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Skovensomhed 

Lagt op. 
Ved Bolværket ligger en lille Jagt 
fortøjet — i inderste Havn. 
Engang har den baaret stolt 

sin Fragt, 
mens Bølgerne kyssed dens Stavn. 
Den krydsede Sund og Bælt 

og Fjord, 
hver Sommer den hastede frem. 
Og ung og mandig stod Skipper 

ved Ror 
og sejlede Velstand hjem. 

Saa laa den nok stille, 
naar Efteraar 

og Vinter smaat sneglede hen. 
Imens gik Skipper og længtes 

mod Vaar 
og saa til sin søstærke Ven. 
Han tørrede Sejl og spulede Dæk 
og nynnede muntert en Sang. 
Kan hænde, at Skuden vel blev 

lidt læk, 
saa rørte han Pumpen en Gang. 

Ja — endnu han kommer hver 
Morgen hen 

og retter ved Anker og Ror. 
i Tankerne er han vel 

„ Skipper" igen 
som ud over Havene fo'r 
Men Tiden gjorde ham gammel 

i
, 

og svag, 
og skørt blev nok Skibets Skrog. 
Derfor -Ane Lisbeth" fik Plads 

en Dag 
i Havnens inderste Krog. 

Et kedeligt Mide. 
lit Telegram havde pludselig 

kaldt Claude til hans Hustrus 
Sygeleje. 

Hun var for en Maaned siden 
taget til Orranches i Haab om 
der at finde lidt Ro og Hvile 
for sine overanstrengte Nerver, 
men pludselig var en ondartet 
Feber stødt til hendes i Forvejen 
sygelige Tilstand, og hun laa nu 
i de sidste to Dage brændende 
hed, med besværligt Aandedræt 
og kun sin Tjenestepige til at 
passe sig. 

Da Claude i den tidlige Mor-
genstund steg ud af Toget. søg-
te han forgæves efter en Vogn, 
og han maatte til Fods stige op 
ad den høje, stejle Bakke til Kir-
ken, bag hvilken Villaen, han 
havde lejet, laa gemt inde bag 
en gammel Haves skyggefulde 
Træer. 

Vejret var graat og mat, og 
Blæsten jog Skyerne hen over 
den lille By, hvis Beboere end-
nu ikke var kommen paa Bene-
ne; gennemisnet af den fugtige 
Morgenluft, naaede han endelig 
hen til sin Bolig. 

Tjenestepigen aabnede den tun-
ge Gitterlange, og aandeløs spurg-
te han : 

Naa, hvorledes gaar det?  

- Aa, det er daarligt, Herre, 
svarede hun. Fruen ligger i Fe-
berfantasier. Doktoren er lige 
gaaet herfra. Det er meget be-
tænkeligt. 

I hendes Ansigt stod Angsten 
malet med saa stærke Farver, 
at hun ikke engang havde be-
høvet at udtale den. 

Claude løb foran hende gen-
nem Haven og blev staaende 
ved Stentrappens nederste Trin. 

En Stemme, en forfærdelig 
hvinende Stemme hylede: 

— Georges! Georges! 
lian blev bange, og da Pigen 

i det samme kom hen til ham, 
spurgte han : 

-- Hvem er det, der kalder 
saaledes? 

— Det er Fruen ; siden i Gaar 
Aftes har hun hele Tiden gen-
taget det Navn. 

Han gik ind, og listede stil-
le paa Tæerne. 

Stemmen var et øjeblik for-
stummet. 

Ved Døren ind til hendes Sove-
værelse blev han staaende, og i 
næste Nu skingrede Raabet atter 
ud i Luften ; 

— Georges I Georges ! 
Claude stod som fastnaglet til 

Pletten; han støttede sig til Væg-
gen og kunde ikke finde paa, 
hvad han skulde sige til Pigen. 

— Fruen har bedt mig om at 
sende et Telegram afsted til Hr. 
Georges for at underrette ham 
om hendes Tilstand, sagde hun. 

— Det er godt . . . Tak . . . 
det er godt. 

Og rent mekanisk tilføjede han  

— Ja det vidste jeg. 
Han aabnede Døren. Lyset Ira 

en Natlampe faldt hen over Nat-
bordet og belyste Patientens voks-
blege Ansigt. 

Afvekslende raabte hun af si-
ne Lungers fulde Kraft og hvis-
kede med ganske sagte Stemme 
for derefter atter at hyle i vilden 
Sky. 

Hun kendte ikke Claude, da 
han kom hen til Sengen. Han 
tog hendes Haand og strøg var-
somt med den 'anden Haand hen 
over hendes af Sved fugtige Pan-
de, hvortil Lokker af hendes lyse 
Haar var fastklistret. 

— Det er mig . . . . det er 
Claude . . . 

Hun saa op paa ham, og hen-
des lyse blaa Barneøjne var gan-
ske udtryksløse. 

Han gentog: 
— Det er Claude . din Mand 

. . . lille Claire . . . 
Hun svarede ikke, men vend-

te sig klynkende om, og det lod 
til, at hun var faldet i Søvn. 

Han søgte med Mænds Kej-
tethed, naar de vil gøre sig nyt-
tige, efter et beroligende Middel, 
han kunde give hende en Kop 
eller en Ske, og gik om til den 
anden Side af Sengen, da han 
hørte hende mumle: 

— Georges . . . min Elskede 
Georges min Elskede . . 

Disse tre Ord var for Claude 
Sammenbruddet af hans Livs-
lykke. 

Georges var hans Barndoms-
ven, han altid havde været sam-
men med, og som i hans unge 

Hjem var bleven optaget som 
en Broder. 

Og nu erfarede han her i det-
te Værelse, hvor den Skabning. 
han elskede højest paa Jorden, laa, 
for Døden, et Forræderi, han al-
drig havde anet, og som med et 
Slag dræbte enhver Kærligheds-
og Venskabsfølelse i hans Sjæl. 

Georges . . . min Elskede . . 
Det var en Summen, der ustand-

selig flød fra hendes Læber, der 
sved og brændte i hans Indre og 
tilskyndede ham at styrte sig 
over sin Hustru og slaa hende 
til at tie med den klagende Kal-
den, den frygtelige Tilstaaelse, 
der faldt Draabe for Draabe som 
brændende Ild i hans forpinte 
Hjerte. 

Han betvang dog sin Vrede, 
og for ikke at give for Fristel-
sen til med Magt at bringe den 
Syge til Tavshed gik han ind i 
det tilstødende Værelse. 

Der kunde han i hvert Fald 
ikke høre hende; der kunde han 
overveje Sagen, tage en Beslut-
ning og fremfor alt græde sin 
Sorg ud . . 

•— — 
Men saa meldte Pinslerne sig 

paa en anden Maade. 
lian vilde vide, hvad hun sagde. 

Maaske vilde hun i sin halvt 
ubevidste Tilstand fortælle, hvil-
ket Forhold der bestod mellem 
dem, og hvordan de havde baa-
ret sig ad med at misbruge hans 
Tillid. 

Han stillede sig tæt op ad Væg-
gen for bedre at høre, men Lyd-
en naaede ikke tydeligt ind til  

ham. Saa opfandt han selv, hvad 
han troede, der kunde siges, og 
mente at høre Ord og Sætninger, 
som slet ikke blev udtalt. 

I det fjerne lød en landlig Har-
monikas klagende Toner. 

Claude blev bange for at Pi-
gen, hvis Skridt han hørte ude 
i Korridoren, skulde aabne Døren 
i en Fart og finde ham i denne 
lyttende Stilling. Og trods denne 
Frygt holdt han sit Aandedrag 
tilbage og lyttede som en døds-
dømt i en Celle, der mener at 
høre Lyde udefra, som er ulyk-
kevarslende Forløber for Døden. 

Saaledes forløb næsten hele 
Formiddagen. 

Hun hylede ikke mere ; det 
var ikke engang sikkert at hun 
talte. Men hans eneste Tanke 
drejede sig om, hvad hun kunde 
sige. 

Han var ude af' Stand til at 
rumme andre Tanker. Hele hans 
Sjæl var i mægtig, altfortærende 
Spændirg for at opfange et Pust, 
et Suk, en Klage. 

Pigen havde nær overrasket 
ham, men heldigvis opdagede 
han i Tide hendes komme. 

— Til hvilket Klokkeslet er 
det Tog her, som kommer fra 
Paris? spurgte han hende. 

— Det kommer i Eftermiddag 
Kl. 1415, svarede hun. 

Hvis Georges kom, vilde han 
altsaa være der om en Time. 

Men han kunde ikke tage mod 
ham. Det var jo en Umulighed. 

Han vilde jage ham ud og 
kaste sig over ham. Han kunde 
ikke mere staa overfor ham uden 
at sige ham alt det, han nu i 
Timevis havde søgt at neddæmpe 
i sit Indre. Men Georges vovede 
rimeligvis ikke — - 

Claude var knap færdig med 
Frokosten, da Pigen kom ind og 
meldte at nogle af Omegnens 
Beboere var der ude og vilde 
hilse paa ham og spørge, hvor-
ledes det gik den syge. 

1 de fait Uger, hans Hustru 
havde opholdt sig i Orranches, 
havde hun stiftet Bekendtskab 
med den Lægefrue, hvis Mand 
nu tilsaa hende, og med nogle 
andre Damer, som kedede sig i 
den lille By, og for hvem en Pa-
riserindes Tilstedeværelse var en 
uventet Adspredelse. 

Hans første Tanke var at han 
ikke vilde tage imod dem, men 
saa frygtede han for Folkesnak. 
Man maatte jo have faaet at vide 
at han var der, og hvad vilde 
der saa blive sagt, naar han 
nægtede at modtage Folk, der 
korn tor at vise deres Deltagelse? 

Man vilde maaske ane Sam-
menhængen. 

Han bestemte sig derfor til at 
modtage dem oppe paa første Sal, 
hvor der i den anden Ende af 
Huset var bleven indrettet et Her-
reværelse til ham, som han skul-
de benytte i sin Ferie. 
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Da han kom ind og presen-
terede sig som Hr. Claude Dor-
min, sad fem, seks Damer i Kreds 
derinde. 	• 

De rejste sig op og præsen-
terede sig for ltam, hvorefter de 
talte sagte uden Haandbevægel-
.ser og med himmelvendte Blik-
ke, som om de var i Kirke; den 
ene efter den anden udbrød: 

— Den stakkels lille Fru Dar-
min! 

— Aa, det varer nok ikke længe 
før hun kommer sig igen! 

— Hun er jo ung! 
— Og saa sød . . . 
Men pludselig hørtes gennem 

al denne Hospitalsvisken et Raab: 
— Georges! Georges! Georges! 

„Det kom stødvis, som skæ-
rende, hvinende Skrig. 

C:lade følte Benene ryste under 
sig. 

Det var hendes Skam, hun saa-
ledes skreg ud for alle Vinde. 

Alle Damerne skelede hemme-
ligt til hverandre med spørgen-
de Blikke, hvorefter de paa en 
elskværdig Maade hævede Stem-
merne lidt, for at man ikke saa 
tydeligt skulde høre Raabene. 

En af Damerne rejste sig op 
for at gaa, men idet hun aabne-
de Døren, kom Georges farende 
ind med forvildet Udseende. Han 
styrtede lige hen til Claude og 
spurgte: 

— Hvad er der i Vejen? . 
Det er jo forfærdeligt . . . dette 
Telegram . som du ser ... kom 
jeg straks. 

Han tav og betragtede Claude, 
der stod stiv som en Støtte. 

Der blev er øjebliks knugende 
Tavshed. 

— Georges! Georges! Georges! 
brølede Stemmen. 

Claude gik et Skridt hen imod 
Vennen, der skælvende pludselig 
forstod Situationen. 

Damerne stod med spændte 
Miner og havde Fornemmelsen 
af, at der vilde ske noget for-
færdeligt, men Claude var i et 
Nu blevet Herre over sig selv, 
og han præsenterede med sagte 
Stemme: 

— Min Hustrus Broder . . . 
Derefter omfavnede han ham, 

og da Skrigene og Raabene til-
tog, vedblev han: 

— Kan du høre? . . . Hun 
kalder paa dig. 

leger og 3Iale. 
Ill. Familie-Journal No. 21 

d. 19.-5.----36. 
Paa Lørdag-Søndag afholdes 

Danmarks største Atietikstævne, 
gjort muligt og ekstra spænden- 
de ved Radioen's Medvirken. 	 

Hvorledes Tusinder Letatleter 
paa denne Maade kommer til at 
optræde for et Millionpublikum. 
forklarer Sportsmedarbejderen i 
dette Nummer, der tillige inde-
holder en skematisk Rubrik, som 
Læseren selv kan udfylde, naar 
Speakeren paa Søndag Aften med-
deler Points. 

Morsomt fortsætter Chevalier 
sine Indiskretioner om sin Livs-
historie, og en i høj Grad be-
mærkelsesværdig politisk Artikel 
forklarer om Stormagternes Kamp 
for „En Plads i Solen". — Og 
saa er der en Mængde gode Novel-
ler. 

Til Husmoderen. 
Meddelelse fra Husholdnings-

laboratoriet i Sorø, om Anvendelse 
af Kartoffelmel til Jævning af Ra-
barber og Frugtgrød. 

Til 1 Liter Saftblanding bruges 
ca. 50 g. Kartoffelmel. (1 Spise-
skefuld, strøget, kan regnes =-- 
10 g.) 

Melet udrøres i th - 	af den 
kolde Saftblanding. Resten op- 

varmes til Spilkogning, hvorefter 
Gryden tages af liden, og straks 
herefter hældes det godt udrørte 
Kartoffelmel i paa en Gang under 
kraftig Omrøring. 

Grøden hældes op i Skaale, 
strøs med Sukker for at undgaa 
Skindannelse og henstilles til Af-
køling. 

Følges den her givne Forskrift 
nøjagtigt, bliver Grøden hverken 
sejg eller "lang". 

Fra Uge til Uge. 
Verden i Brand. 

Biografen fremviser Fredag og 
Søndag en enestaaende Film, der 
er optaget paa Slagmarkerne fra 
1914-18, og som de krigsførende 
Nationer nu har givet Tilladelse 
til Offentliggørelse. 14 forskellige 
Nationer har her ydet Bidrag, 
som skildrer Krigens Rædsler og 
virker i sin drastige Form mere 
til Fredens Bevarelse end talløse 
Fredskonferencer. 

Statsminister Stauning knytter 

nogle Bemærkninger til Filmen 
og skriver bl. a.: ... Denne Film 
bør vises for at lære Ungdom-
men, hvad Krig er. Krig er ikke 
Heltegerning udøvet af ideelle 
Grunde. — Krig er organiseret 
Slagsmaal og Myrderi, og førend 
dette ophører ved international 
Aftale, er Menneskene ikke at 
betragte som rigtige Mennesker. 
Lad da vor Tid lære af Filmen. 

Et mærkeligt Tal. 
Den græske Matematikprofessor 

Zervos er under sit videnskabelige 
Arbejde truffet paa et Tal, som 
har ganske mærkelige Egenskaber. 
Det er Tallet 142,857 — et 6-cif-
ret Tal som saa mange andre, 
men med specielle Egenskaber. 
Ganger man det med to, faar 
man 285,714, samme Cifrer som 
i det oprindelige Tal. Ganger 
man med 3, bliver,Resultatet 428, 
571, atter de samme Cifrer, men 
naturligvis i en anden Orden. Vi 
ganger med 4 og faa Resultatet 
571,428, vedblivende de samme 
Tal. Det oprindelige Tal ganget 
med 5, giver ogsaa samme Resul-
tat, ligesaa ganget med 6. Resul-
tatet bliver da 857,142. Fortsæt-
ter man til 7, bliver Resultatet 
999,999. 

Bryllup. 
I Morgen vies i Ols Kirke Frk. 

Doris Holm, Datter af Avlsbi. 
Chr. Holm, til Vognm. Ejvind 
Holm, Datter af Brændehdl. E. 
Holm, begge af Allinge, Middag 
i Brudens Hjem. 

Sporten. 
Kr. Himmelfartsdag spilledes en 

spændende og haard Kamp paa 
Aakirkeby Bane mellem Allinge I 
og Aakirkeby 1. Uafgjort Kamp 
I — 1. 

Paa Grund af det sene Tids-
punkt for Kampens Afholdelse maa 
Referatet udskydes til næste Nr. 

Her hjemme spillede Allinge jun. 
med Viking jun., og sidstnævnte 
vandt en kileben Sejr paa 1-0. 

Paa Søndag kommer Viking 1A 
til Allinge i Anledning af Velgø-
renhedskampen for Helmer Niel-
sen. Den spilles Kl. 15. Efter Vi-
kings Sejr i Gaar over Svaneke, 
venter man næppe en Allingesejr, 
men den vil sikkert trække mange 
Tilskuere. 

Allinge II spiller paa Søndag i 
Nexø mod Nexø il. 

Et godt Skud. 
—o- 

Paa den Tid, da denne Begi-
venhed fandt Sted, levede jeg ved 
den sydlige Del af Mississippi, hvor 
jeg havde en Stilling som Bestyrer  

af en stor Plantage. Mit Arbejde 
medførte megen Ridning, da jeg 
skulde inspicere Sæden paa dens 
forskellige Stadier — Saaning, Op-
dyrkning og Indhøstning. Saa vidt 
muligt forenede jeg det nyttige 
med det behagelige. 

Jeg var en dygtig Sportsmand, 
og i Jagtsæsonen bar jeg altid en 
dobbeltløbet Bøsse hos mig, naar 
jeg færdedes ude, i Tilfælde af, 
at jeg stødte paa Vildt. Det var 
paa en af disse Intpektionsture, 
at jeg mødte Uhyret, Klapperslan-
gen. • - Første Gang, da jeg hørte 
Tale om den store Slange var, 
da jeg forsøgte at benytte en Gen-
vej gennem mine to Marker. Stien 
førte tværs over en bayou eller 
Bugt, som man let kunde vade 
over. Grundet paa den svampede 
Natur, var det umuligt at opdyrke 
noget i Nærheden af Bugten, og 
hele Stedet var dækket med højt 
Sumpgræs med smaa lave Træer 
hist og her. — Jeg skulde netop 
til at ride over Sumpen, da min 
Ven, Oberst Meadows, som til-
fældigvis fik øje paa mig, kom 
løbende hen imod mig, vinkende 
og raabende. Jeg vendte om og 
red ham i Møde. Da han var inden- 
for Hørevidde, raabte han: „Rid 
endelig ikke over paa det Sted, 
Ferguson. Verdens største Klap-
perslange lever der. 

Det var tilstrækkeligt for mig 
Jeg havde ingen overvældende 
Lyst til at støde paa store Slan-
ger, derfor tog jeg min Vens Raad 
ad notam og red langs Bugtens 
Munding. 

Det var tidligt paa Efteraaret, 
næste Gang jeg atter havde Lej- 
lighed til at passere dette Sted. 
Jeg havde fulkommen glemtOberst 
Meadows Advarsel, Tanken paa 
Klapperslangen faldt mig 'ikke et 
øjeblik ind. Min Bøsse havde jeg 
taget med mig og jeg havde alle- 
rede skudt adskillige Valgter og 
en Kanin. I Haab om at faa en 
Sumphøne, besluttede jeg at ride 
tværs over Bugten og styrede der- 
for min Hest i den Retning; Mose-
grunden gyngede let under Heste- 
hovene. Vejen snoede sig hen 
under et knækket Egetræ, hvis 
Grene strakte sig ca. 15 Fod over 
Jorden. Jeg befandt mig næsten 
lige under Træet, da mit Øre op-
fattede den haarde metalagtige 
Klapren, hvormed Klapperslangen 
altid advarer de Forbipasserende 
i dens Nærhed. I dette Tilfælde 
var Advarselen imidlertid util-
strækkelig ; jeg fik lige Tid til at 
høre en Raslen, før Dyret beredte 
sig til Spring. 

Klapperslangen havde øjensyn-
lig set mig komme ridende og 
var nu parat til at bide. Den havde 
rullet sig sammen paa en af de 
laveste Grene paa Træet for at 
kunne springe lige ned paa mig, 
saa snart jeg kom indenfor Ræk-
kevidde. — Som jeg allerede har 
sagt, Advarselen var utilstrække- 
lig. Da jeg forfærdet saa op, havde 
den allerede forladt sin Gren, og 
jeg fik øje paa en mægtig Slan- 
ge, der svajede frem og tilbage 
med bøjet og udvidet Hals, rasen- 
de øjne, spillende Tunge og blot-
tede Giftænder. Den styrede lige 
ned imod mit Hoved. 

Jeg var vant til at skyde Fugle 
i Flugten, men jeg havde aldrig 
før haft Lejlighed til at behandle 
en Slange paa samme Maade 
og jeg haaber heller aldrig, jeg 
faar det oftere. For det var jo 
netop, hvad jeg gjorde, jeg skød 
bogstavelig talt Klapperslangen i 
Luften, og det drejede sig om 
et Sekund, thi da jeg fik Øje paa 
den, kom den glidende gennem 
Luften ned mod mig. 

Der var ikke Tid til at lægge 
Bøssen til Skulderen ; jeg bar den 
i min højre Arm med Fingeren 
paa Aftrækkeren. Det var det, der 

frelste mit Liv. Jeg tog el lynsnart 
Sigte mod Uhyrets Hoved og gav 
Ild. Blodet sprøjtede ned over 
min Frakke, Sadelen og Hestens 
1-lals, da det afskyelige Dyr gled 
paa Jorden over Hesten, hvor den 
blev liggende, bugtende og klap-
rende. 

Det er det bedste Skud jeg 
nogensinde har gjort, og jeg føler 
ingen Lyst til at faa Lejlighed til 
at gentage det. 

Min Hest var vant til høre Bøsse-
skud, men den var lige ved at 
siaa mig af, da Klapperslangen 
faldt ned foran den, og det varede 
adskillige Minutter, før jeg igen 
fik den beroliget. Derpaa fik jeg 
en underlig Følelse i Mellemgulvet, 
en besynderlig Svimmelhed kom 
over mig — det var Reaktionen 
efter det voldsomme Nerveshok. 
Jeg maatte stige af Hesten og 
sætte mig ned paa en Træstam-
me, thi jeg følte, at Kræfterne 
var ved at forlade mig. Det vare-
de noget, før jeg var i Stand til 
at rejse mig og gaa hen og tage 
Slangen i øjesyn. Det var et ual-
mindeligt fint Eksemplar af Prærie-
klapperslangen ; den var over 6 
Fod lang. Jeg var virkelig tilbøje-
lig til at tro, at det var Verdens 
største Klapperslange. 

Hr. Ferguson er ingen Pral-
hans; det foregaaende fremhæ-
vede han kun, naar Samtalen dreje-
de sig om mirakuløse Maader at 
undslippe Døden paa. 

Jægere, som er vant til at skyde 
Valgter, ved, hvor vanskeligt det 
er at ramme, naar de kommer 
flyvende ned mod En, og de maa 
erkende, at Hr. Ferguson ved at 
skyde Slangen, saa at sige n i 
Flugten" har sat en af de ejen-
dommeligste Rekorder. 

Fa2reiselsreglement. 
Gi fter grerbfelMoren af 1. 1uli 1932. 

—0—  
3mr atfib opnicertjoin, naar 71e frer. 

bed paa Stårebene. 
aohgcmgere man 

ab Storebaneu, naar 

Sej inh i eller pyer 
trttittnitig eller a oranbring af eerb-

fetftetniw,  oeb guld Doer ernbane- 
broer, tabe- eller &ilfrab og 	ob- 
grengerfetter, forbi CSibeveje, gennem 
Sorte etc. Q3enbinger flat ffe tit ben-

fire; Vienbing og Ztaglrensforfet maa 
lun ffe, naar ben iffe generer ben Do-
rige 3cerbjel. (§ 9). 

3orttiMferen bagfra i @abetrab er 
f orbubt. 

(Lit fløjte foirtgd i lort tue, tit 
oenftre i meget flor tue. 

2eb rSoing tit tillire: fluet i gob 
hib formben ,r)aatiben langt ab tit 
højre. 1t.3eb CSbing tit hegne: ftrcef 
gab tib forinben taanbett langt ab 
tit penftre. tegn meb liffen er ilte 
nat 

fintet Støretoj man bolbe ffiCle, 4uor 

bet generer frerbfelen. 
glut forenbe tuber binanben, Etal 

be begge kolbe fart langt til højre, at 
ber er rigelig tj3tab3 imetlem betn. 

orbiforfet bagfra Rat ffe tit oenftre, 
og maa lun ffe, nulr bet fan jeg,  at 
fReibanen er fri Zen, ber fører for-
reft, flat firal hotbe tilbage Dg give 
rigelig $tab{t til 	orbiforfelen, naar 
han 1) arffog berom. (§ 10). 

13r at anbgaa Ceartinienfiab Indlem 
tazenbe, tier fcerbe faalebe,S, at beret 
Vieje fteerN, har ben, font bar ben am-
ben paa højre roviv,  sl3igepfigt. Zen• 
ne teftemmelfe fritager bog ilfe ben 
anben for orfiettigbeb. gtaunlig Rat 
be- oifd aorfigtigigb oeb aarbiet fra 

Di sender »em 

„9ord6ornfiolm" 
livelo" 2(ge. 

tænk ogsaa paa os, 
naar De Tiar et eller 
andet at avertere. 

Ny Dainefrisorsalon 
i Sandvig! 
• 

I Onsdags aabnede vi en 
Salon for Haar- og Skøn-
hedspleje. Lad Dem behandle 
hos os, og De faar en om-
hyggelig og hygiejnisk Be-
tjening. 

0 

Else-Marie Schou 
Frøken Killentoft 
(7 Aar ved Faget) 

en minbre befeerbet 2ej til en mere 
befrerbet 23ej efter (biabe. Zen, ber fø-
rer ab fra en Ejenbom eller @rutib, 
filtte, har Q3igeptigt for `rerbfel fra 
begge 	iber. (§ 11). 

gtaar et bolbenbe Rtiretej foretager 
lIbluing Peb .gaiigfeetiiing, gine degn 
font pcb sÆribring af 3cerbfet&etning 

stor ilte inb i et 2igtog, truppeaf-
betinger eller $rocegioner. 

2bgtetrenbinggtiben er en bato time 
efter ug en hatv ime for oten Cp• 
gang, og inbenfor benne 	ib jtat ofte 
,i5efteføretojer ofre forfattet rereb en 
!lut tafenbe Sigte paa boer eGibe meb 

boibt _Vag og en 93aglagte ineb røbt 
£t?, 	ilte gorlagterne bifer faaban 
rilbt 	bagreb. egfaa t rrefoogne ffat 
have ,pigte, huor ber iffe er @abebe- 

gtaar (Safleftien tigger i højre 5ibe 
af Waben, flat t.tjtiilten bettatte ben, 
meb minbre han har Volfer paa 
lett, ber er brebere enb 	tiret. 

gtaar bobbelt Lillefil,  font er bereg-
net for li fling i begge g'tetninger, tig- 
ger i benlire 	af fflaben, er Li- 
gliften berettiget, men ilte forptigtet  tit 
at bettatte ben, 

ffaftifter ftal til enhver hib bolbe 
faa langt tit højre lunt muligt, Dg bet 
er forbubt at cofie pen eller aner  or-
tøug eller ub af $orte etc. gatlifter 
maa iffe hage lig bagi anbre goretof-
er, og paa en (.ilfe man ilte beforb-
re?, flere t eirfoiter, enb ben er ittbret- 
tel tit, Wfoer 	flat ure forfa,  
tiet meb Ratteofe og i 2agtetættbing ,  
tiben meb !tant tafenbe .fagte (ber og- 
faa flat la& tit 	iberne). 

aftifter ffat attib brun mingt en 
.aaitb paa CStiret ()A begge 	ebber 
paa $ebaterne. 

Vart £anhevefen er i dølge § 8 i 
rt'tbfeWoocit fan Ditlt muligt ben 

bbafte '.11teter af Zefbanen forttebolbt 
Claftiften (attfaa ilte ben halue 53anbe,  
bejarebbe); abover betitle aberfte 
ter flat t 941.iften attib elge for gIto-
torfprenbe, og tibor ber er aafleftier, 
er tiaftifterne henoift tit bifif e, 

fflitter en 13olitibetfent tem et Zegn, 
faa ret Deir i alle Zi4cetbe ubbetin-
Ret berefter. 

tet fan tofte iubtit 1000 ltr. at 
ottextrcebe bife fRegter foruben mutigt 

rftatninøaufoar. 

ifte fcerbe€1 Iatiø 
ber 	bruge- 

ligt 3ortoug, ag ber er q3tab prut 
bette; er bette ilte 	ilfretbet, har be 
glet tit at frerbe lange Storebnnen, 
men Etal vare agtpaagiben overfor ben 
stirige aret*I. (§ 5). 

Storenbe flat aboife farlig 	orfig- 
tigheb peb StDriel fra en @abe eller 

en anben, veb 
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Føj... en ft4i Ciar! 
Nej køb den saa hellere i KIOSKEN, der er de garan-
teret altid tilpas tørre. — De automatiske Tørreskabe 
sørger for dette. -- — Altid et velassorteret Udvalg i 

ltioslien, Allinge. A. Mauritsen. Tlf. 142. 

deres cjordei, 
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. 

(Wing til „Word6ornfiolm" Yelf, 74. 

Bedste westf. Ovncinders 
sædvanlig passende Størrelse ventes i de første Dage. 
Store'rmagre Nøddekul og 
Tyske Brunkuls Briketter 
sælges fra Lager til passende smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

PALMEHAVEN 
Hver Søndag: 
Koncert Dansant 
Kl. 16- 18 og 20-24 

Restpartier af god Kvalitet 

Netræs - og Birketræs =KrydsfWr 
sanit 

boorde å halvhaarde Masoniteplader 
sælges- til sædvanlig billig Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Besøg link Zoologiske Have 
Danmarks smukkeste Dyrepark! 

Søndag Kl. 	og 8-1: Koncert Dansant 
(Otto Hansens Orkester) 

Vore nye Gardiner 
vil give Deres Stue Præg og Stil. 

Disse Gardiner vil hygge og pynte. 

Ensfarvede eller flotte moderne Mønstre 

Stort Udvalg og smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 

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. — 

111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

• • • IN 111.11 • 
• ;
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Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame? 

NYHEDER 
for Foraar og Sommer! 

■ •■■••••-• 

Frakker, Kostumer, Swagger - Kostumer, 
løse Swagger og Pjækkerter er nu paa Lager 
i et stort og smukt Udvalg. 

Kostumer i moderne kulørte Stoffer 34, 39, 45 Kr. 
do. i prima Kamgarn, sorte, marine, grad 

og brune 18, 53, 59 Kr. 

Swagger-Kostumer i smukke mellerede Stoffer 
49, 55 Kr. 

Løse Swagger og Swingcoat i gode uldne Stoffer 
29, 36, 45 Kr. 

Sommerfrakker i Kameluld, Tweed, Kamgarn 
og imprægneret .,Wesselcord" 20, 35,50, 75 Kr. 
alle Størrelser ogsaa ekstra store. 

Køb Deres Overtøj hos os — vi har det 

store Udvalg og rimelige Priser 

ved VICTOR PLANCK — Allinge 

De yzkl)erierende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Sælg Deres Æg i Produkter 
gaven 

anbefales 
Græsklippemaskiner, 
Haveredskaber, alle Slags. 
Gummislanger og Tilbehør 
Havesprøjter 
Havevandkander, 
Liggestole, Klapstole, 
Hængekøjer. 

9. (G. Xolrn 
Allinge. 

2iogr afen 
Fredag og Søndag Kl. 20 

Verden i Brand. 
Den første af de hemmelige Films-
optagelser fra Verdenskrigen. 

Indledningstale af Statsminister 
Stauning. -- Billetpriserne nedsat, 
da Filmen er skattefri. 

Køb nye Pinsesko 
i moderne Farver og Faconer 

hos 
Træskomager Larsen. 

Fotograf Møller 
anbefaler Bronce - 

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Brevpapir og Konvolutter 
med Firma leveres bedst og billigst 
Hurtig Levering. 

Allinge Bogtrykkeri. 

4 Ugers Grise 
er til Salg paa Myrendal. 

Tlf. Rutsker 44y. 

De rigtige 

Pinsesko 
fags hos 	

e Perma nente  k 
Lulus 

    udfører a sti nv ei nu med 

Alt  

in: d dr  eund etnyern L,  

Carl Larsen, Vestergade 	 g og dog kun otte Kroner ! 

Barber Johs. Larsen III. Allinge 53 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og løvrigt alle Tryksager til For- 
retningsfolk, Foreninger og private Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 
Andeæg til Salg. 

Svartinghus, Tejn. 

2 pCt. Skatten er mindre i Aar 
Valutaen herfor i Prima De faar 

i Form af de bedste billig steVarer 
gør Indkøb hos os 

og Penge De sparer! 

Prima Allinge 

Xaminershus sirlis Xistorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format illustr., 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

lob Deres Forbrug af Varer i PRODUKTEM 



Nordbordolifis Adressefortegllelse 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

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

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

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka,10., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge' Tlf. 102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K., v. Havnen All. Tlf. 153 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Fotografer og Pot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. 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-. Mellemlægspapir, 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 All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C., østergade, Allinge 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., y' Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, H., v Posthuset Allinge 

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

TræAcomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 

indlevering til Bornholms Dampvaskeri. 

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

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46 
Personkørsel med 6-7 Personers Vogn. 

Christensen. Andr., AlI., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkorset udføres. 

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

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

Skræderiet - Strandvejen, Allinge 
Lager af moderne udsøgte Stoffer til Foraarshabitten 
* Godt og solidt Arbejde. Moderne holdbare Stoffer. 
* Moderne Facon, god Pasform. Altid moderate Priser! 

Sander Lind 
ø. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 91 
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.Cad .eres gamle eyfiler blive som ny! • • 
• Garanteret fint og holdbart Arbejde. 	 • • • 

Cykle- og Radio-gmporteren 
• 

Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. 
• • 

Mit Reparationsværksted anbefales. 	 • • 
• • 
• Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner. 	• • • 

Reservedele haves paa Lager. 	Reparationer pr. Kontant. ••■ 	 • 
•••••••••••••• •••-•••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

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

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! • 

Moraars Malingen! 
Husk mit store Lager af altid Iste Kl. Malervarer! 
Færdige Olielarver - Olierevne Farver - Tørre Farver - Lak-
ker, Fernis og Malerolier. Baadelak, Maskinglasur. Pensler. 

Køb altid Malervarer af pr. Kvalitet — det betaler sig ! 

9aa til .gxel Mogensen, !Tejn 
Æg modtages som Betaling til 10 Ore i Overpris 

Alle TryKsager 
saasom 

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

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Slange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

All ir~ge Bogtrykkeri. 

vær god mod Naturen. 
0 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde — 

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

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

Har du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du tgaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- - Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

- - -- 
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

ster op med Rod Naar du gør det, er, 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dem af med 
et skraat Snit, og vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden, Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa klan og ren bør du efterlade 
den til andre. 

PROTOKOLFABRIK 	  

»4 

ct 

z 

0 
	

1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
Leverandør til Biblioteker og uens største For bruere 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 0••••••••4144•••••••••••• •••••••••••• ••• 

Kærnemælksfoder 
	 • 

Hønsefoder fra 7. 110081118110 

Voksefoder 
Knækfoder 

er godt. 
Telefon Østerlars 73. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

»e nye Yr akker er fijemRommet ! 
Swaggers fra . . Kr. 14.85 

Swing Coats . . 	24.25 

Se Vinduerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

til Gulve og Køkkenborde efter Maal. 

Tæpper, 200x300 i flotte 

Arnutroleurn Mønstre, Løbere til Gulve 
pr. mt. 1,50 Kr. 

baade hvide og mønstrede efter Maal 
eller afpassede, der er nok af Mønstre Voksdug at vælge imellem, ogsaa det bestemte 
de søger,. prima Kvaliteter billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Lagrede — altsaa turre, rene 

Fyrre- og Granbrædder 
alle Længder til Gulve og Lofter. 

Mange billige Brædder 
til Reparationer sælges i 

Nordlandets Nandelshus 

Chr. bideriksen 
Sct. Mortensgade 	-- 	RØNNE 	-- 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 

• • Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt. 


