro 
mod Fremtidens lokkende Riger, 
de vinker smilende til en og hver, 
men til 1 unge dog  vel nok især. 

Du kender kun Solskin og gylden Dag, 
men Bygerne møder du siden, 
de kommer til alle, og  Stormes Brag  
du møder vel ogsaa med Tiden , , . 
se, da er det, det gælder fast at staa 
paa Klippegrund du altid bygge maa. 

Nar du vil flagre af Reden ud 
som Fuglen, der Livet skal prøve, 
det gælder: gaa kun for det gode Bud 
lad Fristelser ikke dig  sløve, 
og  værn om det, du har i Minders Gem : 
glem aldrig  Far og  Mor, dit kære Hjem. 

Saa vil vi da ønske alt godt og  smukt 
maa følge dig  frem gennem Livet, 
at intet din Tro og  dit Ilaab faar slugt 
at ikke du knækkes som Sivet. 
Hold Tanken ren og  følg  den lige Vej, 
da tager ingen Foraarsstorme dig. 



Løvetæmmeren.. 
Fortsat fra Tirsdagsbladet. 

Det gik saaledes til. Vi havde 
et lille Uheld en Aften, og Dyrene 
blev urolige, skønt der ingen Skade 
skete. Nero var værst, og Torval 
havde sit Mas med den. Til Slut 
blev .han nervøs, og jeg kunde se 
paa Neros lurende, onde Blik, at 
nu var han den Stærke. Og saa 
skete det — hurtigt, uventet! -
Jeg lukkede øjnene, da jeg saa 
Nero springe, i Rædsel for, hvad 
der vilde ske. Da — pludselig -
bragede Cirkus af Bifald, og da 
jeg saa op, saa jeg Dalton staa 
bøjet over Torvals Legeme lige 
overfor Løven stirrende stift paa 
den, holdende sig den fra Livet 
med sit Blik! Hvor længe de stod 
saadan, ved jeg ikke — det var 
den mest fortvivlede Kamp, der 
nogen Sinde blev udkæmpet mel. 
lem et Menneske og et vildt Dyr 
— og Mennesket sejrede! Pludse-
lig lo han saa det rungede i hele 
Manegen og tog et Skridt frem 
imod Dyret — og Dyret tøvede 
og veg. Med sin Jernstang drev 
han det baglæns Manegen rundt, 
henimod Indgangen til dets Bur 
— det fnøs og slog med Poten 
efter Stangen — men Skridt for 
Skridt vandt han frem — og Dy-
ret forsvandt i sit Bur. 

Publikum var jo ved at vælte 
Huset, forstaar De nok, da han 
bagefter tog den bevistløse Torve! 
og bar ham ud paa sine stærke 
Arme. 

At Torval var færdig med Be-
stillingen fra den Aften, siger sig 
selv, og Dalton var jo nu den 
nærmeste til at være hans Efter-
følger, men skønt jeg vidste, at 
han mere end nogen anden egnede 
sig dertil, kunde jeg ikke lide at 
tænke mig ham paa den farefulde 
Plads. Jeg besluttede imidlertid 
at tale lidt nærmere med ham og 
sendte Bud efter ham og sagde 
ham min Mening. Men han — han 
lo 

„Døden? Jeg er ikke bange for 
at dø!" 

„Dalton," sagde jeg. „Der er 
kun tre Grunde, hvorfra en Mand 
taler, som De gør. Enten er han 
en vanæret Mand, eller han elsker 
Whisky for højt — eller der er 
en Kvinde!" 

Han blev hvid i sit Ansigt ved 
mine Ord, og jeg gik videre: „Og 
hvis der er en Kvinde, som elsker 
Dem, saa vilde det være et Hel-
vede for hende at vide Dem revet 
ihjel af Løver i en Cirkus!" 

Mine Ord traf. Jeg kunde se 
det, for han lukkede øjnene et 
Sekund — men pludselig tog han 
et Skridt hen imod mig og stir-
rede mig ind i Ansigtet. 

„De taler om noget, som ikke 
vedkommer Dem!" sagde han ro-
ligt, „og jeg ønsker ikke at høre 
mere om den Ting. Alt, hvad jeg 
ønsker, er at vide, om jeg skal 
have Løverne eller ej, og hvad min 
Løn skal være!" 

Saa blev Sagen jo afgjort, men 
jeg kunde stadig ikke lide at vide 
ham derinde hos de vilde Skab-
ninger, for jeg holdt af ham og 
var mere bekymret for ham end 
nogensinde, for nu var jeg sikker 
paa, at der var noget med en 
Kvinde, og det er det værste, en 
Mand kan komme ud for. 

Og, hvem mon hun var? Det 
spekulerede jeg tit og ofte paa, 
indtil det Hele en skønne Dag 
klaredes, og' hun stod lyslevende 
midt iblandt os. 

Det var i en lille By i Missouri 
og lige efter en Eftermiddagsfore-
stilling. Jeg var gaaet hen til Om-
klædningsteltet for at sige noget 
til Dalton. Jeg fandt ham ogsaa, 
og mærkeligt nok stod han netop 
og talte med lille Bessie Laramine 
Det var vist første Gang, han hen-
vendte mere end et Ord til hende, 
og jeg saa hendes øjne straale, 
og Rødmen kom og gik paa hen-
des Kinder. Det gjorde mig helt 
godt at se, og jeg stod lidt og 
betragtede dem, da jeg pludselig 
henne fra Udgangen hørte et lille 
Udraab og derpaa et en blid Kvin-
destemme kalde: 

„Dick!" 
Dalton hørte det ogsaa, og i 

samme øjeblik havde han glemt 
alt om Bessie og Cirkus og Lø-
verne. Han huskede kun eet:Kvin- 

den som havde talt! jeg saa stak-
kels Bessie blive hvid som et 
Lagen i sit Ansigt — saa vendte 
jeg mig om imod det Sted, hvor-
fra Stemmen kom. 

Det var en ung Pige, nej, en 
ung Kvinde var hun, høj og slank 
med store, mørke øjne og Haar 
som fint spundet Guld Hun var 
bleg i sit unge Ansigt med de 
smukke, stolte Træk, og begge 
sine Hænder holdt hun presset 
mod sit Hjerte. Netop som jeg 
saa paa hende, begyndte hun at 
w a hen .imod ham, stolt, med højt 
hævet Hoved og uden at synes 
at bryde sig om, at Bessie eller 
jeg saa paa hende. 

Hun gik lige hen imod ham, og 
rakte begge Arme ud imod ham, 
og uden et Ord greb han hendes 
Hænder og trykkede dem ind til 
sit Bryst, seende hende dybt i øj-
nene. Jeg skal aldrig glemme det 
Udtryk i de to Ansigter i det øje-
blik! Det var, som de var alene i 
et eller andet Sted langt borte 
fra Alt og Alle, ude i Guds frie 
Natur med kun Blomster og Fugle 
og Træer omkring sig. 

Hun talte først. „Dick," kom 
det saa sagte, saa sagte. „Gud 
være lovet at jeg fandt Dig!" 

„Alice! Hvad mener Du?" 
„Jeg mener, at det var galt, at 

jeg sendte Dig bc,rt — at Du maa 
rejse hjem med mig!" 

„Alice! Er det sandt? Elsker 
Du mig?" 

Hun bredte Armene ud. Ja!" 
Jeg vendte mig om og saa Bes-

sie staa ved Siden af mig med et 
tungt Blik og skælvende Læber. 
»Kom," sagde hun, „lad os gaa." 
Og vi listede ud af Teltet. 

Jeg saa ikke Dalton igen førend 
om Aftenen, da han traadte ind i 
Manegen, og efter at han havde 
gjort sit Buk for Publikum, gik 
han ind i det store Bur og hen 
til Stedet, hvor jeg stod paa den 
anden Side af Jernstængerne. 

„Thompson," sagde han, „dette 
er min sidste Aften hos Dem. Jeg 
rejser hjem i Morgen." 

„All rigth," sagde jeg. Det var 
det eneste, jeg kunde svare, for 
skønt jeg var ked af at skulde af 
med ham, var jeg dog glad paa 
hans Vegne. 

„Ja, det er min sidste Optræ-
den — jeg har lovet hende det." 

„Hvor er hun?" 
Han pegede hen imod de reser-

verede Pladser. 
I det samme kom Løverne ind, 

og Dalton stod i et Nu med An-
sigtet vendt imod dem. 

Der var ikke noget i Vejen -
Dyrene kom stille og rolige ind i 
Buret og sidst gamle Nero. Som 
sædvanlig paa sin Vej henimod 
sin Plads standsede den et Sekund 
og kastede et hurtigt, vildt Blik 
paa Dalton — de lurer jo altid 
paa deres Chance, disse Dyr. El-
lers plejede den roligt at forføje 
sig videre hen til sin Plads, men 
ikke saaledes den Aften, thi den 
saa noget i Mandens Ansigt, no-
get, den havde ventet paa maa-
ske engang at se. Jeg iagttog den 
meget nøje, og jeg saa dens Blik 
blive ondt og grusomt — saa sneg 
han sig hurtigt bort. Men det greb 
mig med en iskold Haand om 
Hjertet, for jeg vidste, hvad Dal-
ton ikke vidste, hvad Dalton endnu 
ikke vidste, at det Nero havde 
læst i hans Blik, var Angsten for 
Døden! 

Nu elskede han Livet og var 
bange for at miste det. 

De andre Løver gjorde deres 
Kunster — tilsidst var det Neros 
Tur. Langsomt, trevent gik den 
ned ad Forhøjningen, paa hvilket 
den havde taget Plads, da Dalton 
kommanderede den herhen, men 
i Stedet for at klatre op af en 
Stige, som den skulde gøre, stod 
den og betragtede Dalton, slik-
kende sig om Kæberne med sin 
blodrøde Tunge. Jeg gøs ved det 
Syn! Dalton syntes ikke at forstaa 
hvad der var i Vejen. Han gav 
den endnu en skarp Ordre og 
svippede den over Flankerne med 
sin Pisk; men Nero blev blot 
staaende, hvor den stod — urør-
lig 

Da tog Dalton sin Jernstang 
og slyngede den hen efter Dyret, 
men i Stedet for at vige tilbage 
for den slog Nero blot til den med 
Poten og nærmede sig derpaa 

Manden, ganske lidt — blot et 
Skridt, med Blikket stift heftet 
paa ham. Da slog det ned i Dal-
ton, hvad det betød! Endelig var 
han angst, og Dyret vidste det! 

Hvor blev han hvid i sit Ansigt 
men han var tapper og stred det 
bedste han kundel lang Tid holdt 
han den Stangen, holdt den fast 
med sit Blik. Der var dødstille i 
den store Cirkus. Endnu engang 
— syntes Mennesket — 	at 
skulle besejre Dyret ved sit Blik, 
som hin Aften, da Torval laa be-
visdtløs imellem dem, da pludse-
lig, hørte jeg den unge Kvinde 
raabe hans Navn højt i Angst og 
Rædsel! Da saa jeg Sejrsglansen, 
som jeg allerede havde set dæmre 
i hans Blik, slukkes — hendes 
Angst forplantede sig til ham. Og-
saa Nero saa, hvad der skete og 
vidste, at nu end'elig, var den den 
stærkeste! I et Spring var den 
over ham og havde kastet ham 
til Jorden og stod oversiden blege 
bevidstløse Mand med hævet Pote. 
Da greb jeg en Pistol, som jeg 
altid havde hos mig, og fyrede løs. 
Om jeg sigtede eller ej, ved jeg 
ikke, men mit Skud ramte Dyret 
tværs igennem Øjet, og med Po-
ten stadig hævet faldt den død 
om ved Siden af Manden. 

Skuddet havde imidlertid p jod 
de andre Dyr urolige, og jeg saa 
at de forberedte dem paa at springe 
løs paa Dalton, men i det samme 
som en af dem forsigtigt sneg 
sig henimod Manden, saa' jeg 
nogen styrte ind i Buret. 

Det var Bessie. 
Hun styrtede lige hen imod den 

Løve, der var nærmest, og slog 
den med sin Ridepisk. Dyret ka- 
stede et Blik op paa hende 	og 
veg tilbage for Udtrykket i hendes 
Øjne, der var modigt og fast, og 
i et Nu havde hun løftet Dalton 
op paa sine unge Arme, og me-
dens Dyrene stirrede efter hende, 
uden at gøre Forsøg paa at for-
følge hende, bar hun ham vaklende 
ud af Buret og lige over til det 
Sted, hvor hans Elskede stod og 
vred sine Hænder. Og der lagde 
hun han] ned foran hende og 
sagde med et lille Suk 

„Husk altid, at jeg bragte ham 
frelst tilbage — til Dem P' 

Ja, her ender Historien. Dog 
maa jeg endnu fortælle, at Dalton 
tog hjem til sin Slægt og giftede 
sig med den unge Kvinde, og at jeg 
solgte Løverne til en Zoologisk 
Have. 

Bessie Laramine? Ja, hun er 
endnu ved Cirkus. Hun elskede 
ham, Ja, det er rigtigt. Men med 
Kærlighed og Kvinder er det en 
Sag for sig. Den gør dem til smaa 
Helte, medens den gør os Mænd til 
fejge Kujoner." 

Yra $4tig til »ag. 
-o- 

Dødsfald. 

Enkefru Karoline Cicilia Mortensen 
døde i Onsdags efter længere Tids 
Svagelighed, 86 Aar gl. 

For halvandet Aar siden døde hen-
des Mand, Skomagermester H.P. Mor-
tensen. 

Arbejdsmand Niels Persson 
er død, 64 Aar gl. 

De tyske Fascister 
har ved Valgene vundet mægtig Til-

slutning og mønstrede over 6 Millioner 
Stemmer. 

Bornholms Maskinfabrik 
holdt i Onsdags 50 Aars Jubilæum. 

Mægtig Sildefangst 
Ved Nexø fanges for Tiden Mæng-

der af Sild. En enkelt Dag indbragtes 
ca. 15,000 kg, 

Rode Kors 
afholder i disse Dage Kursus i Sund-

lieds- og Sygepleje paa Bornholm. -
I Dagene 22.-28. Sept. paa Christen-
sens Sal (Se Annoncen). 

For et Par Aar siden holdtes et lig-
nende Kursus, der var meget lærerigt 
og havde god Tilslutning. — Vi anbe-
faler vore Læsere at deltage. Det er 
billigt, og der er meget at lære. — Vi 
kan alle komme ud for Tilfælde, hvor 
der kræves hurtig Hjælp og kyndig 
Behandling. 

Den mystiske Kvinde 
er Titlen paa den nye Film, som 

Biografen viser paa Søndag med Greta 
Garbo i Hovedrollen. 

„Berlinske Tidende" skriver: 
,,Den mystiske Kvinde" synes at be-

sidde alle Betingelser for at trække 
Publikum til Huse. Kærlighedshistorien 
er overordentlig spændende fortalt, og 
Greta Garbo er ikke blot saare skøn 
at skue, men udfolder en Kunst, der 
paa en Gang blænder og bedaarer. -
Filmen er sat i Scene med mesterlig 
Teknik, navnlig Degradationen foran 
Regimentets Front i Kasernegaarden 
er af mægtig Virkning. 

Hvorhen paa Søndag 7 
— Naturligvis til Sandvig, hvor Fr. 

Bidstrup indbyder til Fest paa Strand-
hotellet. (Se Annoncen). 

Mordet ved Strandlakken 
Natten mellem d. 9, og 10.Juli 

1695. 
(Eftertryk forbudt.) 

Resume: 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. Henrik myr-
des og sænkes i Havet. Lena er gift 
med Bornholms Provst, Poul Ancher, 
Anna med Løjtnanten, Lars Gomløs, 
begge af Hasle — Hans Hansen døm-
mes fra Livet. Sammensvorne Venner 
befrier ham fra Fængslet, og han flygter 
i en Baad til Skaane. Hans Nielsen 
fængsles og sigtes for Meddelagtighed. 

Sibil fulgte alceferne tema 9tielfen 
til 1ffiranett efter at CSfacptetterett !gibbe 
(filt band botab fra Stroppen. — Zen 
»idelige Caerningamottb, tana banfen, 
flap meb Sivet og rømte bort fra 2an-
bet. tnortebea bette gif for fig ffal  nu 
forteliun berette& 

etrala otti anben Zonen efter 11b-
bmbelfen fra tainmerahna pil firenge 
åDrbre nb til alflitiffen om Ragtholh 
tanga ettanben, og falme! „2eitib- lom 
fflefoltene febe jo ftor tributat& meb 
a3ngt og Zar for ben ectø ett)tb. 

f ra tammeralma f arten fangen peer 
band Rielfena .taft tit eanboig  ag her-
fra femme Rat til 3en4 7anf en i 
flet, !pot alrehetimefter a3ebet afltirhelfen 
fra .adle efter Saren:lab meb 13tonflen 
abill Midjer§ tuftru hentebe bom og 
førte bom tit aep tant en i øjtertarffer. 
Cpbaefntanben til benne aStan nar  —  
()nor !uredeligt bet enb tabet — f8a-
fogben i Stønne kiana Offen Schou. 

ana 	aufena earter, Qaertrub 13eber 
`tinbero fra 91ø, foin til Lena balden 
ug fagbe, at tara *.pant en ffulbe forføje 
fig til Rfterfarfter, anor 31)fogben [gibbe 

Jobt 13out tanfena &ab for 20 Stet• 
tebater. 

Lena banfett reb fan om Øftenen 
familien inch fin Stiffent ,t nid Ziriehfen 
ti( aep turen paa ben 43be Statte-
gaarb i efterfora og tammen meb ham 
og (}and t øti paua 3pfen fulgtea be 
til a3out .anben i V.Relfteb. Zen Rat 
()tæfte bet imiblertih for meget, og be 
ubernattebe herfor i 3ep tanfena tabe 
og ait atter natte Mat neb til g3put 
benfrit, hvor be faubt 8aaben [Jambe 
parat tit `,randport paa en elcebe i 
(aloarberi. Øe fbabte faa £8aaben over 
ik3cerbet, f om fnagebe og bragebe, men  

efliaebeI lom bet ingen ub af t uret. 
Zerefter jinelibte be ,ettene for, ffiebte 
ben til Stranben og fatte ben i 9:laribet, 
bnoreftet tana 1anfen fatte fig i ben 
og roebe ub paa tabet. — 9Rebena be 

Reebte Raabe% ubtatte Lena tanfen fin 
rygt for, at 43ont 	ffnlbe tom- 

me ub og fenbe brio en Stiigle etter et 
Stub .teigl; men 3ep 3a*rt fagbe: 
„Zet aofbe halen !alge." 

Siben flt Ztelia donten 93ub fra ala. 
fagben i Rønne, at ban, finis; hen bien 
fpurgt, apor ban bar ben Rat, ffutbe 
fuge, at ban nar ane, fin ,aber fjern% 
Ztenfen t ifnutiffer. 

Lena aacinfen blev arrefteret og figtet 
for s.latebbefagtigaeb, men otter laalabt. 
!Dafogben fenhte faci ntter 8lib tit ham 
gennem Mand pftri, at ban jfutbe røm• 
nit, forbi %ilfogben 'mlle formummet, 
at be atter »Mie arreftere ham. &dub 
13eber Sanbera letierebe ham ba eej( og 
Vart og 2 ?tarer, men fugten mia-
It)ffebea, ban fattea atter i alrreft og 
matte bi gaa til alefenbelle o' fortalte 
ba, linab her er inebbelt. 

ep 	anfen bibnebe, at ban nar i 
Rønne for at betale Sfattefmør (t3aa 
hefte %ibaputift maa altfna Stattelebe-
renerne alt none forlagt fra bamnvd-
404 til 9lønne) ba ffinfogben fom til 
ham „bel) ben ['fire tema Olfetia 13orti.  
og °nedrak ham til at mebbide beb 
Mugten. 3 tage efter foM 3ena mi-
len tit barn fra (Dertrub og bilfte fra 
aanfogben. 3ep banfen unbffnlbte fig 
meb at tinre forført ef fflafogben. 

ifølge 2anb4tingobont af 8be ?tarif 
1696 binntel q3oui »milen i Velfteb 
faalunbe: „Za ban har nebtenbt at hane 
tøet Raptajn 'yang Roefoeb dont en at 
bobbe fin Zinab i gob 58aretagt og fel» 
fuare herfor og (ibe herfor om ben bort. 
tom og i otte 9Y/flabet 4otbe Kaptajnen 
uhen Stabe, fan bar ban tabet 5Rorbe-
ren bold tattlen meb lamme ffiaab 
borttomme fra 2anbet; boorfor ban bør 
for fin 11Inbigbeb og tOnfeetfigheba Stalb 
at hane forbrubt fin abeatob tit Nana 
ffil. Wfiajeffret." 

eita bullen bømtea af .terrebatin- 
get til fin 3oealoba aortabeffe og bea-
uben til t .1remetholin i Tern pari 2ina= 
tib, men (øgte 2anhatinget um ormit-
betle. Samtlige 16 eognenteettb i Ol-
ga git i forbøn for ham og bibuer, 
„at :.Reno banlen altib bar forhotbet  fig 
fom eu artig og oprigtig Stongena Stat• 
tebonbe og imob 94abo og (Med° op-
rigtig og rebetigt — og at han nu tun 
er forført af onbe Vflerinefter." 

Zet hjnlp imibtertib intet, thi Bent* 
tinget flabkftebe Nonanen. 

bliv% Snentifen bar her belbigere, 
hats bar isfrie børnt beh tercebatinget, 
men 2anbatinget frifenbte ham, ba be 
ilte °ufrie ham for at bare bourbmati. 
ben »eb Rømningen. 

miblertib henaabebea be alle af 'gom 
gen ben 30. 3uni paa Stommanbantena 
forbøn og fif tab til at befotbe bered 
a:loeatob mob at uglen 3 nannebera 
acengfet paa tammerahua. 

bona Olien ble» bog ilfe 1:119fogeb 
mere. 

berineb flutter min egentlige Beret-
ning otn benne grufulbe gamiliettagebie, 
her afgjorbe fan mange af Senbniga 
bebffe 8orgerra og 18orgerinbera efcebne, 
og fom fiffert bar fat Sinbene i nolb-
lOITI Q3enceaelle arie bele 91orbbornholm, 
bon ben nibtforgrenebe Stregt habbe 
fine Ilbtobere. 

baatbe 'tomme affobte anbre glet4- 
fager om douoiniffe iiteteafer, og anorb. 
Pagen affatte fine Spor i ,rotorotterne 
flere agar efter. 

3 en fenne VIrlifel agter jeg at nieb-
bele noget om be impticerebea fritere 
Strehne for fan bibt four Retaproto-
forlen, Stifte- og 13antehogen, &tide-
bøger- 0. a. fortætter noget beram. 

for be ?Øjere, f om bar fulgt »Vor. 
bet neb Strenblatten", og font i bet 
hele inteteaferer fig for birtorieRribuing, 
funbe bet Med bære af 3titereZle at 
etfare, anab ben fenbte „18ornhoImer-
biftotifer" Bahrtmniin nienet om benne 
Sag. 

49ornholmjfe Samlinger 14. i8inb 
eibe 44, [pot Bahrtmann griber om 

å 



Aktieselskabet 

Hasle Bank 
 

modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan 

Sortl ?tuber, firm ber etter en emtate 
af 1Rotbet folgenbe: 	8teM i 
Netktf terne nrenneS $oni Wucber. jan 

flob rimetigni.3 helt nbenfor benne ilbag: 
gelige 	ag uben at gribe inb i fin iii 
ae .tuittlt4 ft ugte,Mole &beibe Finn rit 
rebbe ben nngfte `tirober fra &net-
focerbet. `e fljulte Zrnabe i Morbtra, 
gebien innte,3 i bet bete founbne af 
Rot nbetibeurtab. 	2lornboluterne. ag 
Stongett lempelige ;Ittbgriben tutibe mna- 
fre terage 	 met) ben gamle 
$rooft San ftre bile.- 

Zuerlrege Babrtmann, ber — font 
betenbt 	hujer alt, !pat) ber i kilbe- 
ftoffet onethonebet laber iig bruge bettit, 
til ligunit for 23ornbultit,..3 23ef rier 	eri 
koefoeb, meben3 brun ouivenbt fortolter 
alt mutint til 3orherligclje nf $rcriten 
43oui 2tneber, et bog bet !omniet i an. 
benbar Ronflitt met' Renb4erni tiger. 

out SY.reitrue nit batte bencettet, tuet?, 
143out Vindt r enbog icerbete tpp-

piqt i ffletkitterne. ;eg fatte mig for at 
helle; hvor mange Gangt ban,3 salon 
fatibte,L men opgav bet efter nt tenue 
truffet bet bete 44 @ringe i `orbinbetfe 
roet' lnorbet. 2azierne ti[ niftitor inb-
r ømme mig, at bet faa — mitbeft talt 
— man falbe 	en briftig 3rtrtftettb af 
ben gabe tiftoriter at prtafIna, at bet 
intet tebi; ttbe& 

2igeban forbolber bet fig nteb 
biffarifer aormening, at q3ou1 Witcher 

ob bett ubett for Cagett. 3eg behøver 
biot at bennife tit tgan?., 	autiotWbrev, 
hvor ban Piger g ob for band Svoger 
Ann 	~iie1jeti. 	.111cber 	%ilftebeveerelf e 
tiol; Mffi 3eberfen van Tinegnarb i 
Ciffer falmet iiteb be øvrige fammen-
fuortie, bn ber finebebe $finier for at 
befri ban,f, t'aufen fra rit 3ængfet paa 
:C.)antmer4i., beoifer altfan gobt not, 
at han rar nieb i komplottet. 231ot har 
ravn her tigefout oeb epftanbett i 1658 
inbRrrrufet fig 	„be qube Raab." 

,Bahrtmatin aormobilinq om Shinbe. 
(ibenitab ion! &ring til 5.1.norbet er 
gelebdt grebet ub nf 2uf ten. 	3 Net,3- 
afterne finbeg intet Ejeruld. Meriinob att-
gioeø bet flere 8teber tobeligt not, at 
gonomiffe aothollb var V.Inlebning bestil. 

bornholtrifte (Z)onifiole,S 	libgriben 
i 8n neit »ar ogf,m alt anbet enb lem-
pelig; be bønite tocertimob efter 2oPett 
'Abe etreligheb. .Vempelferne fotetoge 
af Rougen paa kommanbantem3 &rbøn 
og ilte af &rid3olinerne. Vit siltebfolelfe 
1)13;-.; kommanbanten rireb ben tibcilbige 
gamle *.rooft ineboirtebe, tør jeg ilte 
benregte, lue.: alt i alt nigiver anbrt-
ntanti threrbige Zeieniorat for fut 43re- 
tege s..1Pour Ancher et tibmeettet 	ulk*, 
puntt for 52.3arbrringen af ben ipecielt 
3,abrtniantifte „bifturifte 	fasan- 
enbe &rnbolm 	 koefoeb. 

p. t. 	ben 14. l ept. 
R. 	koefoeb. 

ti llingefreglmerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

*~Ii41118,9419*0•99 
• 

2iografen. 
Søndag Aften Kl. 8 

Dm mystiske ICIlinde. 
Skuespil i 9 Akter med 

GRETA GARBO i Hovedrollen. 

Junglens Dyr. 
Naturbilleder. 

94/9911~961,8111•41) 

Til Salg i Sandvig 
Ca, 2300 cl Alen Byggegrund 

beliggende ved Turisthotellet — 
samt Gedeløkke med Frugttræer 
beplantet og lunt beliggende, der-
for særlig egnet til Hønseri --- er 
straks til Salg for solid Køber paa 
gode Betingelser. 

Fr. Bidstrup. 

Olsker 
Al Sandhentning fra Kommu- 

nens Forstrand forbydes udensogns 
Beboere. 

Sogneraadet. 

En flink Pige 
søges 1. Oktober eller senere 

Brogaard pr. Allinge. 
■ •■•••••••■•••• 	 

KrafligRusserhes1 
ca. 8 Kv. 3 Tom. staar billig til 
Salg eller Bytte med en større. 

Slagter Jørgensen. Tlf. Allinge 66 

Slagteheste købes til bedste Priser. 

gummistøvler. 
Stort Udvalg,. — Billige Priser. 

C.LarsensSkotojsforretning,All. 

TillægsTyrekalve. 
Kalve efter Tyren Lejf Vesterskov 
og gode Køer, er til Salg. 

Møller, Kærgaard 
Tlf. Rnts. 32 x. 

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

Kaare itaanstsimen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

Planeringsarbejde 
— Tilfyldning af en Stenkule ved 
Storløkkebakken — udbydes paa 
Akkord. Henvendelse til 

Lærer Johan Kofoed, Allinge. 

Strandhotellet. 
Søndag den 21. September 

Præmie-Roulet. 
Ærbødigst. 

Yr. Sidstrup, 

Overretssagfører 

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

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

Ny lukket Bil Røde Kors. udlejes.  

afholder 

Kursus i 
Sundhedspleje og Sygepleje 

paa Christensens Sal (Havestuen) 
i Ugen fra den 22. til 28. Septbr. 

hver Afteh fra Kl. 8 -ID. 
For Kursus betales 2 Kr. kir 

hver Deltager. — Indmeldelse hos 
Formanden Fru Smedem. Petersen. 

Bestyrelsen. 

Ekstra fine Spise-Kartofler, 

Samsø-Kartofler, 
vokset paa sandet Muldjord, er 
til Salg, nu ved Optagningen, for 
6 øre pr. kg. 

V. Sørensen, Borrelyng. 
11"19 115 ^§^11," 

Mejeriet 
„I{aibierggaard" 

aabent fra 8-1 og 4-6. 
Lørdag til Kl. 7. 

Son- og Helligdage fra Kl. 8-11. 
•• • • • ••• 

Fremstillingen at 
Flaske-Flerle 

er nu begyndt, og Varerne anbe-
fales saavel til Forhandlere som 
til Forbrugere. Fløden sælges i 
baade I /4 1 og 1 7, I. 

Musikundervisn. 
Fra 1. Oktober er min Adresse 

Vestergade, 
Elever antages. 

Fru Oda Hjortbøl. 

Yngre Medhjælper, 
som vil deltage i Malkning, søges 
til 1. Novbr. paa Vævergaard pr. 
Tein. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. AU. 8y kan benyttes. 

Villy Jenmen. Teist. 

Ål Lasikorsol dorn 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engen, Tein. 

Biler 
udle jes. 4-5 og 12-14 Pers. nye 
Vogne. Billige Priser. 
Lastitorsel udføres. 

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

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
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. 

Som Reklame 
for NORDBORNHOLM udsender 
vi i Dag og følgende Fredage i 

September Maaned ca. 

2000 Prøvenumre 
til de Familier paa Landet og i 
Byerne, der endnu ikke har teg-
net sig som Abonnenter paa Bla-
det. — — — .— Samtidig gør vi 
opmærksom paa, at NORDBORN-
HOLM udkommer 2 Gange om 
Ugen — Tirsdag og Fredag — og 
kan bestilles gennem Deres Post-
bud eller paa det stedlige Post-
kontor. — Vort Tirsdags-
blad indeholder særlig interessante 
Artikler, bl. a. Mordet ved Strand-
løkken 1695, Uddrag af Hammers-
hus Birketings Protokoller, „Med 
Ka jak gennem Europa', en ung 
Mands Skildring af, hvad han ser 
og oplever gennem de mange 
fremmede Lande paa Vej mod 
Sortehavet — — — samt andre 

spændende Fortællinger. 

Abonner paa NORDBORNHOLM 
Averter i NORDBORNHOLM 

Egnens billigste og mest udbredte 
Blad. 

Bestil Bladet i Dag hos 
Deres Postbud for Okto-
ber Kvartal, og vi sender 
Dem det gratis i denne 
Maaned. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. Allinge-Sandt/. Afdeling Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

%hø 	1141•4114441414141N .114141•114114~411114111411" 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

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 - 

Allinge Hvori 
Opttelidningsbrrende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	laleert Hansen. 

Køb Konfirmationsgaver 
i 	Sølv-, Plet- og Tinvarer hos 

Conrad Hansen, Allinge 
Stort Udvalg. 	 Billige Priser. 

Der er Forskel 
paa Kakkelavne! 
Det gode Fabrikat viser sig ikke blot ved, at 
Ovnen varmer, men kendetegnes samtidig af den 
smukke Støbning og den fuldkomne Tilpasning af 
de enkelte Dele, specielt Dørene. 	  

Velle Støbegods er landskendt 
paa Grund af dets Soliditet, smagfulde Udførelse, 
fortrinlige Varmeevne og store økonomi. — I mit 
righoldige Lager af Ovne finder De let den Ovn 
som passer Dem. --- — Priserne meget rimelige. 

P. C. Holm, Allinge. 
111~111111~1~~1.11,1 

Ny bornholmsk og norsk Spegesild 
er paa Lager. 

Produkten. 

Overprisen paa friske Æg 
er igen sat op! 

Sukkerprisen nedsat! 
løvrigt udsælger vi alle Kolonialvarer i 

bedste Kvaliteter til absolut billigste Pris. 

Yrodukten. 

Vi har stort Lager af tørre Brædder 
af alle Dimensioner. 

Priserne er nu billige, og vi giver stor.Rabat pr Kontant. 

9rodukten. 
Allinge Elektricitetsselskab. 

I Henhold til en Generalforsamlings Beslutning afvigte 12te 
September 1930 indbydes herved de af Byens Borgere, som endnu 
ikke er tilsluttet Selskabets Ledningsnæt, ti!-at melde sig inden Ud-
løbet af den udvidede Frist : 

)»>. Fredagen den 10. Oktober 1930 4« 
for at faa Installation udført paa de Vilkaar, som gælder for Med-
lemmer af Selskabet, herunder Laan til Installationer m. v. 

De senere anmeldte kan til enhver Tid blive Forbrugere, men 
disse kan ikke erholde Laan til Installationer. 

Indmeldelser modtages af Bestyrelsens Medlemmer. 
ALLINGE, den 15. September 1930 

Bestyrelsen. 

Kender De 

,Østbornholm? 
ig• 111.••••••••••••••• ••••••••••••••••si 	Ugeblad og Annoncetidende 
• Jeg anbefaler mig med 	I 3 for søndre og østre Herreder 

Oplag 3500 Ekspl. 

Læses i alle Hjem 

Billig Annoncepris 

Egner sig derfor 
bedst for Avertering. 

••••••60••••••••■••••••• ••••••••••••il 

El Parti prima 
danske Konfirmand- 

• I Hdbilier 
I 	halv Pris. 

Svend Flygenring & Co. 

i St. Torvegade 5. 
••••••••••••••••••■•••••••• ••••••••••••• 

I Overfor Gæstg. Christensen. 1 

Gode Kartofler 
sælges. 

Karl Chr. Andersen, 
Dammen pr. Allinge. 

0 
i ny lukket B il og til rime- i 
Yersongersel 

lige Priser. Tlf. 145. 
Poul Nielsen 



Matrosfacon-Ulster til Konfirmander. 

Kulørte Drengehabitter og Matroshabitter 
er nu paa Lager i alle Størrelser i Efteraarets Nyheder. 

Kulørte Habitter bestaaende af Bluse med Lynlaas og 
Plusfourbenklæder i alle Størrelser. Pris for Størr. 6 fra 
27 Kr. (øvrige Priser i Forhold til Størrelserne). 

Kulørt Habit-Jakke med Ridebenklæder. 
Størr. 6 fra 31,85. 

do. 	Jakke med alm. korte Benklæder fra 19,75. 
do. 	 do. 	lange do. Stør. 7 fra 29,50. 
Bise Matroshabitter føres i 3 Kvaliteter. 

Med lange Benklæder Størr. 6 fra 23,50. 
Med korte 	do. 	do. 	19,75. 
Kulørte Ride og Plusfourbenklaeder er paa Lager 

i alle Størrelser. 
Stort Udvalg i prima [Arders i alle Størrelser. fra ganske 

smaa til ca- 18 Aar. 
Blaa Kadetfrakker og Stortrøjer i alle Størrelser. 
Alt vort Drengetøj er fremstillet af prima Stoffer, og 

Tillæg og Forarbejdning er den bedste. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

ved Victor Planck, Allinge. 

s. U Id 
Silke 

og 
Hornuld 

'Bedst og 

illigst 

5tiort 
Udvalg 

1 :i Billige 

1! . Priser 

De fkoerterende 
anmodes høfligst om at indsende vel" Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Idaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset.; 

Gode Brædder til smaa Priser. 
Efter Statusopgørelsen har vi' flere Smaapartier af pløjede og 

hovlede Brædder, som sælges særlig billigt. 

Vi har gode, kantskaarne Udskudsbrædder -
som stadig sælges til den lave Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Læg Mørke 
at vi stadig betaler den store Overpris for 

rene, nylagte gfenseceg, 
og at vi sælger alle Slags Butiksvarer af Iste Kvalitet til meget smaa 
Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Tørt bornholmsk Korn, alle Slags, 
købes og tages i Bytte ved Køb af Foderblanding, Foderkager, Hvede 
klid, Kunstgødning og alle andre Varer. 

Vær saa god at rette Forespørgsel til 

Nordlandets Handelshus. 

18 pCt. Superfosfat og 40 pCt. Kalig. 
ekspederes fra Lager til de nye, lavere Priser. 

Den jyske, tørre Gødningskalk 
er nedsat 2 Kr. pr. 1000 Kilo, og vi kan ekspedere strax fra Lager. 

Nordlandets Ilandelshus. 

Møllers 
Tlf. 865. 	Chr. DideriKsen. Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Beger. - 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. 	1.4, Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Tlf. 47. 

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. for du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafforerne 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 hag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I 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 uforsigtigt 
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. 

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

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

S1301011018 11E18(1111, Ållilllle, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tie 35. 

rinbrittc:4$1111e. 
,1111irae=eattbuin. 

WftuAgoreniugett: gut. Staretm ager 
9Ittbr. 13eberfen. 

211berrentenbp.: gin. floret t bt). 
joint. 

tettorertert)getage 
gra. $ratt 3 sMnbjen, Sæne. 
Rag. barl ;Iorgenien, C.-tranbtlejeit. 

?Muge tinetager 5ogeofejeforfitring 
greberit $eberieu. 

931aa Slor.s: fm. gRurer 	b1). tofin. 
orgriteftertontoret 2-4 ftitt 

3raribiufpettor: l inebent. (Sart :ikter-
fer. 

3ornholni43 5.Braubforfitringfelftab 
E-ognefoutni. sAlfreb Surf en. 

Zamoffilkgoebitioueu, flaben tieg 
beue,8 Witfoinft og Vlfgaug 
bag og firebag j•terni., Winnbag 
og Zorbag ;f=orm. 

goltebogfantlingeit (Q3orgerftoten 1.C-at 
2cejefirteit eøgnebag fra 3 -9 LFftnt. 
llblaan Wtaubag og firebag 7 - 8, 
tamt Zir43ban 3-4. 

ol.ferefliftret: Rontutimetouturet, 
f.ioob Zeniplar etb.: gin. &ri 2inb-

grett. 
bitttpetwi,ten. gorin. grt.s.T3etra ..111tofter. 

Rager« gru '9.11f r. 3eterfeit. 
.eritbatieft. 	aretnifet »beta for t.3ob 

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

2orbrig tillige 6-8. 
Slirteocergeii 3 -4. 
Sanne- & Zi,Montobruiten 2 -4 	tnt. 
Tofttontoret.0111inge sognebage 9 -12 

otl 2- 6. .-ariboig 9-12 og 3-6 
Sj3ofiti. 	21. 2,arfeit, :)Illinge, 13. 5 3. 

9.1touritjer, riliboig.Routor trattb, 
uejeu. 
tiirftetigejer 	Sti. 9tielfen. 

Zlf. ,age 43. 
C~tpnretagen 9-12 og 2-4. 

i CSparetafett 9-12 og 2.4 
3raribbirettøren bo. 

C"..talartftalten for 2io3forfitriiin oeb 
tritron4. Rofoeb. Rontortib: 9-12 

fint. 
eogebugregen 8-9 og 2-3. 
C-t)gefgtfet. 	efeg4tib 1 I -12 og 4-5. 

ogetagen. am. uger $. 
Rager« berm. S,Bt irteisfeti. 

Zelegrafftationen 9-12 og 2-6. 
Zolbtaniret 8 -12 gorni. 2-5 fterni. 
Zuriftforeuittgen efterfobabet „23orn. 

liottn". gin. Rcemner 9Rortenfen. 

Køl) Konfirmations-Uret 
hos 

Telefon 140. 	Conrad Hansen, Allinge. 
Stort Udvalg. - - Billige Priser. 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
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 

„NORDBORNHOLM". 

,Regnskabsbeger 
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition. 

Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter. 

.211inge !Bogtrykkeri. 

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

Telefoner 77 og 79. 

DODOCICICIDOODCIDIZIODIZICIDOCIDODOCIDODDOCICIDDOODODOODOOODDCIDOCI D  

II SidOleri 	

D 

elS Udsalg 	

D 

paa Lindeplads. 1 
Tlf. 45. 	o 

a 	 a 
a 	 a 

Cl n 	Karbonade. Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	ri 
a  OCIODEICIDCICIDDDDODCIDODOCIDCIOCIDOODOCIOCIDCICIOCICIDDCICIDOODDDCIDD 

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 • 

S9orne-Aegnfrafifier. 
Sorte blanke Regnfrakker med Stofkrave 

til Piger og Drenge er paa Lager i nedenstaaende Stør-
relser og i to gode Kvaliteter. 

Længde 80 
	

85 	90 
Prima Kval. 	Kr. 14,75 

	
15,50 16,0o 

Extra prima 	20.35 21,00 21,75 

itkikG2:1Sik. ved Victor Planck 
Allinge. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNSTØBERI dr MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Anlæg, 

Sfistrafine nye Spegesild 
er paa Lager. Kvaliteten er ekstrafin. 

Produkten. 

HATTE 
	

STRØM PER 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLINGE 

B°gb inderl 

95  
16.85 
22,50 

100 cm 
17.50 
23,25 


