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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
Forretningsarm. 8 6 Ø.

En Rædselsnat.
Efter det Engelske.
—0Johny Sinclair var ved at rense
sin Bøsse. Man havde de sidste
Nætter hørt en Løve brøle i Nærheden, og Johny, der Aaret før
havde mistet tre gode Dyr, vilde
prøve at komme Løven i Forkøbet I Aften havde han derfor sagt
til Karlene om at binde en Ged i
Hulvejen tæt ved Gaarden og lige
tæt ved den, i et lille Krat, vilde
han selv afvente Røverens Komme,
naar den lokket af Gedens Brægen kom derhen.
Inde i Huset var Eva Sinclair
i Færd med at smøre en Pakke
Mad, som han skulde have med
paa sin natlige Vagt. Hun var lidt
ængstelig, men han havde beroliget hende og sagt, at det hele var
ganske ufarligt. Nu stod hun i Døren og betragtede sin Mand. Hun
var en høj og smuk Kvinde med
lyst Haar og blaa øjne, for ikke
længe siden var hun kommet ud
for at dele det Hjem med ham, som
Johny havde skabt herude i det
fjerne Rhodesia.
,,Johny," bad hun, „vent og se,
om ikke Løven af egen fri Drift
gaar sin Vej."
.Kære Du, det kan aldrig falde
den ind, den gaar ikke herfra, saa
længe den har Mulighed for at faa
et Bytte, og desuden er der ikke
mere Fare ved at jage Løver her,
end der er ved at fange Mus i
gamle England," svarede han.
En af Karlene nærmede sig, og
det saa ud, som om han vilde sige
noget, men var bange for at begynde. Johny var straks klar over
at der var sket noget slemt. Karlen tøvede stadig, og Johny
lagde nu Mærke til, at han kastede stjaalne Blikke til Fru Sinclair,
som om han ikke turde sige noget i hendes Nærværelse. Johny
lagde Bøssen fra sig og gik hen
til Negeren, som forsigtig trak sig
tilbage.
„Naa, hvad er der paa Færde?"
„Herre," svarede Ketle hviskende. „Der er kommet Bud, at Pete
Carson og Dutch Sam er flygtet
fra Fængslet.
Johny tav et Øjeblik. Nyheden
var slem, - — hvis den var
sand. Pete Carson og Dutch Sam
var to af de værste af de mange
Skurke af forskellige Nationaliteter,
der gjorde Johannesburg til et
Hovedkvarter for al Slage Skurkagtighed. Meddelelsen var saa meget alvorligere, som den haarde
Dorn, de to Mænd nylig havde
faaet, var et Resultat af Johnys
og hans Hustrus Vidnesbyrd. De
havde lavet et brugeligt Alibil,
men Hr. og Fru Sinclair vidnede
at de havde set de to Mænd gaa
forbi Farmen netop den Aften, da
de havde paastaaet sig hundrede
Miles derfra.
Overfor Domstolen havde Duch
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Tirsdag den 16. September

Sam svoret Hævn i vilde Ord.
Pete Carson havde ikke været
slet saa højrøstet, men hans Blik
havde været tilstrækkelig tiltalende
og senere havde deres Kammerater paa en Kro udstødt vilde
Trusler om Hævn.
Han gik tilbage til Huset, mere
bekymret end han vilde vise. Hans
eneste Haab var, at Forfølgerne
maatte være lige i Hælene paa
Forbryderne. Heldigvis laa hans
Farm ikke ved Alfarvej, dog vilde
han tale med Eva om Sagen.
„Johny!" hørtes Evas Stemme,
da han kom ind paa Verandaen.
„Er det Dig, Johny ?"
„Ja, Kæreste," svarede han.
„Johny," vedblev hun og denne
Gang fik hendes Stemme ham til
at fare sammen af Skræk, „der er
to Mænd herinde. De har bundet
mine Hænder og holder en Revolver for mit Hoved. De siger at
Du maa komme herind med oprakte Hænder og ikke gøre Modstand, ellers skyder de mig."
Hans Bøsse laa lige ved Siden
af ham. Men skønt han kunde
hævne sin Hustru med den, maatte
han lade den ligge, thi hvis han
tog den med sig, var hun Døden
vis. Hun talte atter med dirrende
Stemme.
„Johny, jeg skal tælle ttl seks,
og hvis Du ikke kommer, før jeg
er færdig med det, vil de skyde
mig — et — to tre."
„Jeg kommer," raabte han højt,
han slog Døren op og styrtede
ind. Midt i Værelset stod Eva meget bleg og med øjnene fyldte af
Angst og Skræk. Paa hver Side
af hende stod en Mand, Joliny
kendte straks deres grusomme Ansigter.
Dutch Sam, den store skæggede
Mand, havde en Revolver i Haanden, Pete Carson var mindre, havde
graasprængt Haar og langt Overskæg. i Haanden holdt han en
Bøsse. Begge Vaaben var rettede
mod Eva, der stod med Hænderne
bundet med en Læderrem paa
Ryggen. Den stumme Bøn i Angsten i hendes Blik gjorde ham
næsten gal.
Carson, der stod med Blikket
fæstet paa Johny, satte den kolde
Bøssemunding mod Evas Pande.
Hun rystede, men stod ubevægelig medens Johny blev grebet af
den frygtelige Angst. Dutch Sam
sænkede sin Revolver og nærmede
sig forsigtig til Johny.
„Hænderne paa Ryggen", hvæsede lian, „og prøv ikke paa nogen
dumme Kneb, hvis De ikke vil se
hendes Hjerne sprøjte ud."
Johny adlød rystende og Røveren bandt hans Hænder. De to
Skurke saa til hinanden og smilede.
» Hidtil er alt gaaet godt!" sagde
Pete. „Nu maa Du hellere gaa
over til Negrene, Sam, Sig til dem,
at de skal forholde sig rolige. Hvis
de gør Vrøvl, skyder vi hele Banden. Jeg skal imens holde Øje med

disse to kære Venner."
Dutch Sam nikkede og gik. Pete
satte sig med Bøssen paa Knæet
og betragtede sine Fanger.
„Ja, nu er vi i Deres Vold og
De kan myrde os, om De vil, men
jeg haaber, at I er saa meget Gentlemen, at I ikke gerr en Kvinde
Fortræd," sagde Johny.
„Hun vidnede ogsaa mod os,"
snerrede Pete, „vi hader hende
ligesaa meget som vi hader Dem."
I dette øjeblik fortrød Johny,
at han ikke havde kastet sig over
sine Fjender i samme øjeblik, som
han havde set dem. Thi skønt det
havde betydet Evas Død paa Stedet, saa følte han at det havde
været bedre end at falde i Hænderne paa disse Skurke uden
Mulighed for at hjælpe hende.
„Det var Jeres Tur, den Dag i
Petroni," sagde Pete med en ond
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Latter. ,,Nu er det vor Tur."
Dutch Sam kom tilbage med to
Flasker Cognak i Haanden.
,,Jeg har lukket alle Negrene
inde," sagde han. „De volder os
ikke mere Besvær. Dette fandt jeg
i Spisekamret, det var alt, hvad
der var af den Slags," tilføjede
han og satte Flaskerne paa Bordet.
„Vi maa have lidt at spise ogsaa," bemærkede Pete. „Hvis De
tillader, min Frue," sagde han
haanende til Eva, der ikke tog
Notits af ham. — Han syntes at
tage hendes Tavshed ilde op; thi
han skældte arrigt. mens han og
Dutch Sam skaffede sig noget
Mad og hurtig fortærede det, mens
Johny tænkte paa, hvilken Skæbne
de havde tiltænkt ham og Eva.
Pludselig hørtes en dump Lyd,
der lød som fjern Torden.
Fortsættes Fredag.

Kairo, Ægyptens Hovedstad.

De engelske Kolonier kræver mere Selvstyre, Indien kræver
Monopolernes Afskaffelse, der er Uro og Revolter snart her, snart
der, og ikke mindst i Ægypten. Englænderne har nok at gøre, og
i Kairo kommer det stadig til blodige Uroligheder. Ingen By har
saa broget en Befolkning, saa at sige alle Folkeslag er repræsenteret.
Her mødes gammelt og nyt, pragtfulde Muskeer og skønne Paladser,
krogede Gyder og uhyre Ruinhobe, her er Urocentrets Arnesteder.

Allinge
Elektricitetsselskab
holdt i Fredags ekstraordinær Generalforsamling paa Christensens
Sal. — 40 Medlemmer var mødt.
Formanden, Købmd. P. Kure bød
Velkommen og foreslog Købrod.
Planck som Dirigent, da denne
som Bestyrelsesmedlem var kendt
med Forhandlingsernnerne. Aflagde derefter Beretning, hvoraf
fremgik, at der var afholdt et Utal
af Møder i den korte Tid, Selskabet havde eksisteret, og at Fremgangen i Medlemsantal og Strømforbrug var over Forventning. Da Regnskabsføreren f. Tiden var
bortrejst, kendtes ikke de nøjagtige
Tal pr. Dato, men det oplystes at

Selskabet havde c. 82 Forbrugere
af Elektricitet, heraf c. 55 Medlemmer, og der var 102 Maalere i
Brug. Bestyrelsen mente at Selskabet befandt sig paa absolut
sikker Grund, alle Indbetalinger
paa Installationer og Forbrug indgik normalt. -- Havde foretaget
Halvaars Status pr. 1. Juli, og pr.
havde vi købt af Rønne 10,200
kw og solgt 9,500 kw., (Svind ca.
7 pCt.). Til Lys var forbrugt 8300
kw, til Kraft ca. 1200. Bestyrelsen havde rejst en Kassekredit
paa 45,000 Kr., og skyldte herpaa
pr. th c.24,000 Kr. Installationerne
havde kostet ca. 35,000 Kr, deraf
skyldtes pr. ih kun ca. 7,500 Kr.
Gadeanlæg, Stikledninger, Maalere
har kostet c. 19,000 Kr. Selsk. har
udbetalt Installatøren sit Tilgode-

1930

havende og Form. benyttede Lejligheden til at bringe Hr. Larsen
en Tak for det gode Samarbejde.
Det samlede Arbejde andrager c.
54,000 Kr., Install. Larsen garanAar, og
terer for Arbejdet i
har som Sikkerhed deponeret et
Beløb paa 2000 Kr.
Ledningsnættet var nu udbygget saaledes, at praktisk talt alle
Kommunens Beboere kunde faa
indført Stikledninger. Der var derfor ført Forhandlinger med Byraadet, for at faa de af dette stillede Betingelser bedre i Overensstemmelse med Selskabets Tarv
og ønsker. Særlig Punkt 4 og 5
havde vakt Betænkeligheder, men
Bestyrelsen kunde med Glæde
konstatere, at den sidste Skrivelse
fra Byraadet antyder, at dette nu
ikke har noget mod at slette Pkt. 5.
Da Selskabet er interesseret i at
faa flere Medlemmer, foreslaar Bestyrelsen at indbyde de af Byens
Borgere, der endnu ikke er Medlemmer, til at tegne sig paa lige
Vilkaar med disse inden 10. Okt.
Det højeste Tilskud til Stikledning
skulde dog være 30 Kr. pr. Instal.
Betaling for Lysstrøtn udregnes
som forben paa Lampesteder og
betales i maanedlige Rater.
Forbrugerne deles i 3 Grupper:
Private, Forretninger samt Foreninger og Institutioner, der ikke
kan tegne sig som Medlemmer.
De private Forbrugere vil herefter blive opkrævet med 6 kw.
pr. Lampested (nu 8).
Grundprisen (62 Øre) bliver ens
for alle.
Forretninger betaler som hidtil
62 Øre for de første 10 kw pr.
Lampested.
Pr. I ste December gøres op og
godtgøres for ikke forbrugt Strøm.
Er der forbrugt mere, vil det overskydende Kvanta være at betale
med 48 Øre pr. kw indtil 12 kw
pr. Lampested, derudover gaar
Prisen ned til 35 Øre pr. kw.
Det vedtoges at ændre Lovene
saaledes :
§ 2, 2. Stk.: Senere tilkommende
kunne ikke optages som Medlemmer i Selskabet, men kunne blive
Forbrugere paa Vilkaar, som Bestyrelsen, event. Generalforsamlingen rnaatte fastsætte. Hvert Medlem skal ved Indtrædelsen underskrive Selskabets Love, som de er
indført i Forhandlingsprotokollen,
samt underkaste sig de paa Generalforsamlingen stillede Betingelser.
§ 3, Stk. 2: Til Betaling af den
Sum, som Medlemmernes Installation koster, optages et Laan,
som afdrages af hvert Medlem i
Forhold til, hvad Installationen har
kostet, i 48 lige store maanedlige
Rater. Dog betaler hvert Medlem
straks mindst Halvdelen af, hvad
Install. har kostet. — Restgælden
skal være betalt inden 31. December 1934.
Stk. 4, 1. Punktum udgaar, og
§ 5, 1. Stk. ændredes til :
— Betaling for elektrisk Strøm
fastsættes af Bestyrelsen for 1 Aar
ad Gangen under Generalforsamlingens Sanktion for Grundprisens
Vedkommende. Bestyrelsen afgør
med bindende Virkning Størrelsen
af event. Rabatsatser og Formen
for samme, og er til enhver Tid
berettiget til at ændre eller ophæve
disse. Betalingen for Strøm opkræves forud i 12 lige store mdl.
Rater.

Det evige kvindelige.
_0_

En Kvinde vaagnede efter Nattens
Søvn. Hun strakte et Par nøgne Arme i
udhvilet Velbehag, gned Øjnene og rullede sig med et raskt Tag ud af den
ugarvede Skindfælg. I en Fart svøbte
hun et andet, ligeledes ngarvet Skind
omkring Kroppen, stak Fødderne i et
Par Skindfoderaler, som hun snørede
fast omkring Anklerne med nogle sammenknyttede Trevler af Planterod, slog
saa Teltforhænget til Side og løb ud i
det dugvaade Græs for at hilse Solen
velkommen, der just hævede sig over
Øresunds glitrende Vand.
Tidspunktet for den lille dagligdags
Scene var en Sommermorgen for tre
Tusind seks Hundrede Aar siden.
Den selvsamme Morgen, men et Par
Timer senere, vaagnede en anden Kvinde.
Det rummelige Sovegemaks blanktpolerede Vægge skinnede i den klare Morgensol, muntert smilende med deres
yndefulde Dekorationer af Lotusblomster
tegnede i Panelhøjde hele Værelset rundt
og oven over disse flyvende Duer og
brogetmalede Sommerfugle.
Paa en Forhøjning midt i det højloftede Rum stod den brede, lave Seng, et
Pragtstykke af udskaaret Ibenholt, indlagt med Guld. De bløde Bolstrer var
dækkede med silkeline, vævede Stoffer,
Kostbarheder, som var mere end deres
Vægt værd i Guld. Langs Væggene var
Stole af indlagt Arbejde, bærende de
Rober, hun – Dronningen – skulde
iklædes i Dagens Løb, Morgenklædningen, den pragtfulde Ceremonidragt, som
hun skulde bære ved den store Tempelfest, og et Vidunder af et Aftentoilette,
rigt besat med ædle Stene og guldindvirkende Blomsterprydelser. Paa en lav
Taburet af aflang Form laa Parykkerne
tilligemed de gyldne Hovedsmykker, det
allerskønneste af dem – som hun skulde bære ved Hoffesten i Aften – en
Gave fra hendes højtelskede kongelige
Fader Akhenaton, hvis Sjæl allerede var
vandret bort gennem Underverdenens
rædselsfyldte Riger.
Fremsat paa et lidet Bord, hvis Plade
var Mosaikarbejde af Perleskal, stod allerede Toiletrekvisitterne parat. Der laa
Haandspejlet at det drevne Sølv, indfattet i en Kant af blaa Emalje, der var
Kammene af vellugtende Træ og de
skønne Skaale, indeholdende alle berorige Skønhedsmidler og kostelige Salver.
Det gyldne Sollys fyldte nu hele det
store Rum. Fjernt fra et Tempel lød
Hymnen til Solguden, Præsternes Sang
til Musik af Harpe og Tamburin, en
Livsglædens Musik, en Hilsen til den
nye Dag. Hvor skøn er hun ikke, Dronningen, med det yndefulde Legeme hyllet i silkeblødt »neglige". Hendes Ansigtstræk er fine. de noget ørneagtige ProfilkUrver forlener hendes Aasyn med et
Udtryk af Højhed og Ro. Hendes Hud
med dei olivenfarvede Skær er blød som
Marabustorkens Fjederham, for hun bader den i Mælk og salver den i Essenser, der ejer en betagende Duft.
Nubiske Slavinder ledsager Dronningen til Badet, et Marmorbassin, nedsænket i Gulvet og fyldt med Vand fra
Nilen, blødgjort med Rav. Hendes Hud
er varm af Blodets sunde Glød, idet
Slavinderne gnider de ædeltformede
Lemmer.
Nu følger Paaklædningen.
Ikke Silke, fordi Silke kendtes ikke,
men vævet Linned al silkeagtig Blødhed
og Finhed. Tilsidst Kjolen, en safrangul
Robe, og over den svøber Slavinderne
et Gevandt, spundet som et fintmasket
Net af Traade, bestukket med blaa Emaljeperler, hvis dybe Farve fremhæver
Dronningens dejlige Teint. Og over hendes Skuldre hænges en hvid Kappe af
fint Klæde, sølvbroderet med store Blomster.
Først nu følger Ansigtets Behandling.
I dejlige Krukker af blegt Porfyr gemmes Antimonblandingen, som skal give
øjenlaagenes Rand og den mørke Tone
der forstærker øjnenes Glans og giver
dem et Skær som funklende Agater. Det
var det samme kosmetiske Vidunder,
Eleopatra forstod at anvende, og som
hjalp hende til at bøje den tapre Antonius' Romervilje, saa at han blev hendes
lydide Slave.
Tilfreds med det Billede, Sølvspejlet
viser, giver Dronningen et Vink, som
gælder Slavinden, der allerede holder
Parykken parat. Det er foreløbig kun
Formiddagsparykken, den med de mange
smaa myldrende Ørekrøller, der er forsynede med smaa Gulddupper i Spidserne. Galaparykken er prydet med
Strudsfjer og ædle Stene. Den maa vente
til i Aften.
Pidicuren er det næstfølgende Punkt
paa Programmet. Og en Slavinde knæler
med Sandalerne. Af rødt Læder er de,
med gyldne Spænder og indfattede Ædelstene.

Og selv til Formiddagstoilettet bæres
Smykker. Ægyptens Dronning e-1 ikke
blot af guddommelig Skønhed men ogsaa af guddommelig Byrd. De Smykker,
hun bærer, er derfor guddommelige
Symboler. Horus' Høgehoved i drevet
Guld med Øjne af grøn Smaragd. „Ammons Øje", „Livets Nøgle", som Isis
holder i sin Haand, Isis som er Menneskehedens Moder. Og der er Guldsnogene, som slynger sig om de dejlige
Arme – Visdommens Snoge! Thebens
Guldsmede forstaar deres Kunst, fint er
det Arbejde, der udgaar fra deres Hænder. Som en Drøm er de kongelige Diadetner – af Guld med Perle og Turkis
Koral og lapis lazuli, kunstfærdig slebne
Saaledes smykket træder Dronning
Akhenasaton ud af sit Boudoir. Alle bøjer
sig i Støvet paa hendes Vej. Kong Tutankhamens skønne Brud.
— Og paa samme Tidspunkt' som
Ægyptens Dronning skrider i Procession
til den søjlebaarne Sal for at deltage i
Morgenmaaltidet ved sin kongelige Husbonds Side, ligger – i Græsset ved Øresunds Bred – langt mod Nord, en
Kvinde med et Vilddyrskind snøret om
Kroppen og gnaskende paa et Æble.
Smil ikke ad hende, kære Læserinde,
foragt hende ikke. En Draabe af det
Blod, der farvede hendes Kinder med
Sundhedens Rødme, flyder i Deres Aarer.
Fryd Dem over denne kostelige Draabe
det er en kongelige Arv – det er selve
Slægtens Sundhed.
– – –
Kan det Svælg, sogn bestod mellem
den ægyptiske, ja, i det hele taget, Orientens Kultur og dets Udviklingstrin,
hvorpaa vi Nordens Børn befandt os i
hin fjerne Tid, markeres tydeligere end
just gennem dette Skønhedsplejens Kultur-Raffinement? – Og selv nu – til
Trods for alle moderne kosmetiske Vid. undere og alle elektriske Skønheds-Kure,
er der en himmelvid Forskel mellem
f. Eks. Ægypterindernes Skønhedsdyrkelse for tre Tusind Aar siden og den
moderne europæiske Dames Opfattelse
af Begrebet Skønhed.
Ægypterne – og efter dem Grækerne
og Romerne – „dyrkede" deres Legeme
ud fra en egen religiøs Anskuelse, der
lærte dem, at Legemet var et Tempel
for den udødelige, gudebeslægtede Sjæl,
Og ud fra denne Forestilling handlede
de. Bestræbelserne for at fuldkommengøre Aanden gennem Tilbedelse og Andagt, gik Haand i Haand med Anstrengelser for at fuldkommengøre Legemet,
Det var ikke Behagelyst, der fik Ægypterinden til at salve sine Lemmer, det
var en religiøs Akt, der havde sit Udspring i Ærbødighed for Skaberens Værk.
En aldeles „udvendig" Opfattelse af
Begrebet legemlig Skønhed og Fuldkommenhed vilde ikke kunne have skabt
Resultater, bevarede gyldig op gennem
Aartusinder. Endnu den Dag i Dag ser
vi moderne Mennesker hen til det oldklasiske Skønhedsmønster med sand
Beundring og søger at efterligne det paa
alle Mander. Den moderne Plastik og
den moderne Ballet, som den af en Pal/lova, er iøjnefaldene Beviser herpaa.
Men ønsker vi at naa selve det oldklasiske Skønhedsideal, da maa vi vende
Bestræbelserne i en hel anden Retning
end hidtil. Det aandelige Moment i Skønhedsdyrkelsen maa sættes i første Række.
Vi maa have det guddommelige Instinkt
vakt til Live, som lærer os, at Legemet
er ikke et ligyldigt Hylster, som man
kan negligere og lade „forfalde", som
man har Lyst eller Ulyst. Legemet er
en med Sjælen næsten sideordnet Faktor. En af Frankrigs Klassikere siger et
et Sted: „Sjælen er Rollen, Legemet er
Skuespilleren. Hvad nytter det, at Ordene er rige, naar Skuespilleren har en
Talefejl, der gør ham latterlig? Samtidig vil han gøre Rolen latterlig, og det
hele bliver Fiasko for den ulykkelige
Forfatter?
Mennesker, der forsømmer deres Legeme ved skødesløs Behandling, er som
Skuespilleren, der har en latterlig Talefejl.
En kluntet Fremtræden, uskønne Bevægelser, jasket Tale, vanemæssige Unoder, Forsømmelighed i de rent Ydre –
alt saadant er frastødende „Talefejl"
hos Legemet, der skal være et Udtryk
for vor Sjæl og vort Sind, og som kan
virke saa skønt og harmonisk, men ogsaa saa plumt og ubehjælpsomt.

Tunnellen mellem
England og Frankrig.
Sampereret under Verdens
uroligste Farvand.
Hvert Aar, naar Vinterstormene
kommer og Sejlladsen over Kanalen, der adskiller England fra
Kontinentet, i det mindste i et Par
Dage bliver umuliggjort, vinder
Problemet Terrain, at en Tunnelforbindelse er en ubetinget Nødvendighed, dersom man vil bibeholde Godstransporten, som nu
en Gang er ethvert Lands Pulsslag.
Uden Tvivl har England en
Gang udgjort en Del af det saa
nære Kontinent. Det kan bevises
ved Kanalens ringe Vandstandshøjde mellem Dover og Calais,
som -kun andrager 150 Fod paa
de dybeste Steder, og endvidere
ved de uafbrudte, gennemgaaende
Kalkstenslag. I den hele Verden
gives der ikke en Stribe Vand,
der kan være mere urolig end
disse 52 Miles fra Havn til Havn,
ingen åer kan fremvise større Samfærdsel saavel paa langs som paa
tværs, og inden der har budt sine
Overvindere større Vanskeligheder
Paa Grund af den ringe Dybde
kan der ikke gaa rigtig store Skibe
mellem Dower og Calais. Saa maa
Nøddeskallerne, thi stort andet er
det ikke i Sammenligning med,
hvad vi nu til Dags forstaar ved
Dampskibe, hver Dag gøre deres
Rejse fra Kyst til Kyst, Sommer
og Vinter. De maa transportere
Titusind af Passagerer og Hundredtusind Tons Fragtgods, og
hele ;Samfærdselen maa ganske
simpelt ligge stille, naar Naturen
befaler det. De 13/4 Time, Rejsen
varer, er alt for kort et Tidsrum
til, at det lønner sig at skabe virkelig Bekvernmelighed, og ogsaa
for kort Tid til at udnytte denne,
dersom den var der. Fragten derimod maa behandles ligesaa omstændeligt og pakkes lige saa sikkert ned, som skulde den paa en
Rejse paa 1000 Miles, hvorved
Omkostningerne naturligvis forhøjes unødigt. Denne utidssvarende Metode vilde ganske bortfalde, dersom England indsaa, at
en vedvarende jordfast og hurtig
Forbindelse med det europæiske
Kontinent er en Nødvendighed for
Landet, og saa meget mere en
Nødvendighed for England som
for et hvert som helst andet Land,
som har med denne Sag at gøre.
Kanaltunnelprojektet har siden sin
Opkomst for ca. 50 Aar siden
gennemgaaet en lang Skala af
Omvekslinger. Der var en Tid, da
det engelske Parlament var begejstret for Sagen, og der proklameredes Dannelsen af et Selskab, der skulde begynde paa Bygningen af en Skakt i Dover, og
man paabegyndte en Boring. Paa
fransk Side, hvor man var overbevidst om, at det var Englands
Hensigt at fuldende Værket, var
der store Planer i Gære. Frankrig
byggede den Gang store Værker
i Nærheden af Calais, som var
udrustede med de allermest moderne Maskiner til Udboring.
Boringerne blev ogsaa foretaget
to Miles henimod England. —
Naturligvis slugte Arbejdet store
Summer, og man kan forestille sig
den store Ærgrelse, der opstod,
da det engelske Parlament indstillede hele Projektet paa Krigsministeriets Raad. Man kan ogsaa
forstaa, at England nedlagde sit
Veto mod Ideen om en Kanaltunnel, i Bevidstheden om at være
omgivet af Hav og sin dermed
følgende Uovervindelighed.
Denne isolerende Beliggenhed
var imidlertid forbi, da Blerlot fløj

over Kanalen, og dermed ogsaa
den eneste Indvending mod Kanaltunnelen forbi. At der kommer
en Kanaltunnel er der ingen Tvivl
om. Spørgsmaalet er blot, hvorlænge Tilladelsen til Bygningen
vil udeblive. Naar Tunnelen en
Gang er en fast Bestanddel i Samfærdselsnettet, og naar mange
Hundrede Personvogne og Jernbanetog kører frem og tilbage i Timen, saa vil vi spørge os selv,
hvordan i Alverden gik det uden
Tunnel. Der vil ikke mere finde
nogen Lammelse Sted i Trafiken
paa Grund af Vinterstormene, og
ingen Forsinkelser mere i Dover
og Calais. Der vil da være en
jævn Trafik, og en Rejse fra London til Paris vil da være lige saa
simpel som en Tur i Dag fra London til Bristol.

Badningens ID Bud.
—o—
Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer er saa rig paa — følgende
gode Raad:
1. Gaa aldrig alene i Vandet.
2. Svøm ikke for langt ud. Det
er aldeles ingen Nytte til, og du
udsættet kun dig selv og dine Medmennesker for Fare, dersom du
pludselig gribes gf Ængstelse eller
af et Ildebefindende, og Kræfterne
derved svigter dig,
3. Bader du i en Mergelgrav eller paa Steder, hvor du ikke kender Vanddybden, tag da om Livet
et Reb, som en anden — staaende paa Land — holder i.
4. Bader du fra Baad paa dybt
Vand, tag da ligeledes om Livet
et Reb, som holdes af en i Baaden
værende Person. Spring ud og
gaa op fra Baadens For- og Agterende ikke fra Siden. Skulde det
ske, at Baaden, du er i, kæntrer,
bliv da ved den, medmindre du
er nær ved Land og er vis paa
at du kan svømme ind.
5. Gaa ikke i Vandet lige efter
et Maaltid, ej heller efter stærk
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte
virker normalt igen) Mennesker
med Tilbøjelighed til stærk Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.
6. Sig til Børnene, at de aldrig
i Kaadhed maa skubbe hverandre
i Vandet fra Bro eller Baad, og
at de aldrig i Vandet maa dukke
hinandens Hoved under.
7, Lad dem ikke blive længere
i Vandet end højst til det Tidspunkt, hvor den første Kuldegysning indfinder. Paase, at de efter
Badet ikke fryser (uvirksomme
opholder sig i kølig Luft). Og lad
dem heller ikke overdrive Solbadene.
8. Tillad ikke Børn — ukendt
med Sejlads at tage ud paa egen
Haand. Giv dem Advarsler mod
Kaadheder, dersom de i Robaad
faar Lov at ro ud uden voksne.
9. Gaa ikke flere i en Baad, end
at I er sikre paa, at den kan bære jer, og overbevis jer om, at
Baadens Sider er tætte (ikke har
slaaet Revne.) Søg straks Land,
hvis Baaden tager Vand ind.
10. Endelig bør alle, ældre som
yngre, lære at kunne udføre et
korrekt „kunstigt Aandedræt"
(Sehåfer-Metoden)
Det „kunstige Aandedraet", og
hvad dertil hører, er lært i Løbet
af en halv Time, og sikkert vil
dt fleste af os — før eller senere
i vort Liv — komme til at staa
overfor Tilfælde, hvor den hurtige
Paabegyndelse af „kunstigt Aandedræt" kan være af afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.

rer, hans Klæder — ganske vist
var de luvslidte, men man kunde
jo nok se, hvad de engang havde
været! — alt røbede den fine
Mand. Men et Blik fra hans trætte
øjne sagde mig, at det nok var
ramme Alvor, og rent instiktmæssig forstod jeg, at det, han ønskede
var at komme bort fra sig selv,
at glemme noget, som det ikke
var godt for ham at tænke paa.
Samme Dags Morgen havde
Torval, Løvetæmmeren, sagt til
mig, at han behøvede en Mand til
Hjælp. Torvals Løver var berømte
for deres Vildskab
det var ikke
længe siden, de havde dræbt en
Mand, saa jeg tøvede lidt med at
tilbyde ham det „Job", gaaende
ud fra, at han maatte have læst
om Ulykken i Aviserne. Men næppe
havde jeg imidlertid nævnt det,
førend han fuld af Iver udbrød :
„Det var lige noget for mig!" Det
var det helet Jeg kaldte paa Løvetæmmeren: „Aa, Jim, kom lidt
herhen! Her er din nye Mand!"
Jim saa paa Manden med et
hurtigt, skarpt Blik — alle Dyretæmmere ser paa Mænd og Dyr
paa den Maade — og havde i
samme Nu bestemt sig. Han tog
den unge Mands Haand og rystede
den hjertelig: „All rigthl Det er
lige den Mand, jeg søger!" og saa
snart Lønspørgsmaalet var afgjort,
gik de deres Vej sammen og lod
mig tilbage i mine dybe Tanker.
Hvad i Alverden havde drevet den
Mand ind i dette?
Jeg mindes ikke, at jeg saa
ham før et Par Uger efter — jeg
havde haft travlt og havde ikke
Tid til at beskæftige mig med ham
— men den Aften, jeg husker, saa
jeg ham sammen med Torval inde
i Løveburet, medens han viste sit
Mimer. Han var pragtfuld at se
paa, høj og smuk og velskabt.
Intet Under at Kvindernes Øjne
hang ved ham.
Men jeg kunde ikke lide at se
ham inde mellem alle de vilde
Bæster, og jeg ønskede ikke at se
endnu en Mand blive dræbt, især
ikke en, som jeg kunde lide. Saasnart Numeret var forbi, gik jeg
derfor hen til Torval og sagde
det til ham. Han saa paa mig og
lo.
„Han er saamænd sikrere derinde end jeg. De er bange for ham
alle sammen, selv gamle Nem.
For han er ikke det mindste bange
for dem, hvilket er mere, end jeg
kan sige om mig selv, for undertiden kan de nok gøre mig nervøs."
Det beroligede mig, For ser De,
man behøver ikke megen Erfaring
for at kunne behandle vilde Dyr.
Det eneste, det kommer an paa,
er at have Mod og Fasthed og
sunde Nerver. Dyr er noget for
sig selv — ligesom Kvinder. Man
ved aldrig i Forvejen, hvor man
har dem. Har de engang gjort det
ene, kan de godt gøre lige det
modsatte næste Gang — det er
derfor, det er saa besværligt at
have med dem at gør. Elefanter
kan man blive gode Venner med,
men Løver — aldrig! Intet kan
'nogensinde tæmme dem. Aldrig
er de tilfredse. Det eneste, der
holder dem rolige, er Frygt— og
de frygter kun den, der ikke frygter dem! Og altid lurer de paa
en Lejlighed, hvor de forhadte
Mennesker har et svagt Øjeblik,
— og da er Døden ham vist
Med Hensyn til Dalton, saaledes hed den unge Mand, var jeg
altsaa beroliget, men jeg kunde
ikke lide de Ord fra Torval, at
Løverne somme Tider gjorde ham
nervøs. Jeg skulde vel have foretaget mig noget i den Anledning,
men jeg gjorde intet — og stakkels Torval havde da ogsaa nær
mistet Livet.
Fortsættes Fredag.
1~~~•~1

r"----17--fiet Blad
træffer Deres
Kundekreds
bedre end i
Løvetæmmeren..
Nordbornholm I
d

„Det var i en af de smaa Byer
i den nordlige Del af Texas, at
han korn ttl os og spurgte, om
vi ikke havde Brug for ham," fortalte Cirkusdirektøren mig. „Først
troede jeg, han vilde drive Spøg
med os. Hans Sprog, hans Mane-

Forretningskonvolutter
sælges med Firma for kun 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge BogtryKheri.

Gode Kartofler

Huggede og polerede

Gravmonumenter

sælges.

Karl Chr. Andersen,1

Kursus i
Sundhedspleje og Sygepleje
paa Christensens Sal (Havestuen)
i Ugen fra den 22. til 28. Septbr.
hver Aften fra Kl. 8 --W.
For Kursus betales 2 Kr. for
hver Deltager. — Indmeldelse hos
Formanden Fru Smedem. Petersen.

Bestyrelsen.

Ekstra fine Spise-Kartofler,

En flink Karl

kan faa Plads,
Tlf. Gudhjem 81.
gp••••01~111.011Pt
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V. Sørensen, Borrelyng.
Mejeriet
„ K aj bj erggaard "

• Cs
•
i ny lukket B il og til rime! lige Priser. Tlf. 145.

er son erse
Poul Nielsen

1 Overfor Gæstg. Christensen. 1

ki••••••••••••••••

••••••••••••• Mod
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Afdeling i

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar
Folio
i Forsørgelsesafdelingen
hvortil Præmie, hidtil

udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.

Fru Oda Hjortbøl.

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

rEt Pa rti prima
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Kob danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug eg
Industri og skaffer
Arbejde til;Landets mange arbejdsløse.

Svend Flygenring & Co.
St. Torvegade 5.

Ny lukket Bil

udlejes.

fi3melliis8r-Saloon

Biler

Best. modtager Tlf. Rønne

380.

'llinge5' g lv ter fi
anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.
wenalm11~01■■•11.1.

ny norsk Spegesild
Ekstrafin Kvalitet.
(Størrelse som den bornholmske)

Nye islandske Fedesild
Islandsk Krydersild, meget delikat
Allerfineste afnakket

Klipfisk
anbefales til billigste Priser.

J. B. Larsen.

Fest- og Bryllupssange
leveres

billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

Kakkelovne!

hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
li

Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

gornitzRas 2ogtrykfieri,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris.

871 ffeersfiningen an6efales
ekstra kraftige Dampko! og Motorpetroleum til billigste Pris.

9rodukten.
18

OptiendningsbrEende altid paa
Lager, billige Priser.
Geert Hansen.
Tlf. 29.

Gruppe-, Industri-, Portræt-,
Interieur-, Sports-, Illustrations-. flesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vedera g for Befordring.

Kaare Itaknanssen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstorrelsesanstalt.

Tillægs =Tyrekalv
Kalv efter Tyren Lejf Vesterskov,
for gode Køer, er til Salg.

Møller, Hærgaard
Tlf. Rats. 32 x.

Superfosfat

og
5rrodukten.

er paa Lager. Bestilte Partier kan leveres otngaaende
ny Bestillinger modtages gerne.

ClarsensSkotojsforretning,k11.

Aliillge Skarcri

Linned
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Vi er til Tjeneste
med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld
Reklame i „NORDBORNHOLM."
ønsker De en Annonce, der vil blive læst
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og meddel os, hvad De ønsker at reklamere med, vi
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste
Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem
indenfor Deres Kundekreds.
„NORDBORNHOLM" er det billigste og
mest fordelagtigste Blad at avertere i.
Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist.

og Børnetal

saavel nyt som Omforandringer
udføres.
Tlf. Rø 6.
Thora Olsen.
(Th. Bendtsen, Rø St.)

Jndpafiningspapir og ,?oser

Lasthørsel udføres.
E. Hansen, Tein. — Tit. Rø 57 x.

med den gode Pasform faas i

Gode Spise-Kartofler

Xvorfor Iie6e 7ryfisager

• udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nye
Vogne. Billige Priser.

»en fikse 8Ro

Allinge,

er til Salg hos Avlsbr. Chr. Holm,
Allinge, Samme Sted søges strax
eller senere en flink Pige.

P. C. Holm, Allinge.

Jac. Jensen.
Træffes personlig hver Fredag Form .

J. B. Larsen,

Miarefimann, 3(asle.

paa Grund af dets Soliditet, smagfulde Udførelse,
fortrinlige Varmeevne og store Økonomi, — 1 mit
righoldige Lager af Ovne finder De let den Ovn
som passer Dem. — — — Priserne meget rimelige.

A. Engell, Tein.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

meget fede, anbefales.

Vejle Støbegods er landskendt

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.

Overretaaagfurer

Slam Ris,

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

Egner sig derfor
bedst for Avertering.

Tlf, Ali. 59 kan foreløbig benyttes.

Ragnhild Jacobsen.

Grammofoner
og Plader sælges billigt.

Billige Priser.

paa

Billig Annoncepris

L. P. Olsen, ved Tejn St.

Rosenborg, Sandvig,

Upolerede

Der er Forskel

Læses i alle hjem

3M04/414~114•613~411441• 011~1141~~

er herefter kun aaben Fredag og
Lørdag hver Uge.
Ærbødigst.

Marc1imann, Tlf. Hasle 90.

Syning af Kjoler,

Oplag 3500 Ekspl.

Luihrsel tidløns

modtager Indskud paa Ind- I
laansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlian m. m.

Fotografiske Artikler,

Conrad Hansen, Allinge

Ugeblad og Annoncetidende
for søndre og østre Herreder

AI

Hasle Bank

Film og Kopipapir etc. udsælges
halv Pris.

Stort Udvalg.

,Østbornholm'?

samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.

Aktieselskabet

er hilligt til Salg.
Ole Larsen, Vestergade, Hasle.

i Guld-,Sølv-, Plet- og Tinvarer hos

Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling rn v.

Habitter .
halv Pris.

Starndyr.

Chinchilla og Angora Kaniner

Køb Konfirmationsgaver

Kender De

Tlf. AU. 117 y.

danske Konfirmand-

V. Sørensen.
welemenewmabalownw“......

50 Stk. med Navn 2 Kr.
Aiiinge Bogtrykkeri,

Villy Jeumen. Tein.

Musikundervisn.
Fra 1. Oktober er min Adresse
Vestergade, Allinge.
Elever antages.

4,5 pet. p. a.
4
2
3,6 2,4 -

Lukket 5 Pers. Bil

• • • • •

er nu begyndt, og Varerne anbefales saavel til Forhandlere som
til Forbrugere. Fløden sælges i
baade 1/L 1 og 'J, I,

Borrelyngens Cranitvawk.

Jeg anbefaler mig med

og 4 6.
aabent fra
Lerdag til Kl. 7.
Sen- og Helligdage fra Kl. 8---11.

Fremstillingen af
Flaske-Fløde

Havnegade,'Allinge.

• I.411409

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

Se min Monument-Udstilling,

8 Kv. 3 Tom er billig til Salg.
Anders Olsen, Lykkeborg,
Klemensker n. 62 v.

Briketter.

Røde Kors.
Allinge-Sandv.
Afdeling
afholder

i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
;
µ
Tilbud. -

Dammen pr. Allinge.

En Russer-Hest,

Elegante Visitkort

<?

Engelske Kul. = Tyske Kul. = Engelske Gaskokes.

Wel=

(19)
Ae

(•)

En god Schålerhund
samt Hvalpe er til Salg.

Hans Larsen, Pilevang,
Klemens pr. Hasle.

De

1.)erlerende

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
;la tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
1.aligste og bekvemmeste linde. Alle r,ndbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
`:lijælpelig hermed og modtage Beløbet 1- 5 Øre i Porto mod Kvilt ring paa Postbeviset.;

teode Brædder til smaa Priser.
Efter Statusopgørelsen har vi f1.2re Smaapartier af pløjede og
hovlede Brædder, som sælges særlig billigt.

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

Nordlandets Handelshus.

,eteg 911Cerke til,
at vi stadig betaler den store Overpris for

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

Nordlandets Handelshus.

Tørt bornholmsk Korn, alle Slags,
købes og tages i Bytte ved Køb af Foderblanding, Foderkager, Hvede
klid, Kunstgødning og alle andre Varer.
Vær saa god at rette Forespørgsel til

Nordlandets Handelshus.

Færdselsregler
i Henhold til Loven af 1923.
Fodgænger! husk, at Gade og Vej
benyttes af Køretøjer, som pludselig
kan komme til Syne; defor: Se dig
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen.
og træd aldrig baglæns ud paa den.
Skal du over Gade eller en Vej, saa
husk at se til begge Sider, før du gaar
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs
over, ikke skraas over Kørebanen.
Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene
eller Chafførerne giver: strækker de Pisken eller liaanden ud til Siden, kan
du se, til hvilken Side de vil svinge.
Du skal særlig passe paa ved Gadehjørner og Vejkryds; der kan komme
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade
eller Vej ind i den anden.
Gaa aldrig pludselig frem bag om et
Køretøj, men overbevis dig feist om,
at andre Køretøjer ikke kommer frem
paa den anden Side.
I Byerne bør du gaa paa det Fortov,
som du har paa venstre Haand og paa
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa
vil du have let ved at se, om Køretøjer
nærmer sig.
Vær hensynsfuld mod andre, saa at
det bliver let for alle at følge Færdselsregleyne, og advar dem, der uforsigtigt
handler imod dem.
Cyklist! Før du er sikker og øvet
bør du aldrig køre paa Gader og Veje,
hvor Færdslen er stærk.
Hvor der er Cyklesti, skal du benytte
den, hvis den ligger paa din højre Haand.
(liv Tegn, forinden du standser eller
drejer til Siden, og husk at dreje i stor
Bue til venstre og lille Bue til højre.
Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøjer i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre.

Koh Konfirmations-Uret
hos

Conrad Hansen, Allinge.

Telefon 140.

Stort Udvalg. — Billige Priser.

Vil De have Fart i Omsætningen?
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer,
naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

„NORDBORNHOLM".

,Regnskabsbøger
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition.
Sygekasselove og Kontrolbøgen. Formularer, Attester og Blanketter.

Allinge Bogtrykkeri.

Kofoed & Mortensens hyggeforretning
Ligkistelager.

Ligtøj og Ligsenge.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.
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Tlf. 45.
Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.

a
a
ain

n
a
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Tryksager
18 pCt. Superfosfat og 40 A. Kalig. Slagloriels Udsalg, Rllioge, Alle
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
saasom

ekspederes fra Lager til de nye, lavere Priser.

Den jyske, tørre Gødningskalk

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

Nordlandets Handelshus.

Friske Varer Onsdag og Fredag.

Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser

Kogt Skinke,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

Dina Sørensen, Tit 38.

Konfirmand=habitter.
Matrosfacon-ilister til Konfirmander.
Kulørte Drengehabitter og Ratroshabitter
er nu paa Lager i alle Størrelser i Efteraarets Nyheder.
Kulørte Habitter bestaaende af Bluse med Lynlaas og
Plusfourbenklæder i alle Størrelser. Pris for Størr. 6 fra
27 Kr. (øvrige Priser i Forhold til Størrelserne).
Kulørt Habit-Jakke med Ridebenklæder.
Størr. 6 fra 31,85.
do.
Jakke med alm. korte Benklæder fra 19,75.
do.
do.
lange do. Stør. 7 fra 29,50.
Blaa Matroshabitter føres i 3 Kvaliteter.
Med lange Benklæder Størr. 6 fra 23,50.
Med korte
do.
do.
19,75.
Kulørte Ride, og Plumfourbenkkeder er paa Lager
i alle Stbrrelser.
Ulsters
i alle Størrelser. fra ganske
Stort Udvalg i prima smaa til ca- 18 Aar.
Bias Kadetfrakker og Stortrøjer i alle Størrelser.
Alt vort Drengetøj er fremstillet af prima Stoffer. og
Tillæg og Forarbejdning er den bedste.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.
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ved Victor Planck, Allinge.

Møllers Bo gbinderi

Chr. Dideriltsen, Rønne.
Tlf. 865
Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.

Tlf. 865.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger ,og Øens største Forbrugere.

Anton Sonnes Ligkisteforretning
fortsættes uforandret.

Ligtøj og Lig senge paa Lager.

Agnes Sonne.

Ordning af Begravelser.

H. Th. Mortensen.
Maskinsnedkeri, Allinge.
Tlf. 41

ittfinae.-Zaltbuia.
?IfbolMoreuitigen: fim. Raretiringer
91nbr. 13eberfett.
9.11berrentettbo.: int. Vuer
WITitige-8anboig tetiorerferugeta,,,fe
ban;..', 1.1tabjen, scene.
SM,:s>j. dart ,;<orgenjett, ^tranboejell.
Mage Sugefa,Mer 5ugeufejeforjilring
int. 3reberit 13eberjeti.
93taa S or,S : fim. 1.1iurer bu. totur.
1orgutefterfoutoret 2-4 itnl.
93raubinjuettor: itiebeni. &ri 13eterfen
Q3ornbolnA 93ranbforfifringjelffab
eognelotnrit. 911freb £arjett.
Ziampftib~bitionen, Gaben tleb
bened 41nlonirt og 91fgaug
hag og j rebag Cifternt., 1Raitbag
og Zor»ag jaorm.
olfebogiantlingett (Q3orgerifolen 1 .
2cejeftuen søgnebage fra 5 —9 ftin.
11bInait Møntbag og .3rebag 7 8,
lamt inbag 3-4.
fi
~olleregiftret: Stornmunetoutoret,
ffloob Zeinplar Orb.: dut. &ri .?inbgren.
,jcelpefagen. gornt. url.13etra 1.1tofter.
Rrblerer Cru S111fr, 13eterfen.
erithaneft. 93arebujet ciabeut for @ot4
8,30-12 og 2,30-6.
Sheinnerfoutoret 10-12 og 2-3.
.2orbng fiffige 6-8.
Stirfetirergen
Manne- & Zidoutoboulett 2 —4 fflttn.
13ortfontoret.Wlinp,e iiiatiebage 9-12
og 2— 6, 8(111bl:ig 9-12 og 3-6
91. 2arjen, »uge, %3. 13.
1Rouritjer, aubuig. Routor 8trattb.
OCielt.

turfteitfejer

ifl. Metier!.

Zlf. ,t(We 43.
eparelagen 9 —12 og 2-4
tempelfiliat i CSparelaafett 9-12 og 2-4
ranbbirettoreu bu.
tal- citiftalten for %3iugorfifrittg rub
Statult4 Rofoeb. Routortib: 9 12
,:)getutMcegen 8-9 og 2-3.
t19ebujet. 93ejog.13tib 11-12 og 4 5.
tigeltagen. gut. Ilager
notm.
Staferer
Tit , rtenjen.
%elegrafft3tionen 9-12 og 2-6.
Zolblainret 8 —12 jornt. 2-5 ef term.
Zuriftforeniugen Crterjobabet
bottuu. rim. Sic:emner 11tortenjeti,

Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtryKKeri.

fflerne-Aegnfrafifier.
sorte blanke Regnfrakker med Stofkrave
til Piger og Drenge er paa Lager i nedenstaaende Størrelser og i to gode Kvaliteter.

Længde 80
Prima Kval.

Extra prima

85

90

95

100 cm

Kr. 14,75 15,50 16,0o 16.85 17.50
20.35 21,00 21,75 22,50 23,25

u %ved
4\41:1/4-6.A

Victor Planck
Allinge.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNSTØBERI tt MASKINFABRIK.
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands--Anlæg,

Skstrafine nye Spegesild
er paa Lager. Kvaliteten er ekstrafin.

HATTE
Stort
Udvalg.
Bil I ige
Priser.

Produkten.
STRØMPER
U Id
Silke
og

omuld
'Bedst og
illigst

