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Skolebørn paa Besøg i Københavns zoologiske Have. 

75 Aar. 
Olien i Menneskets Tjeneste. 

—0--- 
Den franske Senator Berenger 

skrev for nogle Aar siden i et 
Brev til Clemenceau, der skulde 
til London for at føre vigtige 
Forhandlinger med Lloyd George 
om den nære Orients politiske 
Fremtid følgende: „Olien, dette 
vidunderlige Stof, er i Dag mere 
efterstræbt og værdifuldere end 
Guldet selv." Derom er vist alle 
enige i Dag ; men dengang disse 
Ord blev udtalt, var man knap 
klar over, hvor dyb en Sandhed, 
der laa gemt i dem. 

Tyskland tabte Verdenskrigen, 
og en af de alvorligste Aarsager 
dertil var Oliemangel. Ved en 
Afskedsmiddag ved det interal-
lierede Petroleumsraads Opløsning 
den 21. November 1918, altsaa 
10 Dage efter Verdenskrigens 
Slutning, holdt Lord Curzon en 
Tale, hvori lian bl. a. udtalte, at 
„de allierede drev paa en Oliebøl-
ge frem til Sejren". 

1 Dag er det Italien, som kom-
mer til at føle, hvad det vil sige 
at føre Krig uden Olie. Mussolini 
er i Dag i samme Knibe som 
Clemenceau i 1917, da denne i et 
Brev til Wilson skrev: „Olien vil 
i det kommende Slag være en 
lige saa uundværlig Vædske for 
os (de allierede) som vort eget 
Blod". Olie-Sanktionen, maaske 
den alvorligste af alle Sanktioner, 
som kan blive iværksat mod Ita-
lien, er begyndt at gøre sin Virk-
ning baade paa Krigsskuepladsen 
og i Italien. Som Situationen teg-
ner sig i øjeblikket, vil den sik-
kert blive et af de farligste Vaa-
ben mod II Duce's Afrika-Politik. 

Disse Linier til Indledning for 
at understrege, hvilken Magt og 
Betydning Olien har Verden over 
— og det til Trods for, at Oliens 
Historie ikke er mere end 75 Aar. 

Olien er et vidunderligt Raa-
stof, som vel anvendt gavner 
Menneskeheden umaadeligt meget, 
ja er ganske uundværlig i vor 
Tid ; men Olien kan ogsaa mis-
bruges, og den bliver det i en 
uhyggelig Grad, naar hensyns-
løse, egoistiske Mennesker benyt-
ter den i det ondes Tjeneste. Og 
det sker desværre saa ofte. Der-
for er der saa mange, der for-
bander den, og saa faa, der lov-
priser den. 

Det var i 1859, at Oberst Drake 
i Pennsylvania, stødte paa en Olie-
kilde i 69 V, Fods Dybde. Og den 
var saa yderig, at den daglig i 
flere Uger gav ca. 4000 Liter Olie. 
Omkring 2000 Boringer blev fo-
retaget i Løbet af ganske kort 
Tid i Pensylvanien, nogle af Kilder-
ne gav stort Udbytte, andre kun 
kun ringe. Efterhaanden som Oli-
en strømmede op fra Borehuller-

tie, stod man i Begyndelsen helt 
magtesløs overfor denne Naturens  

overvældende Poduktionsevne: thi 
engang sluppet løs fra sit under-
jordiske Fængsel væltede Olien 
nu frem ustandselig — Dag og 
Nat — og i saa store Mængder, 
at den meget vanskelig lod sig 
tøjle. Der maatte anskaffes Trans-
portmidler til at befordre den 
glinsende, stinkende Vædske bort 
fra Produktionsstederne. Samtidig 
var det nødvendigt at faa Olie-
industrien bragt ind i lovbundne 
Former, da de sociale Forhold 
snart korn til at minde stærkt om 
de kaotisk-Tilstande i de første 
Aar paa Verdens berømte Guld-
marker, f. Eks. Alaska. 

Længe varede det ikke, inden 
man fandt den Mand, der fik alle 
Traadene i sin Haand, og som i 
Løbet af kort Tid fik sat System 
i det hele. Valget faldt paa John 
Davidson Rockefeller, den trods 
sin høje Alder endnu levende 
Oliekonge, der med sin jernhaar-
de Energi, eminente Arbejskraft 
og store kommersielle Evner skab-
te en Virksomhed, som ikke blot 
blev den første indenfor Oliebran-
chen, men har fra første Færd, 
lige siden den blev startet i 1870, 
indtaget Førerstillingen blandt de 
mange Selskaber, som siden da 
er kommet til. Navnet „Standard 
Oil", som Selskabet korn til at 
hedde, blev snart kendt viden om. 
Mange Aar varede det ikke, in-
den Standard Oil, som en mægtig 
Polype, bredte sine Fangarme ud 
over hele den civiliserede Verden. 
Store Summer tjentes, og Rocke-
feller blev selv som Præsident for 
og Storaktionær i Selskabet meget 
rig, saa han aarlig i de sidste 
Aar har kunnet give flere Hund-
rede Millioner Dollars ud til for-
skellige institutioner uden dog i 
det væsentlige at blive fattigere 
derved. 

Hans første og maaske største 
Opgave blev at ordne Fordelin-
gen og Transporten af Olien, og 
som et af de vigtigste Transport-
midler, tillige det mest praktiske 
og effektive, benyttede lian Rør-
ledninger, Pipelines, gennem hvil-
ke Olien pumpes fra Produktions-
stederne til Havnebyerne. Som 
Aarene er gaaet, er disse Rørled-
ningers Længde i U. S. A. vok-
set til 80.000 km., et Tal, som 
sammenlignet med 5.000 km., 
Længden af Danmarks samlede 
Jernbanenet, og 40.000 km., Læng-
den af Jordens Ækvator, maa an-
ses for meget betydelig. Desuden 
byggede Rockefeller en stor Flaa-
de af Tankskibe til at transportere 
Olien til Havnebyerne. 

Som et tredie vigtigt Led i 
Transporten fik Oliekongen de tre 
store Jernbaneselskaber, hvis Li-
nienet var naaet ud til Oliefore-
komsterne i Pennsylvanien, til at 
indrømme sig en Fragtrabat paa 
50 pCt. Til Gengæld blev den se-
nere saa berømte Jernbanekonge 
Wanderbilt økonomisk interesse- 

ret i Standard Oil Compagny, hvil-
ket begge Parter godt kunde væ-
re tjent med. 

Men Standard Oil fik ikke Lov 
at være ene paa Pladsen. To store 
Konkurrenter, som har den For-
del fremfor S. 0., at de har be-
tydelige Oliekoncessioner overalt, 
hvor der kan tænkes at være Olie-
kilder, dukkede op, og de har 
forstaaet, at det gjaldt om at faa 
et internationalt Verdensmarked 
med Filialer og Afdelinger i saa 
godt som alle Jordens Lande. 

De to Olieselskaber er Royal 
Dutch-Schell, hvis Præsident blev 
den unge energiske Hollænder 
Deterding, der med økonomisk 
Støtte fra de rige Rothschilder, 
fik sit fra Begyndelsen ret besked-
ne Selskab drevet op paa Højde 
med det amerikanske, og „Anglo 
Persien", der med den engelske 
Regering i Ryggen havde til Hen-
sigt at udnytte Oliekilderne i Per-
sien, og som fra ret beskedne 
Kaar voksede til at blive den tre-
die største Olietrust. Det var 
navnlig under Krigen, da Eng-
lænderne gik over til Oliefyring i 
deres Flaade, at Anglo Persien 
svang sig op. 

Størsteparten af Aktierne i de 
to sidstnævnte Selskaber er paa 
engelske Hænder. I Dag staar det 
saadan, at Amerika yder 70 pCt. 
af  Verdensproduktionen, medens 
England behersker ca. 70 pCt. 
af  Verdens Petroleumsforraad. 
Amerika er Nutidens førende Olie-
producent, men Fremtiden tilhø-
rer England. Det forstaar Ameri-
kanerne godt, selv om det først 
nu er gaaet op for dem, at Eng-
lænderne har spillet den fornuf-
tigste Rolle. Nu gælder det ikke 
længere en almindelig Konkur-
rence mellem Olieselskaber, men 
en Kamp mellem to Nationer. Det 
er Herredømmet over Olien„, det 
sorte Blod", Kampen staar om. 

Ti! Trods for, at Amerikanerne 
stadig staar i Spidsen med Olie-
produktionen, ser de engelske Sel-
skaber Fremtiden i Møde med 
stor Optimisme, da mange af de 
vigtigste Oliekilder i U. S. A. er 
tørlagt. De vestlige Stater, hvor-
iblandt Pensylvanien var den yde- 

rigste, har man saa godt som op-
givet, og Oliecentret er flyttet 
længere vestpaa til Staten Okla-
homa og Egnene Nord for Los 
Angelos. Selv Mexiko, som tidli-
gere har ydet store Kvanta, sy-
nes at have passeret Middags-
højden. Det er derfor ikke mær-
keligt, at de amerikanske Goolo-
ger har faaet travlt ; thi stærkere 
end nogensinde før maa Amerika 
erkende de europæiske Ord,' „at 
den, der ejer Olien, ejer Verden". 

t I de senere Aar har Amerika dog 
faaet deres Oliebeholdning sup-
pleret, idet der er fundet petro-
leumsholdige Lag paa begge Si-
der af Andesbjergene. Navnlig i 
Staten Venezuela har man stødt 
paa Kilder, hvis Ydeevne er over-
ordentlig stor. 

I den gamle Verden findes et 
mægtigt Oliefelt, som fra Galizien 
i Nordvest strækker sig gennem 
Rumænien over Krim, gennem 
Kaukasien til det kaspiske Hav 
med Baku som Midterpunkt. Det 
er særlig om dette Omraade Kam-
pen har staaet; thi ikke blot Ame-
rika melder sig her med Krav, 
men ogsaa England og Frankrig, 
der i de sidste Aar har ført en 
meget hensynsløs Konkurrence. 

Som et meget vigtigt Omraade, 
hvorfra der bliver produceret sto-
re Kvanta, kan nævnes Rusland, 
Striden om Udnyttelsen af dette 
Lands Oliekilder er i Dag saa 
saa heftigt som aldrig før. Hvem 
der sejrer, om Russerne selv i 
Fremtiden vil udvinde Olien eller 
give Koncession til en af de store 
Truster, det bliver saa den en-
gelske, staar uvis hen. 

Foruden de Omraader, som er 
nævnt, findes der Olie i mange 
Egne, f. Eks.  Bagindien, Austra-
lien, Japan og Kina ; men paa 
Verdensmarkedet spiller disse be-
skedne Oliemængder, som her ud-
vindes, ikke nogen større Rolle. 
Om de kommer til det, ved man 
ikke. 

Tyskland mistede ved Tabet af 
sine Kolonier flere rige Oliemu-
ligheder. Men den tyske kemiske 
Videnskab arbejder nu paa at 
gøre Kul flydende, lave Kul til 
Olie. Lykkes det, vil Tysklands 

Afhængighed af de engelske og 
amerikanske Olietruster snart op-
høre. Efter hvad der meddeles, 
er Heidelbergprofessoren Bergius 
gennem videnskabelige Forsøg 
kommet til positive Resultater, 
idet han har opnaaet at kunne 
omdanne 85 pCt. af  Stenkullene 
til Olie. At dette Foretagende ik-
ke er uden Betydning, kan man 
slutte af den Interesse, de to Olie-
truster, Standard Oil og Royal 
Dutch-Shell, har vist ved at over-
tage 25 pCt. af  Aktierne i det ty-
ske Selskab, som skal producere 
Olien. Hvis Forsøget lykkes, be-
høver man ikke at bekymre sig 
for, at der bliver Oliernangel de 
første tusinde Aar, selv om Geo-
logernes Begravelsessalmer over 
den svindende Jordolie lyder nok 
saa sørgeligt. 

Om Mineraloliens Oprindelse er 
Anskuelserne afvigende. Det sand-
synligste er, at den er dannet af 
sammenskyllede Vanddyr, soul er 
blevet dækket af Slamlag, og se-
nere udsat for et uhyre Tryk og 
Opvarmning. At denne Opfattelse 
ikke beror paa en enkelt Persons 
Tænkemaade, kan man slutte af 
de Boringer, der bliver foretaget. 
En Del af det Jordmateriale, som 
Boremaskinen roder op, er dan-
net af Havbund, og Olien inde-
holder i Reglen en Del Saltvand. 
Disse Resultater viser, at store 
Foldningsprocesser i Jordens Hi-
storie har forvandlet tidligere Hav-
bund til Fastland. 

De mange Mennesker Verden 
over, der hver Dag paa en eller 
anden Maade gør Brug af Olien, 
enten i Form af Benzin, Smøre-
olie, Olie til Fyring, Vaselin, Pe-
troleum etc., gør sig sikkert ikke 
den Tanke klar, hvorledes dette 
mærkelige Naturprodukt er frem-
staaet, og paa hvilken Maade, det 
har fundet Vej fra Mørket til Ly-
set. For kun faa Aar siden var 
Mineraloliens Tilblivelseshistorie 
indhyllet i Mørke, men den sti-
gende Kultur med alle dens tek-
niske Hjælpemidler arbejder stær-
kere og stærkere paa at trænge 
ind i Naturens mange mærkelige 
Skatkamre. Og den ene Dør sprin-
ger op efter den anden, og ind 
træder Mennesket i al sin Styrke, 
men ogsaa i al sin Svaghed, for 
at tage Skatten i Besiddelse. 

0. Helstrup-Andersen. 

— Mdl, jeg vilde ønske, jeg kun- 
de male saadan! 

Kunstneren (smigret): — Vilde In,  
virkelig? 

- Ja, bare til at begynde med! 



Akkord! 	Fallit! 
—0— 

Dette, at gaa paa Akkord, er 
i vor Tid meget almindeligt. Vi 
ved alle, hvad det betyder, særlig : 
at betale mindre, end vi skylder. 

Det vil altsaa sige, at andre 
skal betale de Penge, som vi ved 
en Akkord bliver fri tor at betale. 
Efter en Akkord er vi frit stillet i 
økonomisk Henseende. Ingen kan 
gribe ind og forlange en Del af 
— eller alt det -- de havde til-
gode. Anderledes ved en Fallit, 
hvor man alle Dage bliver hæn-
gende ved Forpligtelsen 'til at be-
tale al sin Gæld, saairemt man 
skulde blive i Stand dertil. Men 
hverken det at søge Akkord eller 
gaa Fallit er nogen ønskelig Si-
tuation. Før saadant sker, er der 
meget at komme igennem — vaag-
ne Nætter og mange tunge Timer. 

Der er et andet Omraade end 
det økonomiske, hvor vi ogsaa 
kan prøve paa at akkordere, eller 
vi kan melde os fallit. Det er i 
det aandelige Liv. Ogsaa paa dette 
Ornraade kan vi komme ind i 
svære Overvejelser, som kan vir-
ke tyngende paa os og vore Om-
givelser. 

Men hvad skal vi saa ønske 
gennem disse Anfægtelser ? Ak-
kord eller Fallit? 

I det økonomiske Liv anses det 
for bedst at faa en Akkord i Stand 
og at undgaa Fallitten. Fallit er 
ogsaa saadan et grimt Ord, der 
ligesom afdækker hele ens Fattig-
dom, saa der kun er et gabende 
tomt Hul der, hvor før var Vær-
dier. Og kommer der Værdier 
igen, saa er vi knap nok selv 
Herre over dem. 

Men det er helt anderledes i 
det aandelige Liv. Der bliver vi 
mest fattige, hvis vi søger at gaa 
paa Akkord. Ja, vi bliver ikke 
alene fattige — det er nemlig ikke 
det værste, der kan ske os, -
nej, vi bliver usle Mennesker, der 
ødelægger den Jordbund, som 
Gud skal arbejde i og med. 

Dette, at gaa paa Akkord, hvor 
det gælder indre Værdier, er alt-
saa en meget farlig Sag. Vi kan 
paa mange Maader ville akkor-
dere, f. Eks. i vort indbyrdes For-
hold til Gud eller til vor Samvit-
tighed Vi vil maaske tilbyde en 
Del af det, vi skylder Gud, eller 
af det, vor Samvittighed kræver 
af os; men vi prøver at slippe 
fra det saa billigt som muligt. 
Kender vi ikke alle til denne Ak-
korderen. Vi akkorderer ikke saa 
sjældent om vor Kærlighed til 
Næsten. Der maa vi se at slippe 
saa billigt som muligt. Vi prøver 
ogsaa overfor Gud at slippe bil-
ligt. Det kan være noget, han øn-
sker, vi skal slippe, som vi er 
bundet saa haardt til, at det hind-
rer hans Gerning i os. Men vi 
prøver at akkordere om ikke at 
skulle give det hele fra os. Vi vil 
helst beholde saa meget som mu-
ligt for os selv. Og vor Samvittig-
hed vil vi ogsaa undertiden gerne 
forhandle med. 

Hvad opnaar vi saa ved al den-
ne Akkorderen ? 

Vi opnaar at blive mere og 
mere gældbundne og arme. Ja, vi 
kan blive saa usle og tomme og 
pjaltede, at vi ikke ejer noget i 
vort Indre„. der er Værdi i. Hvor 
er det godt for os, at vi hellere 
end at gaa paa Akkord maa mel-
de blankt op — melde os fallit 
og erkende, at vi ikke ejer noget 
i os selv, og at vi ikke kan be-
tale vor Skyld og Gæld hverken 
til Gud eller Mennesker. 

Der er meget, vi skal lære at 
slippe ; men gør vi det, da vil vi 
erfare, at først naar vi er rede til 
at give det hele fra os, kan vi 
blive• rige — først da kan vi tage  

imod den Rigdom af Kærlighed, 
Fred og Glæde, s.rm Gud vil give 
os, naar vi er fattige nok til at 
kunne modtage uden al Akkorde-
ren om at behrSide en Del af vort 
eget. 

I det aandelige Liv skal vi aldrig 
søge Akkord. Der er en ærlig Fal-
lit det eneste, der kan hjælpe os 
igennem, selv om vi derved altid 
staar med hele Skylden ubetalt. 

Sigbrit Aas. 

En ny Ffigleskahslou? 
En engelsk Professor har ud-

talt sig skarpt mod den nyere Tids 
Ægteskaber med de fuldstændig 
frie Valg. Han gik ud fra den An-
skuelse, at Ægteskabet ikke ude-
lukkende turde betragtes som en 
Privatsag, det var i lige saa høj 
Grad en Samfundssag, hvor Sta• 
ten burde have Ret til at gribe 
ind, naar den saa sine Interesser 
truede. 

Han hævdede, at der blev ind-
gaaet en Mængde Ægteskaber, 
som aldrig burde have været til-
lailte af hygiejniske eller økono-
miske Grunde, idet Afkommet 
vilde komme til at undgælde. 

Vi kan her — sagde han -
lære meget af vilde Folkeslag, der 
ofte stiller meget strenge Betingel-
ser for at tillade Ægteskab. Blandt 
Guyanas Indianere maa enhver 
Mand, der tænker paa at gifte sig, 
for Stammens Ældste bevise, at 
han er fuldt arbejdsdygtig og i 
Stand til at forsørge sin Familie. 
— Blandt mange Negerstammer 
er det Skik, at Ynglingen ikke maa 
gifte sig, før han har vist sin 
Styrke, sit Mod og Dygtighed ved 
at dræbe et Næsehorn. Blandt 
Araberne maa de unge Mænd, 
før de faar Lov at gifte sig, vise 
Brudens Slægtninge, at de ikke 
længere er Børn, men.  virkelige 
Mænd ved at udholde forskellige 
Pinsler. 

Han foreslog, at intet Ægteskab 
burde tillades, uden at begge Par-
ter kunde forelægge Lægebevis for, 
at de var sunde Mennesker, og at 
de var saaledes stillede i økono-
misk Henseende, at de kunde for-
sørge Børnene ordentligt. 

Om slige Ægteskabslove blev 
indførte, mente han, at Menneske-
slægten vilde gaa en lysere og 
lykkeligere Fremtid i Møde ; der 
vilde blive bedre økonomiske Kaar, 
større Sundhed o. s. v. 

Gyldenlak. 
Nu kan man vel neppe kalde 

Gyldenlakken en Modeblomst,-den 
regnes nærmere for gammeldags ; 
men hvad enten den er det ene 
eller det andet, er det en herlig 
Blomst, der fuldt ud fortjener den 
Yndest, den har nydt og endnu 
nyder blandt Befolkningens bedre 
Lag. 

Allerede i Oldtiden dyrkedes 
denne Plante, den var da i Ry 
som Lægeplante, og Romerne sat-
te den overmaade højt, — de 
brugte den til at bekranse Bæge• 
ret med, naar de holdt Drikkegilder. 

Endnu større var dens Anse-
else dog i Middelalderen ; den var 
et Sindbillede paa Kærlighedsflam-
men og paa Troskab. Den kald,  
tes „Tro i Ulykke" og var afbil-
det paa mange adelige Slægters 
Vaabenskjold. Fremfør alt var den 
Troubadurernes og de vandrende 
Ridders Blomst, og de 'elskende 
gav den til hinanden som Tegn 
paa Troskab. 

I Tyskland kaldtes den ofte 
„Guldlakaj", fordi Børnene fra 
gammel Tid i deres Leg plejede 
at pynte sig med den. 

Ogsaa i Klosterhaverne fandtes 
den sammen med andre gode, 
gamle Planter som Lavendel, Hjer-
tensfryd, Baldrian o. s. v. I det  

hele taget skylder vi Middelalde-
rens Munke stor Tak for, hvad 
de har gjort for at opretholde og 
fremme Hoveddyrkningen. Blandt 
Riddere og Borgere var der kun 
liden Sans for og heller ikke Ro 
til at sysle med Planter, det var 
en Opgave, der passede langt bed-
re for det stille Klosterliv, hvor 
Munkene i uforstyrret Ro kunde 
gaa i Klosterhaven og pusle med 
deres Blomster. 

Mange andre fine Planter af 
tropisk Oprindelse har nu skudt 
Gyldenlakken til Side ; alligevel 
har den blandt Folket bevaret sin 
Yndest, og den vil aldrig miste 
den, dertil er dens Duft for herlig 
og dens Farver for skønne. 

Allinge-Sandv. Byraad 
afholdt det første ordinære Febru-
armøde i Onsdags. Det vigtigste 
Punkt paa Dagsordenen var Bud-
getbehandlingen, som omtales an-
det Steds i Bladet. Til Behandling 
forelaa en hel Del Efterretnings-
sager saasom: 

Kæmnerkontorets Raa balance 
pr. 18. Januar 1936. 

Skrivelse fra Ministeriet for off. 
Arbejder med Approbation af Ud-
stykning af det Carl Nielsen til-
hørende Matr. Nr. 339 h Markjord. 

Cirkulæreskrivelse fra Socialmi-
nisteriet angaaende Nægtelse af 
Henstand med Betalingen af Kom-
munernes Andel af Refusionsfor-
bundets Udgifter. 

Ministeriet for offentlige Arbej-
ders Samtykke til af Allinge Hav-
nekasses Midler at yde A. S. Det 
østbornholmske Dampskibsselskab 
en Godtgørelse svarende til Halv-
delen af de Vareafgifter, eller 714 
Kr. 19 Øre, der i Løbet af Aaret 
1935 er blevet erlagt til Hammer-
havnen. 

Socialministeriets Samtykke til 
at yde en Enke, født i 1873, Al-
dersrente efter Reglerne for 65- 
aarige paa Grund af Sygdom. 

Indenrigsministeriets Samtykke 
til at Kommunen uden Vederlag 
overtager forskellige Jordstykker 
til i Allinge og Sandvig til Gade-
udvidelser. 

Til Behandling forelaa yderli-
gere Ansøgning fra Landinspek-
tør Kofoed om Approbation paa 
Grænseforandring mellem Matr. 
Nr. 18 og 19 tilhørende Fr. Bid-
strup og tilgrændsende off. Gade 
af Sandvig Bygrunde samt mellem 
Matr. Nr. 12 a, Fru Helene Reiner 
og Matr. Nr. 13, Hotelejer Fr. 
Bidstrup og tilgrænsende Gade af 
Sandvig Bygrunde. 

Byraadet fandt intet at indvende. 
Dansk Arbejdsmands Forbund 

opsiger Overenskomsten med Al-
linge-Sandvig Kommune til Op-
hør den 1. April 1936. 

Byraadet vedtog at vælge Alfr. 
Pedersen, Edv. Andersen og Alfr. 
Pedersen, Sandvig til Forhandling 
om ny Overenskomst. 

S. A. Kofoed, Peter Kofoed, E. 
J. Andersen, Georg Holm, A. 
Grønbech, Vilhelm Jensen og Fr. 
Bidstrup andrager om at faa Vej-
en fra Sandvig gennem Vangen 
til Kajbjerg istandsat. Blev henvist 
til Gade- og Vejudvalget. 

Hillebrandt Lind ansøgte om 
Tilladelse til at tække en Halvtags-
bygning med Pap. Tilladelsen blev 
givet. 

Allinge-Sandvig Brandkommis-
sion indstillede til Byraadet en 
Tilføjelse til den under 1.-9. 1901 
approberede Vedtægt for Brand-
væsenet. Byraadet vedtog at hen-
stille til Brandkommissionen at 
fremkomme med Forslag til. en 
ny Brandvedtægt. 

I det lukkede Møde blev, efter 
Indstilling fra Brandkommissionen, 
Ingeniør Edv. Andersen valgt som 
Brandinspektør i Stedet for Sme-
demester Carl Pedersen. 

Fra Uge til Uge. 
Paa Søndag 

Karneval i A. S. G. Det tegner t11 
Succes, bande hvad Arrangement og 
Maskerede angaar, og d'Herrer Arran-
gører har travlt. — Værten har bestilt 
en Lastbil fuld af Pølser og en Trille-
bør fuld al Sennep til paa Søndag. To 
store Skibe er i de sidste Dage ankom-
met med Laster fra Tuborg og Carls- 
berg Kiosken har faaet extra store 
Kvanta hjem af Huer, Hatte, Masker 
Serpentiner o. s v. — jo, jo, der er 
Feststemning i Byen; og hvad, 	del 
er kun Fastelavn ten Gang om Aaret ; 
og saa skal der ogsaa være Fest, saa 
det batter. 

Fjollerup Pedersen. 

Husk 
Foredraget, Torsdag paa Teknisk 

Skole. Herr Carl Rowald taler om Haand-
værkere i gamle Dage. Foredraget er 
ledsaget af Lysbilleder. 

Biografen i denne Uge. 
Berlingske Tidende skriver bl. a.: 

Harry Piel, mere sensationel end nogen-
sinde. „Verden uden Maske" vil hen-
rykke alle Piel-Beundrere .. Publikum 
gyser og ler, dirrer og føler, farer sam-
men i Rædsel og aander befriet op. 
Der er ikke en Tangent, der ikke bli-
ver anstaaet, ikke en Streng, der ikke 
spilles paa 	. Det er rimeligt, at en 
Anmelder ikke fordyber sig nøjere i 
den Overflod af Gys, Latter, aandeløs 
Spænding og Lettelse, Harry Piel den-
ne Gang har faaet hobet sammen. Ho-
vedsagen er, at „Verden uden Maske", 
der handlede om noget saa aktuelt som 
Fjernsynets Oprindelse, og hvis Hand-
ling overordentlig behændigt var spun-
det omkring denne Opfindelses yderste 
Konsekvenser, paa intet Punkt skuffede 
Piel-Entusiasterne. De lo og jublede, og 
havde alle uden Undtagelse en dejlig 
Aften. 

Endelig 
har Statsradiofonien besluttet at lade 
Herr Holm Nielsen synge for Mikrofo-
nen. Det bliver Fastelavnsmandag (d. 
24. ds.) ved Eftermiddags-Koncerten og 
Programmet bliver nordiske Sange. 

Badstuen i Allinge 
har hidtil ikke haft saa stor Søgning, 
som Indehaveren havde ventet, naar 
Hensyn tages til Byens Størrelse. Fru 
lijortbøl Christensen holder dog stadig 
aabent paa de averterede Dage. Nær-
mere Oplysninger vil herefter blive op-
taget i Nordbornholms Adresseforteg-
nelse under Bade. 

Ill. Familie-Journal No. 7 
d. 1l.---2.-36. 

Tre Hundrede Journalister hol-
der hver Dag Verden underrettet 
om, hvorledes den olympiske Is-
hockey-Turnering forløber, og i Fa- 
milie-Journalen giver Bladets Sports 
medarbejder en glimrende Oversigt 
over Kampenes Tilrettelægning. — 
Jeg har dræbt en Mand" beretter 
om en Virkelighedsbegjvenhed, et 
Flyverfotografi af Randers, mange 
illustr. Fortællinger, en Dameside 
med Nyheder og Modeller til klæ-
delige Kjoler og Opskr. til Faste- 
lavnsmiddage byder Ugens populære 
Blad sine Læsere. 

Traveturen 
i Søndags, arrangeret af Dansk Vandre-
laug. havde -trods det ikke helt blide 
Vejr samlet en Snes raske Vandrere 
her fra Byerne, som sammen med Van-
drerne fra Rønne under Førerskab af 
Bygmester Chr. Kofoed, Allinge, trave-
de ud i den friske Blæst, Kurs: Slots-
lyngen. Der blev travet rundt i alle Ret-
ninger, stadig ad nye Stier, og da man 
atter ved 6 Tiden var hjemme igen, 
kunde vist alle sige at have tilbragt en 
udbytterig Eftermiddag. 

Kl. 20 samledes Vandrerne fra Rønne 
i Teknisk Skole. Iler gav D. V. L s 
Repræsentant for Bornholm en meget 
interessant Skildring af Vandrebevægel-
sens Opstasen;;- og Udvikling, og en 
Række Lysbilleder gav et udmærket 
Ind tryk af Bevægelsens Resultater: Van-
drehjem og frisk Il gdom. 

„De sømbeslaaede" sang nogle muntre 
Sange og Aftenen sluttede med, at en 
halv Snes „Nordbornholmere" meldte 
sig ind i Dansk Vandrelaug. 

Haanduffirkeren. 
Direktør Gunnar Gregersen 

Sagde forleden ved et Møde i Aal-
borg bl. a. følgende : 

„Det, vi straks gjorde os klart 
for 30 Aar siden, da vi begyndte 
at tumle med Planerne om Tek-
neologisk Institut, var, at Haand-
værkeren særlig havde Hjælp be-
hov paa to Omraader : paa det 
købmandsmæssige og maskintek-
niske. 

Han kan ikke leve af at pro-
ducere. 

Man skal naturligvis ogsaa 
kunde afsætte til Priser, der er 
højere end Fremstillingsprisen, 
saa der bliver en Fortjeneste. 

Og Omkostningerne maa man 
heller ikke glemme. 

Vil Haandværkeren have nogle 
af de Bekvemmeligheder, som f. 
Eks. Grossereren har, vil han have 

Facade ud til Vejen og ikke nøjes 
med at holde til i Bagens rden, 
maa han have Orden ikke alene 
i sit Værksted, med ogsaa i sine 
Forretningsanliggender, og det Jaar 
han gennem at tøre sine Bøger. 

Bogføring bliver levende, naar 
de forskellige Poster udskilles ; 
saa kan man nøje se, hvad der 
skal lægges til for Materialer og 
Arbejdsløn, for at der kan blive 
nok til Dækning af Omkostninger. 

Allinge-Sandv. Kommunes 
Budget 1936-37 

var til Iste Behandling i Byraads-
mødet i Onsdags, hvortil Amtman-
den havde givet Møde. — Borgme-
steren gennemgik hele Budgettet, 
som viste en Skatteudskrivning paa 
ca. 6,200 Kr. mindre end for 1935 
—36. Amtmanden, saavelsom Med-
lemmerne, havde ikke noget at be-
mærke, og det blev derfor uforan-
dret oversendt til 2. Behandling. 

Indtægter og Udgifter fordnler 
sig saaledes: 

Indtægter:  
Renter 	  13,922,00 
Købstadens Jorder . 	325,00 
Beboelsesejendomme 	160,00 
Gasværket . , 	. 	3,815,00 
Vandværket 	. 	• 	51,00 
Afgifter af fast Ejend. 	685,00 
Afg. i H. til Næringslov 15,650,00 
Koncessionsafgifter . . 	125,60 
Forsk. andre Indtægter 	700,00 
Paalignede Skatter. . 184.406,00 

219,839,00 

Udgifter : 
Byens Bestyrelse . . 22,259,00 
ifl. Lov om off. Forsorg . 42,982,00 

Folkefors. 27,670,00 
Arbejdsanv. og Folkefors 6,350,00 
Skolevæsen 	 41,758,00 

	

Medicinalvæsen .   5,490,00 
Gader, Veje, Kloaker 	 18,850,00 
Byens Belysning . . 	 7,500,00 
Offentlig Renholdelse 	850,00 
Brandvæsen 	 579,00 
De offentlige Lystanlæg 	1,510,00 
Bidrag til inst. og Formaal 1,925,00 
Forsk. andre Udgifter . 42,116,00 
Hent. Afskr. 14,326 
Fragaur Afskrivn. 16,944 

± 2,618 
Afbet. paa Gæld . 2,018 

219,839,00 

Paa Grund af Indskrænkning af 
Pensionatsvirksomhed er en Del 

Senge, Servanter 
0. lignende til Salg paa 

Hullegaard, 

Kender De vore 
extrafine Kvaliteter i 

KAFFE? 
Ellers skulde De prøve dem. 

Prima Allinge 

Autokørsel 
med god 4--5 Personers VN.n. 

L. Sommer. 
Tlf. Allinge 124y 

Ung Pige 
søges til I. April. 

Edith Holm. 
ved Kirken 

4 Stk, gode Ledekvier 
købes. -- Tlf. Allinge 103 u mel-
lem KI, 12 og 13. 

En yngre Madhjælper 
søges til 1. Maj. 

L. Hallegaard, Olsker. 

samt prima Kvie- & Kalve-
kød sælges i denne Uge. 

W. Rensers Slagterforretn.. 

hverffii i NORDBORNHOLM. 
det mest udbredte Blad paa vor Egn. 



Under Udsalget 
sælges flere Hundrede 
Par Sko til langt under Vær-
dien. 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge, 

Frit Valg 1:,̀1e, 49 øre. 
Spild endelig ikke Titlen, men benyt l em 
af Chancen straks, og vent endelig ikke 
til det er for sent, thi alle Reseda Varer 
er nedsat fra alt trit Valg 95 øre og IIHr 
Høcl til alt frit -Vatr, 49 Øre. — `Mim 
gie:iler klag og Følgende Dage :-;ui•i.erigi,  
Lager haves fra Reseda Afdelfrir.;en 

Store Torvegade 19, Rønne 
.01~, 	 • 

Sivgrafen 
Fredag og Søndag Kl. 20 
Harry Piel i Sensationsfilmen 

Verden uden Maske 
En rask Film ladet med Gys og 

Spænding fra først til s i dst. 

Foredrag mi Lysbilleder 
paa Tekni-k Skole Torsdag den 
20. Febr. Kl. 20, Hr. Carl Rowold 
fortæller om Haandværkerskikke 
og Haandværkervandringer i gamle 
Dage. 

Haandværkerforeningens Med-
lemmer og Skolens Elever har 
gratis Adgang, andre betaler 25 Ø 

Formiddagspige 
søges. 

Allinge Brugsforening. 

Ellebrænde 
til Salg. 

Dynddalegaard, Rø. 

varm Blodpølse 
faas i Dag, Fredag. 

Grete Lundgren. 
Lindeplads. 

Godtkobstidsalg 
er begyndt af 

Skotøj og Gummistøvler. 
Træskomager Larsen. 

Send Deres Film Pil 

Kopiering og 
Forstørrelse 

hos Fotograf 
Alfred Kjoller 

Allinge 	Fineste Udførelse. 
Besørges portofrit overalt. 

Allinge-Sandvig 
hjælpeforening 

afholder Generalforsamling Tirsd.  
den 18. Kl. 19,30 paa Forsamlings-
huset Hammershus, 

Bestyrelsen. 

ALLINGE MESSE 
har stadig Udsalg og giver 10 pCt. Rabat 
pr. kontant paa alle ikke nedsatte Varer. 

)06 .god, og &ilt:gi- ,4,t5 	.W/esse 

00•••••1109•11•941.4.9* 
indnu i den Rommende ege 
tænker vi særlig paa Salget af Kjolestoffer - - 

taernede og mønstrede Stoffer Kr. 3.50 2.85 2.30 1.85 1.25 
uldne ensfarvede 	do. 	 fra Kr. 2.25 
Mange Rester og Restpartier er frasorteret og sælges forbavsende billigt. 

Nordlandets Handelshus, Allinge 
Forlang det nye Modeblad for Februar, som udlev. gratis, der er gode Ideer til Faconer, 

som passer for Dem. 

Skræderiet - Strandvejen, Allinge 
Godt og solidt Arbejde, 

* Moderne holdbare Stoffer. 
* Moderne Facon, god Pasform 
* Altid moderate Priser! 

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt. 

Kunstgødning og Markfrø = 
%.• 

 

11e..6 det i ftrodufiten 	:Telefon 70 
mei 

Ophørs-Udsalg! 
Hele Lageret af Trævarer, Legetøj, Hjemmesko, 

Tøffel- og lndlægssaaler sælges til meget nedsatte Priser. 
Særlig fremhæves prima danske Gummistøvler. 
TEX CODAN m. fl. meget billigt. 

Andr. P. Ipsen, Hasle. 

Præmiemaskerade 
Olsker Boldklub afholder Maskerade i Forsamlingshuset 
Lørdag den 15. Febr. Kl. 8 	— 	D. s. U. indbydes. 

Præmie fil den smukkeste Dame 
og til den mest komiske Herre. 

Bestyrelsen 

A. S. G. sKARNEVAL 
løber af Stabelen Søndag den 16. Februar Kl. 8 

i LANDSBYEN (Hotel Allinge) 
1 Aar bliver det et rigtigt Karneval med 
Masser af Maskerede og Feststemning over 
det hele til langt ud paa de smaa Timer. 

Kl. 12 serveres gratis Pølser og Rundstykker. 
Entree : I Krone 	(Maskerede gratis) 

Bestillingslisterne over Markfrø 1936 
Kunstgødning o. lign. bedes venligst udfyldt og tilsendt vs i 
de allerførste Dage, og vi garanterer da allerbedste Levering. 

Nordlandets bandeishus. 

Hønsefoder. 
Det er nu det drejer sig om at bruge det rigtige Hønsefo-

der, saa Hønsene kan lægge flere Æg. 
Det bedste Hønsefoder faas i 

r.-J' od ukte n. 
	+I=1.•■Iff M11.1••=1■••■••••.■••=0.11■11111010010. 	  

Kender De Glæden ued „Gode Bøger bør 

at skabe En Bogsamling? ,findes i alle Hjem!" 

Se Kiosken's Udstilling af indbundne Værker, som alle kan 
købes paa Ratebetaling fra 2 - 2,50 - 3 Kroner pr. Maaned 
eller 1 Kr, om Ugen. Stort illustreret Katalog udleveres gratis. 

nia4ten'tbmafbeling 
'A. Maurtsen, Allinge, Telefon 142 

PROTOKOLFABRIK 	

Chr. Diderihsen 
Sct. Mortensgade 	 RØNNE 	Telefon 865 

Indbinding af Boger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

VINTER- 
Brændsel 
eGeK9exxxxa(D6)® 
Købes fordeleigtigst i; 

PRODUItTEN 

  

Store Kul 

Nøddekul 

Smaakul 

Centralvarme - Cinders 

Koks 

Briketter 

  

Nye Sendinger er tilgaaet Lageret af 

lialvliaarde og bløde Masoniteplader samt Finsk Birke-
træs Finerplader F. F. ()!. Danske Bøgetræs Fi- 
nerplader, Tykkelse 3--4-5 mm og flere Størrelser. 

Sælges gerne til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

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

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

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos .Tens Hansen! 

Vi har  et pænt Udvalg i Konfirmationsklædninger. 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

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

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. — 

•••••••••••••••••••••••• 
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 

en betydelig ekstra Rabat. 
• ••• • • • • *R • • • 

• • • •• 	04,*  
•••• 

Mangler De en god I& ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Rand og billigste Pristilbud 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekseiblaaketter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri.  
Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her I Bladet 

Sander Lind 

lx 

z 

0 



Cykle- og Radioimporlaren — Allinge 
v. H. JØRGENSEN — ved Havnen 	 Telefon 156 

BYENS STØRSTE OG FURENDE 
Alle førende Mærker i Cykler, Radio og Grammofoner. 
Fineste Betalingsvilkaar. Største Garanti. Øens billigste 
Indkøbssted. 
Pristilbud og Demonstrationer altid uden Købetvang. 

Dele til Cykler, 
Radio og Grammofoner samt elektr. Artikler haves altid paa Lager 

Radioinstallation og Antenneopsæ In rg rdfeier billigst overall. 

tros og meldte Kaptajnen, at der 
laa syv Passagerer døde i Kahyt-
ten. Lægen skyndte sig ned og 
fandt ganske rigtigt de syv liggen-
de stive og ligblege. Det viste sig 
ved Undersøgelsen, at de var hyp-
noserede af en Franskuland, der 
for en Pris af 18 Kr. pro Persona 
havde dysset Passagererne i Søvn, 
saa at de intet mærkede til Søsygen. 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri ~OM 
Bornholms Spare- 

og baaneltasses 
i Allinge 

• 
Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer, udlejes 

Varmt Karbad 
m. Styrtebad 75 Ore 
• 
Torsdag og Lørdag fra Kl. 10 

Telefon Alliage 131 kan benyttes 
Oda Rjortbøl Christensen, Vesterg. 
11•111•1~01~0~~~~~1~~11•■ 

FFSTGAVER-I 
bedst hos CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og Guldsmedeforr. 
ved Havnen, Telefon, 140 

AverW i NORDBORNHOLM. 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
-  I • 

Apotek 
Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

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

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

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tif. 1381 
Tapet — Letdervarer — Legetøj 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y 

Cykler og CyklereparatIoner 
Jørgensen, H., vfflosthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tit. 102 

Kornum, K, v. Posth. AlI. Telf.153 
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 
Weber Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Aftikier 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Ali. Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Aifr., v. Havnen All, Tlf. 4 

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotellerog Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlergspnpir, Servietter 

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

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

Købmænd 

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

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

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

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C , Østergade, Allinge 

Pensionater 

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

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, H, vjPosthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr , Kirkepi. All. Tlf. 138 
Lind, Sander, Skræderi, Strandv., AH. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge TII. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7  

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., 

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

Varme Bade. 
Fru Oda Hjorth& Christensen Tlf. 131 

Aaben Torsdag og Lørdag fra Kl. 10 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Indlevering tit Bornholms Dampvaskeri. 

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

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130x 
Personkarse! udføres. 

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

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

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

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

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

.iling til „Nord6ornflolm" mel f, 74. 
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Honsefoder fra 11000 Malle I 

Voksefoder 	 I 
Knækfoder 	 : 

I 
• 
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De Merierende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle lndbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved indbetalingen, men Deres Postbud vi! være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Den bel! rigtige Ta c o L ux us Maskine. — — Moderne 
Permanent udfører vi nu med den nye 

og dog kun otte Kroner! 
Dampkammer System. Alt iberegnet - 

Barber roha. Larsen Tlf. Allinge 53 

Paa Havets Bund. 
Selv om en Dykkers Liv ikke 

altid er farligt, indtræffer der 
dog for de fleste Dykkere Tilfæl-
de, hvor det gælder Liv og Død. 
Efterfølgende sande Tildragelse 
giver et Bevis derpaa tillige med 
en sjælden Opofrelse. 

For nogle Aar siden gik en 
engelsk Dykker ved Navn Trap-
well ud fra en Kanonhaad for 
at undersøge en sunken Torpedo-
haads Stilling paa Havbunden. 
Den laa i den engelske Kanal 
paa 125 Fods Dybde. Ved et 
Uheld blev de Ledninger, som 
forbandt ham med Folkene oppe 
i Kanonbaaden, indviklede i Vra-
get, og en anden Dykker, hvis 
Navn var Leverent, gik derfor 
ned for at hjælpe ham. 

Han har selv herom fortalt 
følgende : 

— Paa saa stor en Dybde plej-
er vi ikke at være længere nede 
en højst 20 Minutter. Henved 
20 Minutter efter at Trapwel var 
gaget ned, signaliserede han til 
mig om, at der var noget galt, 
og jeg gik straks ned for at hjæl-
pe ham. Jeg fandt ham da ogsaa 
i en fuldstændig hjælpeløs Til-
stand. Vraget laa næsten paa ret 
Køl, og Trapwell stod paa Hav-
bunden. Hans Lufslange og Red-
ningsline var bleven indviklet i 
Baadens Takkelage højt over 
hans Hoved, og det var ham al-
deles umuligt at befri sig selv. 

Jeg kunde jo ikke tale til ham, 
men jeg trykkede hans Haand 
for at berolige ham. Derpaa gav 
jeg mig i Lag med Forsøget paa 
at befri ham — et yderst van-
skeligt Arbejde. 

Der var meget mørkt, Vandets 
Tryk var betydeligt og Strømmen 
stærk. Jeg krøb om paa Dæk-
ket af den sunkne Baad og an-
strengte mig for at løse Slanger-
ne fra alle de Genstande, som 
holdt dem tast. Det varede om-
trent 4 Tinier, og jeg troede, jeg 
aldrig skulde blive færdig der-
med, da jeg tilsidst var fuldstære7  
dig udmattet. 

Een Gang var jeg — jeg er-
kender det ærligt — nær ved at 
opgive det hele, men leg man-
dede mig op. Vi havde jo i man-
ge Aar været de nærmeste Ven-
ner. Trapwell var den bedste 
Kammerat paa .lorden, og jeg 
kunde ikke tænke mig at lade 
ham i Stikken. Men forlod jeg 
ham, var det det samme, som 
hans sikre Død. 

Til sidst var jeg nær ved at 
tabe Bevidstheden. Blodet strøm-
mede ud af min Næse, og det 
sortnede for mine øjne. Jeg gjor-
de en sidste Kraftanstrengelse og 
blev ved, til han var befriet. Det 
var i yderste øjeblik. Omtrent 
fem Minutter 'før Trapwell blev 
trukket op, havde han tabt Be-
vistheden. — - 

De to Dykkere fik naturligvis 
den omhyggeligste Pleje, og Le-
verent kom atter til Kræfter, me-
dens Trapwell døde 25 Timer ef-
ter, at han var bleven frelst. 
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Naar man er søsyg. 
Skønt Søsyge just ikke hører 

til de dødelige Lidelser, er den 
dog saa ubehagelig, at opfind-
somme Hoveder . har fundet paa 
utallige Midler imod den, men 
rigtignok uden Nytte. I et uden-
lansk Blad fortælles om en Mand, 
som paa en Sørejse i haardt Vejr 
timevis sad og stirrede paa et 
Fotografi. De øvrige Rejsende 
mente, at det var hans Elskedes 
Billede; men det var lige det mod-
satte. Fotogrdfiet forestillede hans 
værste Fjende, og han mente, at 
naar han stirrede paa det, glemte 
han Søsygen. 

Om en anden Rejsende fortælles, 
at han bemægtigede sig en af 
Kaptajnens Uniformer, uden at 
denne vidste det. Ligbleg vaklede 
Manden op paa Dækket og for,  
klarede, at han havde troet, blot 
han fik Uniformen paa, vilde han 
intet mærke til Søsygen : nu saa 
han imidlertid, at det intet nytte-
de, og Kaptajnen skulde faa sin 
Ejendom tilbage med det samme. 

l et andet Tilfælde kom en Ma- 

Kærnemælksfoder 11 I 

er godt. 
Telefon Osterlars 73. 


