0 "si

--""ffig~e~s'
,
1.2

Udgivet uf et interenikentrikal).
Annvarmlinvende: Otto Gornit-r.kn.
Telefon 74.
Trykt 1 Allinge Bogtrykkerl
noz0000rragOeaXicenacri
Nr. 685
acconooessioom000ccia

Sommer.
Guldregnens Klaser blegne,
Syrenen falmer hvidt,
og Tjørnens Blomster reelle
som Sne for hvert et Skridt.
De vilde Roser sværme
I Solnedgangens Gled.
og Hyldens 'elme Skærme
har Duft som nylagt Brød,
Et Svier af Bier, som brumle,
Sølvhvide Glimt at Mel ;
et Bryg at Salt og Humle,
en Luft som Krydderel.
Nu smelter Dagen gylden
min Skat i Nattens Skeel.
Duftsitrende Idyllen
stiar op al Sornrens Baal.
Sophtte MichaMis,

aabets Tortur.
—0 —
Den ærværdige Pedro d'Espila,
Prior af D.AnInikanerordenen og
Stor-Inkvisitor af Spanien, steg en
Aften ned I Klostrets Krypter og
standsede loran et hemmeligt Fangehul. Han var i Følge med Torturmesteren, og foran gik lo Brødre
rit den hellige Orden og lyste for
dem med deres Lygter. Den massive Egetræsdør knagede i sine
Hængsler, da de traadte ind i det
kvælende hede Rum, hvor Lygternes matte Skær oplyste nogle Torturinstrumenter, sorte af størknet
Blod, en Gryde og el Fyrfad. 1 en
Krog af Cellen sad en Mand at
ubestemmelig Alder paa en Bunke
snavset Snart. Han var lænket til
Muren ved en svier Jærnlænke og
havde desuden massive Jernringe
om Hals og Haandled.
Fangen var Jøden Rabbi Aser
Abarbance, som havde været underkastet daglig Tortur i et Aar.
Men da hans _blinde Halsslarrighed
var lige saa fraard som hans Hud•,
havde han standhaftig nægtet at
afsværge sin Tro.
Det var delte,/ med Tarer I øjnene, fordi saa stærk en Sjæl skulde
unddrage, Frelsen, at den ærværdige Fader nænnede sig Fangen
og sagde:
— Min Søn, vær ved godt Mod.
Dine Prøvelser hernede skal snart
eaa Ende. Selv nrn jeg med Sorg
i Hjertet har metallet gribe til strenge Forholdsregler, saa har mit
Hverv som faderlig Tugtemester
dog sine Grænser. Sov denne Nal
Fred. I Morgen vil du lage Del
Autodalen, og da de vil blive
in,bragt i sidste Række som Nr. 43,
vir du have rigelig Tid til at piaka.de Gud ug inavl dig til den
Isoleret], der er af den hellige Aand.
Heah da paa der himmelske Lys
os hvil r Fred.
Da Don Pedro d .F.spila havde
endt sin Tele, gav har' °filte til,
ar den arme Mand skulde befries
fra sine Lænker og omfavnede ham

and. Ogsaa Torturines'eren kyssesic ham pas begge Kinder og bad
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ham tilgive sig de Lidelser, han
havde foraarsaget ham I Bestne•
belaen for at omvende ham til den
rette Trn. Hermed var Ceremon'en
til Ende, og Fangen blev ladt alene tilbage i Mørket.
Med tørre Læber og Ansigtet
sløvet al Lidelser stirrede Rabbien
hen pie den lukkede Dør. Lukkede? Var han Genstund tor el Sansebedrag? Det forekom ham, at
han et kort Nu havde set Lygtens
Skær mellem Døren og Muren. Et
sygeligt, vanvittigt Haab, der kun
kunde skyldes hans Hjernes omtaagede Tilstand, vaagnede i ham,
For at det ikke skulde briste for
brat, blev han liggende en Stund,
inden han slæbte sig hen til Døren for at undersøge Grunden til
denne besynderlige Øjenforblændelse. Med uendelig Forsigtighed
stak han Fingeren ind i Aabningen, Irak til og — — De.en svingede indetter i C.Oten.
Rabbien dristede sig til ar stil ke
Hovedet ud og se sig omkring. Af
den brede Korridor køen, var kun
de nærmeste Buer synlige. Sner gav
han sig til at krybe fremad paa
alle lire, Ikke en Dør var al te r
hele Korridorens Længde. Med rt Retmæssige Mellemrum hang fra
Loftbuerne Lamper ned, som kastede et blaaligt, spøgelsesagtigt
Skær henover Murene. Hvilken]
uhyggelig Stilhed! Og dog, maniske de mørke Skygger der forude
skjulte Vejer, der førte ud til Friheden.
Med sammentlidtStrectIghed [dyn.
gede Jøden sig til dette rutine Hash
— thi det var det sidste,
Saa vovede han sig videre, genske, ganske langsomt. Ofte meritte han tilbagetvinge en Stønnen,
naar Smerterne fra et af hans Saar
jog gennem ham.
Pludselig hørtes Lyden at Trin
at sandalklædte Fødder gennem
Stenkorridoren. Han skælvede, hans
Strube sammensnøredes af Angst,
og det sortnede for hans øjne.
Halvdød at Skræk trykkede han
sig op ad Muren. Det var en af
inkvisitionsbetjentene, og han havde øjensynlig Hastværk. Hætten
havde han trukket ned over øjnene, og i Hænderne holdt hen el
el disse Torturinstrumenter, der
bruges til al sønderslide Musklerne
med. Et øjeblik efter var han forsvundet. Den hedtige Nerverystelse,
Rabbien havde været Genstand tor,
havde halvvejs udslukket hans Livsfunktioner, og i en hel Time var
han ikke i Stand til aaa meget 50M
ar røre et Lem. Rædslen hor at blive
underkastet endnu frygteligere Pinsler end hidtil, indgav ham el øjeblik den Tanke at vende tilbage
til Cellen. Men Haabet dæmrede
endnu i hans Sjæl, og ban begyndte aller al knevle fremefter i den
Retning, hvor Frelseren vinkede.
Forpint it Hunger, martret af Lidelser slæbte han sig videre, stadig
videre gennem denne grat/lignende Korridor, mens hans Øjne lag-
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te at gennemtrænge Mørket torn
de — dee hvor dr n frelsende Udgang manne være.
Da lød der pludselig atter Fodtrin.
Jøden lukkede Gljnene, Mins
Hjerte hamrede, som skulde det
sprænge hans Bryst. og med en
halvkvalt Stønnen blev han liggende udstrakt I Lysskæret fra en af
Lamperne — ubevægelig og paaIcaldende Davids Ond.
Stadigt ivrigt samtaleode standsede de to Munke ligesom tilfældigt ganske bet ved ham. Den enes
Blik var med et fraværende Udtryk
rettet lige mod ham, og det var
for den stakkels Mand, som om
han allerede telte de glødende Tænger knibe sig I Kedet. Sao skulde

I

Hans fartende Haand medie en
Klinke — den gav efter tor hans
Fingres Tryk — og Døren aabne•
.
de sig lydløst!
Halleluja! mumlede Rabbien og
udstødte et Befrielsens Slik ved det
Syn, som mødte hans øjne,
Foran sig havde han en Have,
hvorover hvælvede sig en stjærnebesnael Himmel. Bag Haven allegriede Bjergenes hvide Tinder sig
skarpt mod Horisonten.
Derude las Friheden! Aah, hvor
han skulde løbe hele Natten under
Citronbreerne, hvis Dutt slog ham
berusende i Mødel Var han først
deroppe i Bjergene, var han frelst!
Hans Lunger indsugede med Be•
gærlighed den velsignede friske
Luft, og det var, som følte han

Baadfart ved Hammeren.
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ne at forlade os, min Sen! Og del
Aftenen før, at din Sjæl skal lutre'
i Ilddanben!

91717 Yerieland,
Min Ferieverden, mit Ferieland
indhegnet af Hylde,
af Lyng og Sand,
hvor Briaren, krydret at Ktøverlie,
sødt medes med Pust
Ira den salte Se.
Bag Skrænten er Luften
stille og lun.
ler gulres Græsset,
og jeg bliver brun,
mens Kornet bølger
som flygtig Reg,
solo Skygger,
der }renover Marken fløj.
Jeg glemmer min Fjende
og husker min Ven
. . . og Dalene ilygit r
saa hastigt hen,
flygler oa flyver ved
Sorsrens Stiard,
saa let som dens
f yvende fine Sand.
Kar Flor.

Da „Jarl" gik under.
Ilientmtavnintinde
en liodnnat.

Det fine Sonni/uvejr lokker I denne Tid en Mængde Mennesker til
Hammershus. Overalt i det grønne træffer man Turister paa Valter!, og
langs Kysten snurrer Motorbaadene paa deres Vej fra Hammerhavnen
til Ovnene og Johns Kapel.

han altsaa igen blive et levende
Saar — en navnløs Elendighed!
Halvt besvimet, næppe i Stand til
at sande, mærkede han gysende,
at Munkens Kappe strejfede ham.
Der forløb nogle fan Sekunder,
der forekom Rabbien som lige aaa
mange Timer, da det gik op for
barn, at Inkvisitorens Blik var en
Mands Blik, der er optaget af sine egne Tanker — al han aaa' paa
ham uden al se brun!
Munkene fortsatte deres Gang,
og turn samlede sine sidste, svage
Kroetter — Videre! Viderel Kun
tredive Skridt endnu, og hen var
frelst. -- Kravlende paa Hænder
og Fødder begav han sig atter pas
sin Smertensvej og nemede da ogsaa omsider Enden al denne frygtelige Stenhvælving.
San følte den ulykkelige et koldt
Vindpust stryge hen over sin Finand,
der leo paa Fliserne. Famlende følte han sig frem ug mærkede nu
en stærk Luftstrøm, der (reengle sig
hent under en lille Dør for Enden
at Korridoren.
Aeli, Gud I Tænk om den Der
førte ud til det frier
Tanken alene hk del til at evinsile for den stakkels Fange, eta at
han mulle stelle sig mod Muren.

ny Kraft e.ennernstrønime sine Aarer. Hans Bryst svulmede, og opfyldt af en umaadelig Trang til at
takke Gud, shakie Iran Armene
ud og løftede med Henrykkelse
Blikket op mod Firmamentet.
Oh Rædsel! Gispende lamsleael,
med stive øjne og Munden savlende
af Skræk, blev han stenende, da
han pludselig følte sig omslynget
at et Par Anne, Han eaa' op --Storinkvisitoren stod foran hæm.
Den skumle Præst trykkede ham
med en saa brændende, saa overvældende ømhed ind til sig, at
Domikenerens Haardug ridsede
ham i Brystet. Og medens Rebbien las i Storinkvisitorens Arme med
Struben sammensnøret at Angst og
øjnene krampagtig dirrende under
Ujenlaagene, gik der et Lys op for
Irans timede Bevidsthed, at hele
denne skæbnesvangre Aftens Flugtforsøg havde været en allerede forud planlagt Tortur — Hashels Torlunt
Men Storinkvisitoren' Blik vidnede om den dybeste Skuffelse, da
han i en biler, bebrejdende Tone
og med en Aande, der var hed al
mange Dages Faste, hviskede Rabbien i øret:
— Du kunde altsaa virkelig næn-
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Skønnere Sejlads I danske Farvande t lid den, der gear n ed Det
øst Dorn botniske Dampskibsselskabs
Skibe ha Havn til Havn langs med
øens Skærgaardskyst, vil man ikke tinde. I stille, solfyldte Dage
funkler Havet i gylden Glans, det
duver lidt, og Serailerne brydes i
Granittens Glimmer. Blæser den
seldriske Brise mod Land, gear
det hvide Skum mod Klippernes
Fod og slikker i Tunger op ad
stejle Fjeldvægge. Og derinde bag
den tusindaarige Karm strækker
Landet sig i Bakker og Dale under Hammershus Krigerborg -dette gamle ærværdige Minde om
Folke mod og Bispetrods. Og siden
Ivar vi Sandstensflakket, hvor vi
Drenge I svundne Dage gik og
langede Aalekvabber og Hundestejler I de bare Hænder. Ja, og
jeg ser de hvide Klitter skære sig
frem mod det biaa Hav og kappes
med deres vestjydske Søskende I
Hejdeaving og bløde Linier.
Nej, skønnene og mere ejendommelig Sejllads kan ikke gøres langs
danske Kyster og attenere ikke heller. — San mange danske Mennesker -- Tyskerne var gennem Agrene Ikke sen ængstelige — spurgte: Er det dog ikke fattigt at rejse
over til det dejlige Bornholm ? Med tryg Samvittighed og med
solid Erfaring har jeg kunnet svare : Intet er tryggere! De bornholmske Dampere — de estbornholmake stuvet som 1866-Selskabets — hører til vort bedste. Et
gammelprevet Semandsakab
bornholmsk Æt har vi, som

behøver at lade elg byde af nogen
Oceenlører, og Kursen gear sea
sikker over Østersoen som noget
S eJs ben.
Saa kommer del lidt nølende,
men med Erindringens dulgte Skræk
dirrende i Stemmen:
Men Jarl' de?
Men Jarl' da? Ja vist saa. 1
Selskabets 50 Aar skete engang
det forfærdelige, at en Damper en
Stormnat gik ned med Mand og
Mus. Sligt er sket — sea af den
e..e Aarsag, sat af den anden ogsaa i indre Rederier. Mange
E-{sempler kunde anføres, uden at
Mennesker af den Grund har ladet sig skræmme fra at fare ud
pari Havet gennem Uger og Dage.
Og paa Land sker der jo ogsaa
nu og da grufulde Begivenheder.
I Løbet af ca. 30 Aar har De dansae Statsbaner haft Gentofte•, Vigerslev- og Bramminge. Men vi
kører lige trygt og angstløst pas
De danske Statsbaner for det.
Sadledes sejler vi ogsaa uden
Skygge af Frygt eller Betænkelighed med vore bornholmske Skibe
— giver os de bornholmske Sømands sikre Øje og Hund i Vold.
Fat er Rejsens Timer — intet kan
være sikrere end en Nat eller en
Dag i Selskabets Varetægt.
Stiledes tør jeg sige til enhver,
der spørger mig om det er slemt
(og en og anden mener farligt) at
rejse til Bornholm? Og ingen kan
dog klarere end jeg mindes den
tunge Skumring, den grænseløse
Sorg, der fulgte efter „Jarls" Undergang.

vaandefuldt Ansigt mod Madam
Lorentzen.
Inde I Kammeret var jeg høvisk
'multet i Benklæderne og stod nu
henne foran Far, Jeg var dødelig
genert pas Fars Vegne, men det
var, som ingen ænsede andet end
Følelsen af det gruelige, der nu
skulde erfares.
— De er vek I stønnede hun,
aa Jesus, velsignede Chrlstus, de
er vækl
Ordene havde I deres burde
Virkelighed vækket Far, gjort ham
opmærksom pan sig selv, nu da
han forstod det altsummen — Aarsagen ill Madam Lorentzens Fortvivlelse, hele den forfærdelige Ulykke, der som et Tordenslag vilde styrte ud over Byen. Sidelæns
skubbede han sig hen i Krogen
mellem Kakkelovnen og Sengen
og trak i de jordslaaede Benklæder, rykkede Selerne I korte Snield
over Skuldrene, huggede lidt I Haserne, saft Tøjet kunde falde bekvemt om Kroppen.
I det samme, han var færdig
med den nødvendige Paakiredning,
tog Forfærdelsen ham Igen som
en Feber. Han bøjede sig med
skælvende Læber hen mod Madam
Lorentzen.
Far ligesom tumlede med Tungen.
— Du har da vel ikke set dem,
hva? kom det i tonløs Stemme.
Madam Lorentsen nikkede tre
Gange haardt og fast med sit store
Hoved. Hun fyldte Stuen med
Hulk. Mor strøg hende over Skulderen og rokkede med sin lille,
buttede Krop.
Men med en Gang — som med
en Viljebeslutning — standsede
Madam Lorentzen sin Grand. Hun
plumpede ned pac en Stol og
vendte sit grimede Ansigt lige mod

Jeg glemmer aldrig den tidlige
Morgen ved 3-Tiden den 5. Marts
lg90, da Matros Lorentzens Hustru
kom over til mit Barndomshjem i
Ferakesøstrade. Lorentzens boede OD.
— Jeg har set ham 1 sagde hun
skraas overfor os.
saa kan de kloVed Lyden et Stormen, som I last og haardt
ge
og
vantro
sige,
saa meget de
Stød satte ind over vor Have, var
jeg om Aftenen sovet ind 1 talt vil, at Jeg drømte. Det skal jeg
ilile Kammer. De vaagnede jeg ikke nægte, at jeg gjorde. Men
brat, ikke ved Støj, men ved Ly- der var mere end Drømme —
den af travle Fødder, der skyndte demmesaa.
Hun standsede sin skudrende
sig, ligesom i udtraadte Tøjsko,
som ikke rigtig vilde med i Far- Tale og tørrede sig over Ansigtet
ten. Krumme Fingre famlede langs med Bagen af Hunden, saa sank
Ydermuren, følende sig frem gen- hun et Par Gange noget som en
nem Mørket eller for at linde Støt- Klump, hun ikke kunde fas ned.
te. Lyden blev ved, nogen tog fat Hendes store, af Basedow udved Vindirsaproasen, en Hund spændte, Øjne stirrede, og hun
løb langs Solbænken. Blæsten suk- prejede underlig lormealsløst med
kede under Tagskreget, fyldte alt Hovedet. Far og Mor hældede sig
aandelas Spænding over mod
tomt med sine dumpe Stød. :Men
Madam
Lorentzen.
alligevel kunde Jeg hare en stønnende og klynkende Grad. Og
San fortsatte hun i højtidelig,
pludselig bumsede nogle bløde, lidt syngende Tone:
lykke Slag mod en Stuerude —
— Jeg saa Havet, ikke andet
det led som valne Dask af en end Havet og saa Himlen og et
vissen Hund.
aabent tomt Rum imellem, BølInde i Stuen, hvortil Døren al- gerne væltede over hverandre, store
tid stod 'aben om Natten, raslede sorte og fæle, og der var ingen
Sengehalmen. Mor var faret over- Ende paa dem, saa langt ens Syn
ende og havde grebet Sengebaan- kunde række, for Søerne styrtede
det.
over hverandre og ind i hverandre
— I Jesu Kristi Navn, hvad er — det var som et eneste rullende
der? Far, Far!
Tæppe forneden, og Vind og Vejr
Og Far sad I et Sat lige op, larmede, au Lyden gik sammen
som havde han slet ingen Lænder, i Brus og i Brag. Men med en
Ingen Gigt mere..
Gang stod Havet i sydende Kering
— Hva'er —? sagde han tyk og som et eneste rygende Sæbeskuer.
lammet 1 Mælet, — hva'?
Det lysnede over Himlen, og Jeg
— Det er Madam Lorentzen, - sea Niels' Ansigt I det tomme,
an ja — art ja!
gran Rum mellem Hav og Himmel.
Madam Lorentzen gned med dy- hvor der ikke var andre end han
be Hulk gennem Vejret derude.
og jeg, og bare vore Hoveder var
Men i det samme var Far ude der. Og Niels' Ansigt var blegt
at Sengen og I den bare Skjorte og spændt, som kunde han ikke
henne ■t tage Krogen at Køkken- laa Luft, men vred Hovedet I stor
døren& Øsken. Madam Lorentzen Aandenød, Hane Skæg drev al
var inde i Stuen lige nas hurtigt Væde, der hang Tang og Søgræs
som Far, Mor tændte den lavtatam- I hans pjuskede Hamr, Øjnene var
mede Lampe. Ingen skænkede det fyldt med Vand ; for stadig væk
en Tanke, at Far stod der midt rag Havet med Skum op over ham.
pas Gulvet i dybeste Neglige og Stormen peb over vore Hoveder
idelig lukkede Hænderne op og I. og det var som Nattemerket blev
Skyggen fra hans Skikkelse fyldte tættere og tættere. Han stirrede
hele Loftet. Mor 'lod 1 den tykke, paa mig, stakkel. Niels, saa forvia Uldklokke og stirrede und tvivlet og hjælpeløs, — trans Mund

'åbnede sig, som vilde han sige
noget.
— Fryser du, Niels? spurgte
jeg fra Stedet, hver jeg stod. Jeg
syntes, vi begge svulmede i Rummet og var helt inde paa hinandens Ansigter. Han nikkede langsomt mod mig, hans Hoved var
tungt og i del samme saa jeg, at
hans Øjne brast. Ansigtet var stiv.
net, det sank og sank, og nu stormede Havet hen over Stedet, hvor
Niels forsvandt. Jeg husker Madam Lorentzens
Ord sne levende, hun sagde dem.
Tænderne klaprede i min Mund,
Kulden rystede min Krop, men
jeg blev staaende som naglet til
Pletten i en altforglemmende Lytten. Bare nu og da faldt Mors:
An, Jesus, Jesus! og Fars underlig tyklbevesgede: Haanaa! ind i
Madam Lorentzens Beretning.
— Og saa var Niels helt væk?
sagde Mor halvt i Grand, — saa
du tror, du er Enke nu — —?
Madam Lorentzens kugleagtige
hvide Øjne aaa med et afgjort Blik
pas Mor, do hun sagde:
— Ja, nu har jeg ingen Mand
mere, for .Jarl" er ganet ned — -og vi, som havde det saa godt
sammen — — Der blev ganske stille i Stuen;
ingen havde noget at sige. Det
mantte være Bandt, neer Gud hevde ført Madam Lorentzen ud prim
I-lavet, til hendes Mand selv.
Far var den førte, der brød Stilheden; nu var han ligesom kommen til mere praktisk Overblik,
— Ja, sne er det jo nok forbi
med dem alle sammen, sagde han;
— men se sandart en som dig fortsatte han efter en forsigtig Noten, — hun kan vel Ikke fat Pension?
Madam Lorentzen rystede kun
paa Hovedet.
— Nej, fortsatte han, — Pension
er nok bare for de store, — de,
som bestiller mindst og tjener Penge.
Mor gik og puslede med Kopper og Kedel,
— Saa, nu kommer du til at bestille noget, vedblev Far, — gas
ud at passe syge eller vaske for
Folk, hvo —

Med= L :etsten sa,
raadiøse Blik paa Far, der sindigt
sad og stoppede Snaduen.
— Fransk Vask kanske, sagde
hun 'bile.
En Sky at stor Uvilje to'r over
Fars Ansigt.
-- Fransk Vask — og fin Strygning vel med! udbrød han, — du
skulde nu ikke begynde at blive
saa stor, Dila snart din Mand er
død, Madam Lorentzen!
Mor stellede med Kaffen Saa
sagde hun dæmpet, ligesom mildnende:
— Ja, Ja, ingen ved, om de er
væk.
kanskestens
i Morgen
——
Men Madam Lorenlzm faldt ivrigt ing.
— Jo, Trine, Herren gav mig
synligt Tegn pat at Niels er truet med ned; tor de jeg vaagnede
i min gruelige Angst og Vished
og fik tændt Lys, urt jeg, at der
under Niels' Stortrøje, der hænger
paa Knagen i Hjørnet ved Vinduet, stod en hel Pal Søvand, som
bredte sig ud over Gulvet og løb
ned mellem Fjælene. Og Trøjen
var gennemblødt af Snlivend, endda han ikke havde haft den pie i
de sidste 1.1 Dage. Sem forstod jeg,
at Gud vilde fortælle mig I vangen Live, at Niels var gattet ned
med Jarl` I det Herrens Vejr aver
Hammervandet.
Jeg husker endnu, som sne jeg
det for mine Øjne, et Mor, de hun
varsomt havde sat Spølkummen
med den skoldhede Kaffe ned purt
Bordet og omhyggeligt knækket
el stort Stykke sort Kandis i tre
Stykker mellem sine Fingre, lagde
Hænderne pal Madam I.oientzens
Skuldre. Saa sagde hun saa højt
og alvorligt, at Stilheden ligesom
hævede sig op om Ordene:
— Saa har Gud Herren ogsaa
forkyndt dig, Madam Lorentzen, at
han har taget Niels hjem til sig.
Nu ved du, hvor han er al finde.
Der blev stille i Stuen.
Men inden næste Dags Aften gik
Graaden gennem Husene i Neger
By.
Chr. Th. 311orterseen.
(I Hol eterbro Dagblad)

Den sydfynske Jærnbane jubilerer.
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Den 7. Juli fyldte vor kendte
Landbrugskonsulent i
Statskonsulent Harald Faber 70 Alf.
Siden 1888 har Herald Faber været Danmarks Landbrugskonsulent
i England, og han har i denne
Stilling gennem et meget vidt orn•
spændende og overmaade dygtigt
udført Arbejde ydet det danske
Landbrug uvurderlige Tjenester.
I-fans Opgive har tørst og frem.
mest været et værne om vore fornemste Eksporivarera, vore Landbrugsprodukters Anseelse pas deles tiovedafartninglated, det engelake Marked, ved at bekæmpe,
hvad der var egnet til et svække
deres Anseelse, og han har løst
denne ingenlunde lette Opgave gennem et utrætteligt dobbeltsidigt
Arbejde med Sigte dels paa de engelske Købere og dels put de danske Producenter og Eksportører. I
England har han smiledes paa den
ene Side systematisk søgt et rettede det købende Publikums Mening
ved atter og atter at gendrive opdukkede urigtig Paastande om danske Eksportvarer, ved at bekæmpe
Misbrug af danske Navne og Varebetegnelser og andre bedrageriske Konkurrencetransaktioner, der
kunne skade vore Landbrugsprodukters — specielt Mejeriprodukternes — Afsætning. I Danmark
har lian paa den anden Side virket i hej Grad vejledende for vor
Landbrugseksport gennem sine udmærkede Indberetninger om alle
betydende Forhold, ikke mindst
om Konkurrer ceforholdende paa det
engelske Marked, ligesom gennem
Besvarelser og utallige Forespørgsler fra dansk Side og gennem en
lang Række instruktive Artikler i
danske Blade og Tidsskrifter. leke
mindst fra det danske Landbrugs
Side vil der gaa mange venlige
Tanker Id London paa Statskonsulent Harald Fabers 70-Aars Fødselsdag med en varm Tak for hans
snart 40.aarige Virksomhed.

Bleflint gr Ira--0—Lnkreriseo.
Skaniefeaten

Pas Lørdag, den 10 Juli er det
50 Aar siden, at den sydfynske
Jernbane blev aabnel, den Jernvej,
som forbandt Svendborg med Odense. I Begyndelsen at Halvfemserne,
de Projektet kom frem om Anlæggelsen at en sonden Bane, del var
navnlig Odensefolk, der satte Kræfter ind pin dette Projekts Genne IIIforske — vandt det ikke udelt Tilslutning lios:Seadhargerne, der
var bange for den Konkurrence om
Oplandet, som de derved vilde blive pardart fra Odenses Side; Svendborgerne, der dengang som nu var
et driftigt og livligt Folkefærd, som
gennem dereit Havn havde en udmærket Forbindelse med Omverdenen, strittede imod med Hænder og Fødder for ikke at faa Jernbanen, men det hjalp dem alten

ikke, Og da Jernbanen tørst var
en Kendsgerning, var forøvrigt ingen gladere for den, end netop de
!tamme driftige Svendborgere. Og
Glæden har holdt sig siden, hvad
man vil fan at mærke paa Jubileionstlagen, som Svendborg vil fejre pøle festlig Via. Banen her da
ogsaa haft den mest ideale Beliggenhed helt nede ved Havner!, og
den har sart langt fra skadet Byvn
ved det smukke Svendborg Sund,
men tværtimod givet den bjergsomme By nye Impulser og nye
Betingelser for dens erbejdsomme
Befolkning. Ovenfor bringer vi et
Billede at Svendborg, der bliver
Centrum for Jubilrumsfeatlighederne paa Lørdag paa den sydfynske
Jernhanes 50 Aara Dag.

gav el Nettoudbytte paa 1003,34
Kr. — Strandhotellets Bidrag blev
175,00 Kr. Hotel Nordland 20,00
Kr. og Hjortbels Hotel 17,20 Kr,
Da Strandhotellet ikke nær kunde tage imod det store Publikum,
tog mange til Hotel Sandvig, til
Hjortbels Hotel og Hotel Nordtand,
der alle havde bild' Hus. De to
sidstnævnte ligteller ydede som
Følge heral henhuldsvis 10 og
25 peg. al Aftenens Inikornst til
Skansen. Komiteen brtnggr disse
en hjertelig Tak.
Endvidere takkes alle, der har
bidraget til Aftenens smukke Resultat, paa det hjerteligste.
En særlig Tak udtaler Komiteen
III Strandhotellets elskværdige Vært
Ion hans store Olie og Arbejde for
Sagen. — tir. Bidstrups samlede
Udgifter I Anledning af Festen beløber sig ialt til 400-500 Kr. -Uden Hr. Bistrups Indskudt Foret

at L rkaler, Musik, Fyrværkeri, Reveer nieg at de medvirkende osv.
var f esten ikke blevet til noget,
;:orhaabentlig vil Allinge-Sandvig : oerne vide at paaskenne en
sar !an vistnok enestaaende 011et•
vil? ghed.
Pigs Komiteens Vegne
C. E. Koefoed

Svar til I. G.
I. G. spørger om alle Pengene
fra 3' ansefesten skal gaa til Skanser . Da Festen blev afholdt med
del Formsal ni restaurere den gamle
Sk , nse, og da ca. 2000 Medborge e under denne Forudsætning
ydede dens Ecsag, forekommer
ov nntevnte Spergsmend mig unde ligt (mildest talt). Selvfølgelig
sk il Pengene bruges til del Form al, hvortil de er indsamlede,
De Penge, der er tilbage (hvis
de r bliver nogle?) elterat Arbejdet
er udlad, hensættes til el Vedligehr Idelsesfond.
At Skansekomiteen skulde rande
B gl paa søstersobsidet's eventuel e Undlndefsessynder, forekomre er mig at ligge lovlig langt udenfe r dens Formal.
I. G. maa hellere fortsætte sine
A igreb paa søstersøhndet", det
n an sikkert have mange flere Peng a end dem Skansekomiteen mad sr over.
K.

1 Kamp med
Slanger.
—o—
Slangerne er nogle af de mest
sdbredle al alle Krybdyr. Og nogle af de ubehageligste. Som oftest
lever de fjernt fra menneskelige
Boliger — sagtens mest fordi Mennesket jager og fordriver dem. Men
aflægger de Besøg i Husene, er
det uhyggelige Gæster. Særlig de
Slanger, der lærdes om Natten, allsaa netop de farligste, viser sig
temmelig nærgaaende.
Alle Slanger lever af slidte Dyr.
De fleste Giftslanger lurer pas Byttet, lader det nærme sig, bider del
og afventer saa rolig Biddels dræ-

hende Virkning. De gildes, barer
sig ad paa lignende Maade — blot
at de, niar de list grebet Byttet,
straks sluger det eller trykker det
ihjel ved at omslynge det. Stene
Arter kan sluge Dyr af el Rovdyrs
Omfang. Hver Art foretrækker en
bestemt Dyreart. Dr, Slangerne tin.
ger al Fede hel ng en Mundfuld
saalecies kan blive dobbelt Bas stor
som deres eget Hoved, foregaar
Nedsvælgningen kun langsom!.
Der eksisterer adskillige Beretninger om, hvorledes Kvælerslanger overfalder store Dyr. Schinz
fortæller om en seks Meter lang
Afgudsslange, der holdtes I Fangenskab;
For at gøre det lettere for Tilskuerne at se. hvorledes Fodringen
gik for sig, blev Slangen anbragt
pas en Slags Estrade, betrukket
med Klæde, for at den ikke skulde være tor glat.
Derpan holdt mono et brægende,
ret stort Kid lien for den, Den
trak nu Hovedet helt tilbage, bøjede Halsen, spillede stærkt med
Turneen og fulgte lurende, idel den
las ganske stille, enhver af Dyrets Bevægelser med funklende
Øjne.
Pludselig fo'r den som el Lyn
løs paa Kiddets Hoved og ing
dels Snude i sit Gab. Oppasseren
gav straks Slip, og Slangsti rullede sig nu med utrolig Hurtighed
som en udspændt og løsladt Uhrfjeder sammen I en Klump, omfattede det stakkels lille Dyr med
to af sine Bugter og sammensnarede dets Bryst son det ikke længer kunde sande. Kiddets Baglemmer laa lige udstrakte paa den bagerste Del al Bon'en.
Slangen laa nu ganske rolig,
indtil det i Begyndelsen stærkt
sprællende Kid ikke længere bevægede sig, hund der varede otte
Minuter. Sas løsnede den stue
Bugter og slap Kiddets Hoven',
laa atter en Tid lang rolig, snusede til Ofret, greb det parny ved
Hovedet og gav sig nu til det besværlige, man skulde næsten tro
smertelige Arbejde at sluge Byltet.
Lidt efter lidt rykkede Kiddets
Hoved ind i Gabet. Slangens Un-

derkube gik kendelig ud at sin
Ledbajning, og hele Hovedet fik
el hæsligt og modbydeligt Udseende. Nu var Stargen narrer til
Kiddets Skuldre. rig her degyndre
først rigtig det besierlige Arbejde.
Gabet blev meget langsomt skudt
frem, og eller et Kvarters Forløb
var hele Kiddet fortæret.
Men Anstrengelsen havde °Isse*
været saa stærk, at Slangens Mund
blødte.
Tre Dage efter var Roa'rn ikke
tykkere end før, og otte Dage efter slugte den igen et Kid.
Om Anakondaen, Amerikas største Kvælerslange, paastaar Man, at
den stundom overfalder Mennesker.
I Ege, fortæller Bales, havde en
Anakonda engang nær slugt en
Dreng pas ti Ane Fader og Søn
vilde plukke Frugt og var at den
Grund landede pas en mindet Flodbred. Diengen blev tilbage i Bnadee ; Manden hængte ind i Skoven.
Mens Drensen rm legede i Vandet under Træernes Skygse, blev
han pludselig omslynget al en stor
Anakonda, som var kommet bag
paa ham.
Men Diengens Skrig tilkaldte Faderen i rette Tid. Faderen greb
straks int out Anaknndnens Hoved,
brød dens Kæber fra !granden og
befriede smiledes lykkelig og vel
Diengen.
Kamp merl Slanger skildres af
Schornburg. Under en Udflugt
stødte han par- en stor Kongeslange, der sikkert 'neme havde ser
snnvel ham som Indianeren, der
ledsagede ham , uden nt
„Var jeg," hedder del, _før blevet den var, vilde jeg have anse)
den for Enden af en Gren. Til Trods
for min Ledsagers Indvendinger og
min Hunds Afsky besluttede jeg,
at jeg vilde prøve paa at dræbe Dyret. Som Vanben 'valgte jeg en tyk
Knippel.
Et velrettet Slag, Slangen var bedøvet. Flere Slag fulgte etter, inden den kom til sig selv.'
Schornhurg kastede sig over sit
Bytte, og da Indianeren saa, al den
egentlige Pare var forbi, skyndte
han sig at Ile til, løste et Strømgebirand, d murede en Løkke de af
og lagde den gni Dyrets Hals. SKO.
vens tætte Vildnis hæmmede Slangen i dens Bevægelser og gjorde
del derfor lettere at besejre den.

Milde teoser.
Nu blomster de Wide Roser
Skærsommerens flygtige Tegn;
de dui.er saa rens og sødligt
tru ef.er Nitternes Regn.
De myldrer frem
i hver seneste Busk,
den mindsle Kvist
er en Biornslerdusk
i Havens frodige Hegn
De bugnende Grene svsjer
Somingens bilde Blæst,
• der stryger saa lun og nænsom
. nid over Haven fra Vest.
En Humle rumler beruset forbi,
vælger en Blomst ar ligdybe sig I
og byder sit selv til G øst.
Richardt Gandrup.

Bildsljgoesle og biler.
--g—
Søndag den I I. Juli.
Sct. Ols KI 8. Allinge Kl. 10.

Pari Serumsinstitutel I Butantan
B-azilien, hvor man fortrinsvis
arbejder med Slangegiflen for at
fremstille en Serum som Modgift
i Tilfælde af Slangebid, foreganr
der stunddom Dramaer af en uhyggelig Karakter. Vort Billede viser
et af disse. Som man ser er to
Slanger I en fryglelig Kamp pas
selve Laboratoriets Gulv, og Kam-

pens Slutresultat er netop narret,

Luds Missionsforening
idel den ene Slange ganske atm- l Similag: Hammers Løkke Kl. 3.
Tejn Kl. 6. C. Rønne.
pelt sluger sin Fjende. To al Lurhoratoricassistenierne iagttager med
spændl Interesse Dramaet, medens
en tredie i et tilstødende Værelse,
ganske roligt passer sit Arbejde,
hvilket er et Vidnesbyrd um, at
Situationen ikke er helt ualmindelig paa Laboratoriet.

Mortorcykle

En god garanteret driftsikker Motorcykle er billig til Salg
V. Sørensen, Borre
Tlf, Sandvig 32.

Allinge-Sandvig

WI3duaker- 0 lothistriForening afholder sin ordinære
Generalforsamling, Torsdag den
15. Juli Kl. 8 Aften.
Dagsorden:
Beretning om Foreningens
Virksomhed.
2. Pct reviderede Regnskab op-s til Godkendelse.
3, \
a' bestyrelse som fra•
fra er etter 'rur. J. Hansen,
Th. Jørgensen, Sandvig og
r.gmester Jobs. Pedersen.
Valg af en Revisor.
Chr. Pedersen.
4. Eventuelt.
1.

Bostyrelsen.

EjendomsskyldsSkemaer udfyldes.

Chr. Sanne.
Al fred Mortensen.

jfaveme6ler.
Tlf. n 13 — Klemensker — Tlf. n 1

Klemensker Illkiereri,

Gaffelbidder
i Østerssauce,
i Tomatsauce, i Dildsauce,
i Pickles, i Krydersauce m. Løg,

91M£i0fienj
Urmager og Guldsmed

Benfri Sild,
Auditorio i østerssauce
og alm. Krydersairce
Røget Laks i Skiver og Danser.

g 51. Larsen,
Et Parti

Hatte

udsælges fra 6,50
Restlageret er nedsat.

Yfiora ifetersens.
217odeforretning.
Grundet paa. min

Cykleforretnings
Ophævelse
udsælges alle Cykle og Cykledele til meget nedsatte Priser
med Rabat pr. Kontant.

Rich. Nielsen.
Tlf. Klemensker n. 87

« Tlf. 93.
lit meget smukt og velholdt

001111081110-M811101110111
i norsk Stil samt et hvidlakeret
Knblnet-Møblement sælges.

Villa ,Brinken', Sandkaas.
Tlf. Allinge 144

Rø D. s. U.
afholder Bal paa Klemens Kro
Lørdag deri 10. ds. for Foreningens Medlemmer.
Stort Jazz Orkester.
Medlemskort maa forevises.

Bestyrelsen.

•ONIN1911111111~41»•
Riografen.
Søndag den II. Juli Xl. 8.

Automobil No.1129 Ran disse tijile lyve?
Ring til Klemens n. 53 y.
ALVIN MØLLER.

En af Nordisk Films Co. bedste Film, med Gunnar Tolaaes
og Kate- Rifise i Hovedrollen.
Ingen Film har opnaaet saa stort
et Antal Opførelse som denne.

Bilkørsel,

9.....91111111111111119

Last. og Personkorsel med
en 12 Personers Bil

Allinge:Sandvig

udlejes.

Klemens n, 7 y
AntonKotoed.

Al 6ils1~ og Person
korsel udføres med
ny 14 Personers Bil.

14. Hansen, Ankerhus,
Tlf. Rø 46 ø.

Gymnastikforening
afholder Medierne-Bal paa Christensens Sal, Søndag den 11. ds.
1:1. 8.
Baltegn Herrer 125 Damer 50 Øre
NB. Medlemmer genoptages
indtil Lurdag
Medlemskort skal forevises.
Medlemmer, der ønsker at deltage i en Biltur til Randkløve Søndag d. 18. ds. bedes
tegne sig senest deri 13. ds. hos
Niels P. Andersen, Sandvig og
E, Forslund, H. Løvholm Allinge.

Bestyrelsen.
8-9 Pers.
udlejes.

Luksusbil
II. Mareker.

Bestillin2er modtages

TIL Allinge 120.

Bilkørsel
udføres med 1.1 Pers. Chewrolet
Bestillinger modtages gerne
Wilhelm Bils og

Jorgensen
Alliege 79.

Tein
Brugsforening
Torsdag den 15. ds. (Dyrskuedagen) lukkes Udsalget Kl. 12

R5

Brugsforening
Udsalget lukkes Onsdag d. 14. da(og Dyrskuedagen) Kl. 11 Formid.
dag.

Bestyrelsen.

Kørsel
med en 5 Pers. Bil tilbydes til
billigste Pris.
Tlf. Re 57.

En Karl
kan straks Ina Plads

Blisshop

Salt

Køreplan.
Rønne-Allinge
JernbanA.
Søgnedagi-

Gyldig 16, Maj til 15. September

Fyldte Chokolader
„A L B A" Spise-Chokolade
„ANKER" Cacao kun i Vs kg Pakker
FINESTE DANSK FABRIKAT

geni-Xonserves.
Priserne er betydeligt nedsatte paa alt Grøntkonserves.

?Iftinge P'olottiat og s43robtlftforretitittg.

Kontortid : 10-12 og 2-4.

w.

som har set, hvorledes

Bornholms Vegetabil blodig
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvilkaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

.locinzelassefoder
Et Parti Blodmelassefoder til Svin er hjemkommet
og tilbydes fra Lager til ekstra billig Pris.

Saltsten
ilbuge %Initial= og tkroDuttforrettling.
-------

Prima Irre, velf011Selle Stradshiler
er hjemkommen rig tilhedes Ira Lager til billigste Pris

?Whig h oloilial, og 13robliftforretning
. eeeimiii>ii~~.~
_ «mr

•

BORNA MARGARINE
er fi;1 frisk og velsmagende og giver

Søn- og Helligdage.
Konoin-Mandvig

Alle Mennesker,

raffineret fint og mellemfint
er paft Lager til billigste Dagspris ?

Randvig-Itipmne

Sandvig 6,45 9,05 1,15 5,25 8,20
Allinge 6,51 9,13 1.22 5,33 8,28
Tein
6,59 9,22 1,51 5.42 8,37
1 lutuledal 7,03 9,26 1,36 5.47 8,41
7,13 9,38 1,46 5,59 8,53
Rø
Klemens 7.27 9.53 2,04 6,15 9,08
Nyker
7,37 10,05 2,15 6,25 9,20
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40
e) løber kun Onsdag og Lørdag
fra 30. Juni til 28. August
4) løber ikke 0,isilag Og Lørdag
fra 30. Juni til 28. August.

Bornholms Simre- & Laallekasses
Renten af Indmknd er pna:
3 Malanoderm Opnliralme
4,0 pCt, P•
Nipetrektooarvilkitar 4
Folio
2
•
I Formergohieetafilollnigen
3,0
hvortil l'rremlr, hidtil 2,4 pCt.

Rønne H, 8,00 1.30 4,20 7,15 9,30
8,17 1,50 4,37 7,32 9.47
Nyker
Klemens 8,30 2,05 4,50 7,45 9,59
8,46 2,21 5,06 8,0110,13
Re
Humledal 8,54 2,29 5,14 8,1010,21
Tejn
9,00 2,36 5,20 8,1610,27
Allinge
9,12 2,48 5,32 8,2710,37
Sandvig 9,20 2,55 5,40 8,3510,45
løber kun Mandag og Torsdag.
fra 28. Juni til 30. August.
il løber ikke Mandag og Torsdag.
fra '28. Juni 111 30. August.

Høsalt, Spansk Salt,

Rønne H. 8,00 1,15 4,10
8,16 1,31 4,26
Nyker
Klemensker 8,28 1,43 4,37
8,43 1,58 4,51
Rø
Humledal 8,51 2,06 4,59
Tein
8,57 2,12 5,09
Allinge
9,07 2,22 5,13
9,15 2,30 5,20
Sandvig

7,15
7,31
7,43
7,58
8,06
8,12
8,22
8;30

14tand.41 E-Kerne,

Sandvig 9,00 1,00 5,35 8,50
Allinge
9,08 1.06 5,41 8,57
9,16 1,14 5,50 9,06
Tein
Humledal 9,20 1,19 5,55 9,11
9,31 1,28 6 06 9,22
Rø
Klemens 9,46 1,42 6,22 9,38
9.56 1,52 6,32 9,50
Nyker
10,15 2,10 6,50 10,10
Rønne

DrIk

LÆKKERT SMORREBROD

I 1
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Wanclictftjorter
er billigft bo<3
ftribebe (-2',Ciorter fra 5,50
(3,50
fftra forre bo. meb
flitbef1i .). i mange gnotiftre 2,00
3tobe ri's,lip;)er 50 tre.
, tort 11.bbalg i ritlorte eoffer fra 19 Ere.

r‘orlan. et' f?anbelsbus
i
; 'ft at,t4 et meget tort
i be rette
t5 D
tjU
fflottitre og Pbotiteter, og s]3riferite er meget
)Rottitre og
i
billige i ?kir.
rebber.•
Nordlandets Handelshas.

Prima holdhare forhude Transportspande
leveres meget billigt fra Lager, Priserne meget nedsatte.
Alle Transportspande leveres med Nummer.

%Utugt Roll:mini. og Proburtforretning.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

cigarer, *bakker, fiber.
Stort Udvalg i alle gangbare Mærker
af Cigarer og Cigaretter .
Køb Deres Forbrug i Produkten og De vil blive tilfreds.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
I•SPISE-43HOCOLADE•
W
10

el

SPORTSVAND

CIPISheS

NY FORMSKENDE
SOMMERDRIK

&port
øl

GariSIX: k g

Brliggeraier2le

slanke flasker

Ekstra udsøgte Fløde Choculader

111

- Absolut fineste Kvaliteter. Ekstra udsøgte bitre Chocolader

0

Erindringsliste

- Absolut billigste Priser. Stort Udvalg i Kogs-Chokolader.

Priserne betydelig nedsatte.

flippe

0
r

& Preiloktiorreiiiiq

Fri
i
• K OGE-CHOCOLADE •

De bedste Nualilelgr i Arbejdstøj.
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Slem
heade til voksne og Horn fra 4,50-650. Prima hlaa Molskindsben
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer, Bluser ag Skjorter. Underbekladning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hansen.

1!

13.ogmestetkontoret 2-4 Eftm.
Dampskibsexpeditinnen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., 1.1andag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8 - 9 ng 2 3
FolkebogsamInger. (Borgerskolen I. Sal
Læsestuen • Søgnedage Ira .5--91- il tI
Udiaan Mandag og oredug 7 h.,
saml Tirsdag
ent ArbAkrall Larsen
Isassete, Sut. Klaus Svend;en, Sande
Jernbanesi. er aaben for Gods 11-12,24,
Klemens Jernbanestation dn.
.rnlllerkenit l,f.- I11 Il , n; .`
t ralle
DiskonioP.on,en 2 I kit..
ri
. ostkontolet ,Sugnedage 9 12 ng
-I.andinavien-Anterikalinien:
Agent Otto tioinitzk.%
.
Sparekassen 10 I? ruz ?Stempelfilial I Sparekassen. II) 12.
Hranddirektørei, dn
titatsansialteu for Livsforsikring ved
Sratinnfory.r. Kofred Kontnrin: I- 4 l'n.

lelegrablatIonrn 9- 12 og 2 6
Toll-Dram! et 8

I? Fe., ir,,

1

eL
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Største Udvalg.
Bedste Kvlifeter.
Billige Priser.

Maga sin duNordsUds,
"r.-:;!. 5

VICTOR RANG<
1.4?if 5
AL LINCIE

.93ord.

