
Anns a rfilhaveinde Udgiver: 

Otto Gornitzka. = Telefon 74. 

Trykt I Allinge Bogtrykkeri 

«Udganr Tirsdag og Fredag 

i Allinge-Sandvig. 
9 ndh jern. østerfars. Hasle 

Olsker, Rutsker, Ho og Klemens. 

• 

.24 

• 'ffl,k4r,..; 	La) 
. ■1/4- 

Kai/au-Passet i Banaterbjergene. 
Læs Tirsdagsbladet og følg med i Artiklerne. 

Nr. 156 	Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, eftcrf. Gange 8 Ø. 
Forretningsann. 8 - 	- 	- 	- 6 Ø. 	Fredag den 26. September Annoncer og lokalt Stof maa 

senest 2 Dage før Bladet udgaar. 
være indleveret 

1930 

Septem6er. 
—o— 

Gyngende Vinløvsranke 
med Blade af lysgrøn Silke, 
slyngende op ad Mnren 
de mange forviklede Stilke: 
Føler Du Druerne tynge 
fuldmoden, blaarøde, blanke, 
siden Du gulner Dit Blad 
– vindrubærende Ranke – 
i Høst – i Høst . . . 

Hvor er Duften, 1 mange 
blornsterprangede Bede? 
Svandt den med Sommerens gyldne, 
solskinsdirrende Hede? – 
Farveprunkende Asters 
– Iløjelsrøde og gule -
skal Eders fyldte Blomster 
Naturens Fattigdom skjule 
i Høst – i Høst . . . 

Himlen tindrer saa kølig, 
saa renblaa, klar sig fortoner. 
Græsset er fugtigt mosgrønt, 
men brunrøde Trænrnes Kroner; 
og ind blandt visnende Blade 
høstkold Vinden sig lister; 
et for et sejler Blade 
ned, som Grenene mister 
i Høst – i Høst . . 

Saa er da Sommeren svunden, 
saadan som Drømme kan svinde 
om noget, man atter gad drømme, 
som helt er gangen al Minde. 
– Nu alle svulmende Lyster 
i Vinterkvarter maa trænges. 
Saa man der tæres paa Haabet 
og atter kun fremad længes - 
i Høst 	i Høst , , 

Sophus Michaelis. 

„Medicinmænd". 
Ved Valborg Brandstrup. 

Vilde Folkeslag har, som be-
kendt, deres egne Helbredelsesme-
toder, som ofte kan være probate. 
Zulukafferen kurerer f. Eks. en 
daarlig Mave ved følgende mær-
kelige Kur: Han fylder en stor 
Calabas med Vand, helst en tre-
fire Liter, og svælger langsomt 
Vandet. Tænder saa sin Tobaks-
pibe, ryger en Stund og sluger 
herunder Røgen, hvorefter Vaud 
og Røg faar Lov at arbejde sam-
men nede i den daarlige Mave, 
Ti Minutter efter gylper Kafferen 
hele Redeligheden op — og Maven 
er i Orden! 

Jeg fortalte dette lille Træk i et 
Foredrag, hvorunder bl. a. en 
Læge var tilstede, og da denne 
Læge bagefter blev spurgt, hvad 
han mente om en saadan Kur, gav 
han til Svar, at den lød ikke saa 
usandsynlig. Men, føiede han til, 
han turde dog ikke anvende den 
i sin Praksis! 

Paa lignende Maade kurerer 
Kafferen ofte dybe Saar ved at 
fylde dem med knust Tobak eller 
andre Plantedele, hvorved Saare-
ne i Løbet af kort Tid trækker 
sig sammen. De paagældende pi-
nes slemt under Kuren, men hel-
lere tager de Pinen, end de gaar 
til en hvid Læge, som de ingen 
Tiltro har til. 

Overlegne hvide Hjemme-Men- 

nesker narrer sig selv, hvis De 
vil smile den Slags „Historier" 
bort og mene, at Resultaterne nok 
i det mindste er stærkt overdrevne. 
Thi Europæerne dernede i det 
mørke Afrika tyer sommetider 
selv til lignende Hjælpemidler; 
det kan „man« finde naturligt, 
naar man i mange Aar er henvist 
til at leve iblandt Naturfolk. 

En dansk Landmaaler i Zululand 
fortalte mig saaledes, at han i lang 
Tid havde haft et stygt Udslet 

paa sin Underarm., som hans egen 
Læge ikke kunde helbrede. En 
Dag saa hans sorte boys Udslet-
tet og sagde; „Det skal jeg hjæl-
pe Dig for, Herre!" Og han bragte 
ham en grøn, kogt Vælling af Ur-
ter, som han skulde smøre Armen 
med i otte Dage. Derefter fulgte 
en ny Smørekur i otte Dage med 
en brun Vælling, ogsa tilberedt 
af vilde Urter — og Udslettet for-
svandt. Bedre endnu: Det kom 
aldrig mere igen! 

Det vil i ethvert Samfund, og-
saa under køligere Breddegrader, 
blandt Lægfolk være nogle Menne-
sker, som er „klogere" paa Syg-
domme end andre Mennesker, Og 
da der endnu ikke er nogen Pligt 
til at søge Læge, hvor det da 
drejer sig om saadanne Skader, 
der ikke kan genere andre end 
Indehaveren, saa er det forstaae-
ligt, at gode Husraad og kloge 
Folks Raad kan være i Kurs. „Kart 
Du ikke give mig et godt Raad 
for denne eller hin Daarlighed?" 
er et af Dagens mest almindelige 
Spørgsmaal. 

Nærværende Linier fremkom mer 
som en Følge af den Opsigt, det 
vakte, da en fremstaaende Rigs-
dagsmand paa Tinge gjorde sig 
til Talsmand for den Mening, at 
„kloge Mænd" og „kloge Koner" 
burde have Tilladelse til at ku-
rere paa Mennesker og Dyr, naar 
deres Bistand blev søgt — der 
burde da ikke lægges dem Hind-
ringer i Vejen, endsige at de skul-
de straffes for deres Hjælpsomhed. 

Denne Sag er jo tilsyneladende  

ret alvorlig og vel en Overvejelse 
værd. Det hed sig straks, at „Kø-
benhavnerne" vilde drukne Spørgs-
maalet i det kære Grin, men mon 
de i Grunden vilde, saadan ærligt 
talt? Som før sagt søger de fleste 
Mennesker i en snæver Vending 
Raad, hvor Raad er at faa, og 
finder man selv Raadet fornuftigt 
bruger man det. Man havde rnaa-
ske i de fleste Tilfælde „selv tænkt 
sig" det samme Raad, men det er 
jo altid beroligende at høre en 

Anden have samme Mening. 
Som Regel vil saadanne Raad 

vise sig at være virkningsløse og 
uskadelige, i Realiteten altsaa unyt-
tige. Men de har hjulpet til „at 
stive af", og andet end en Afstiv-
ning behøver mange af de Men-
nesker ikke, som søger Raad for 
Dit og Dat i vor pylrevorne Tid. 
I Valhal gik man ikke til Lægen, 
naar man fik et Laarben kylet i 
Hovedet. Naa, andet og mere end 
en ,,Afstivning" giver Lægen jo 
undertiden heller ikke, naar han 
skriver noget op. Saadan vil Folk 
nu een Gang have det! 

Imidlertid er det en Kendsger-
ning, at ved Siden af de parodi-
ske Tilfælde af „Klogskab" paa 
den menneskelige Dumheds Be-
kostning har der levet og lever 
der endnu iblandt os virkelig 
„kloge" Mænd og Kvinder, som 
gør megen Gavn. Lad os blot 
nævne eet Navn i Nutiden, den 
over hele Norden kendte „kloge 
Kone i Lund", Fru Larson, hvis 
Duelighed og Indsigt i Sygdomme 
og i Behandlingen deraf var saa 
stor, at Autoriteterne maatte aner-
kende denne ustuderede Kvinde 
og give hende Tilladelse til at ud-
øve sin Virksomhed, der blev til 
saa stor Velsignelse for mange 
Mennesker, ogsaa paa denne Side 
af Sundet. Selv paa højeste Sted 
nød Fru Larson Tillid, hvad man 
kunde se af det i hendes Modta-
gelsesværelse hængende Billede af 
den svenske Konge, signeret af 
denne personlig. 

Foruden at være en klog Kone  

var Fru Larson en samvittigheds-
fuld og betydelig Personlighed. 
Nu er hun død, men hendes Dat-
ter, der har taget Lægeeksamen, 
har fortsat Virksomheden. Man 
tager næppe fejl ved at bruge 
Udtrykket, at hun har arvet Mo-
derens lykkelige Instinkt, thi In-
gen vil tro, at Datteren kaster Vrag 
paa de gode Raad, hendes Moder 
gav, og af hvilke mange sikkert 
har Gyldighed den Dag i Dag. 

Javel, vil Nogle indvende, den 
gamle Kone i Lund var et Und-
tagelsesmenneske. Maaske, men 
hun vil altid blive taget tit Indtægt 
for dem, som mener, at Gaven 
til at helbrede syge Mennesker 
ikke behøver at forenes med en 
Embedseksamen. Og forøvrigt har 
da Fru Larson værdige Sidestyk-
ker ogsaa i andre Lande. Vi tæn-
ker her slet ikke paa de Menne-
sker, som tror at kunne helbrede 
ved Haandspaalæggelse og Bøn. 

Ikke mindst i Danmark staar 
Lægekunsten og Lægevidenskaben 
paa et meget højt Stade, hvad vi 
gentagne Gange har haft Lejlighed 
til at dvæle ved her i Bladet. Vore 
Læger kan næppe føle nogen 
støn e Interesse f(or Debatten om 
„de Kloge" i Folket, de har i mere 
end een Forstand Raad til at afse 
Vorter og uskyldige Gebræklighe-
der til de „kloge" Mænd og Ko-
ner, hvad enten disse nu bor paa 
den jydske Hede eller i et fint 
Kvarter i den store By. Om nogen 
„Konkurrence" kan der fornuftig-
vis ikke blive Tale. Oplyste Men-
nesker maa selv skønne over, om 
deres Tilfælde er af den Art, at 
det kræver Lægens Hjælp. Er der 
langt til Lægehjælp, er det rart 
at have et godt Raad ved Haan-
den, og en saadan Hjælp kan vi 
da forøvrigt finde i de Bøger, som 
er skrevne af Læger just til det 
samme Brug. 

I Tvivlstilfælde staar man sig 
ved at søge Lægen. 

Det er en ukendt Sag, at der 
imod almindelige Forkølelsessyg-
domme er ligesaa mange gode 
Raad, som der er Dage i Aaret. 
Og meget ofte vil vi se, at Lægen 
netop ordinerer saadan en Kur, 
som vi ikke behøver at købe In-
gredienser til paa Apoteket. En 
varm „Toddy" har alle Dage væ-
ret anset for et Universalmiddel, 
— men i Kraft af det gamle Ord 
at med Ondt skal man Ondt for-
drive? 

Et andet gammelt Ord siger, at 
der vokser en Blomst eller Urt 
som Lægemiddel for hver Sygdom, 
saa viseligt skulde Naturen have 
indrettet det. Meget af det, vi maa 
betale med Apotekerpriser, er jo 
ogsaa tilberedt af Markens vilde 
Urter; kun kedeligt, at disse Urter 
bliver saa dyre paa Apotekerens 
Morter. Naar jeg derfor kender en 
Urt, som jeg præsis ved er god 
for min daarlige Mave, plukker 
jeg den og tilbereder af den selv 
min „Mikstur«. At jeg deri ligner 

Zuluerne, anfægter mig ikke det 
mindste. Desuden er vi mange paa 
Bjerget, som priser den Urt 

Under alle Livets Forhold og 
mest under Sygdom bruger et 
Menneske sin sunde Fornuft og 
handler efter Konduite. Det er 
bedst at være rustet, og dette er 
bl. a. ved Hjælp af et velassorte-
ret Medicinskab, som ogsaa bør 
rumme de nødvendige Forbind-
stoffer. Vi behøver derfor ikke at 
renoncere paa Lægen. Men hurtig 
Hjælp er dobbelt Hjælp, og en 
Læge er aldrig gladere, end naar 
han kommer til en Syg eller Til-
skadekommen og da ser, at Pati-
entens Paarørende har været i 
Stand til -at yde en god Første-
behandling. Et lille Kursus i „den 
første Hjælp' burde alle Menne-
sker tage, om ikke andet saa ved 
Selvstudium i en Bog. Paa det 
Punkt burde vi alle være „kloge". 
Der bliver, desværre kun" nok at 
gøre endda for vore Læger, som 
jo næsten alle klager over ikke at 
kunne faa Døgnet til at staa til, 
fordi der sendes Bud efter dem 
i Tide og Utide. 

'Lev fornuftigt, saa bliver Læge-
regningen kort og Livet langt. Og 
naar det gamle Maskineri tilsidst 
ikke vil fungere længere, ja, saa 
findes der jo ikke noget paa Apo-
teket, som hjælper, selv om vi til 
Tid gerne betalte den tidobbelte 
Pris — nogle af os. Nej, saa maa 
vi afsted. 

For nylig drømte Menneskehe-
den om en Foryngelsesproces paa 
vore gamle Dage, men den For-
yngelse maa vi vist vente med, 
til vi gaar ind i en anden og for-
haabentlig bedre Verden, hvor der 
ikke bliver Brug for Medicimænd, 
ej heller „kloge" Koner. 

En Hekseproces 1930. 
—0— 

Ved Retten i Boulogne behandles i 
denne Tid en højst ejendommelig Sag. 
En gammel Enke fra Byen Ritte uden-
for Boulogne har sammen med sin 
Datter indstævnet saa godt som hele 
Rittes Befolkning for usande Beskyld-
ninger, Æreskrænkning og allehaande 
Forfølgelser. Gennem flere Aar har de 
været forfulgte og forulempet paa det 
groveste og har nu ikke set anden Ud-
vej end at stævne samtlige Plageaan-
der. Enken, Fru Wallard hedder hun, 
er hadet overalt i Ritte, hvis Befolkning 
gør hende al den Fortræd, der tænkes 
kan. 

Og Anledningen? Jo, Enken Wallard 
er – en Heks. 

Hun er en Heks, der tryller Sygdom 
over Dyr og Ulykker over Byen, siger 
Beboerne, og selvfølgelig skal hun be-
handles som den Afgudens Tjenerinde, 
hun er. Naar man nu hører' hvorfor 
disse Beskyldninger er rejste mod hende 
kan man ikke andet end have ondt af 
hende, En Dyrlæge, der vist nærmest 
er en Kvaksalver, har dækket over 
egne Mangler ved at stemple Madame 
Wallard som Heks. 

Dyrlægen var bleven tilkaldt af den 
rigeste Bonde i Ritta, hvis bedste Mal-
keko var blevet syg. Dyrlægen under-
søgte Dyret, men kunde ikke sige, hvad 
det fejlede, langt mindre kurere det, 

cAled J{ajak jennem Rupopo. 



For at dække sin Ukyndighed forkla-
rede han imidlertid Koens Ejer, at 
Koen var forhekset, en eller anden 
maatte have trylle den en Sygdom paa. 
Hvem Ugerningskvinden er, vilde Bon-
,:en faa at Vide, naar Koen døde; den 
l',Jrste, der da traadte over Gaardens 
Tærskel, var Heksen! 

Dyrlægen fortalte vidt og bredt om 
Hekseriet, og Bonden troede fuldt og 
last paa Dyrlægens Diagnose. Koen 
døde, og den første. der betraadte Gaar-
dens Tærskel var Enken Wallard, en 
beskeden, fattig Kone, der ikke gjorde 
en Kat Fortræd. Nu begyndte der imid-
lertid et fuldkomment Kalvede for hen-
de og Datteren. For Retten har hun 
forklaret, at ingen har villet give dem _ 
den mindste Haandsrækning siden da, 
ja ikke engang tale med dem : de har 
levet ganske isoleret og har været ud-
satte for Haandgribeligheder. 

Man vil haabe, at Processen viI stille 
'de gode Ritte-Beboere i det rigtige 
Lys. Fakta er jo at der i Aaret 1930 
her foregaar en regelret Hekseproces. 
der kun adskiller sig frahvliadetabae-
rens deri, at Baalet mangler. 

Med Majafi 
gennem Europa. 

Fra Østersøen 
tit Sortehavet. 

Gennem .Jernporter s Katarakter. 

Hele Formiddagen har jeg god 
Vind, og Sejlet hjælper godt til 
paa Farten. 

Ved Milanovar udvides Flod-
sengen og bliver henimod 2 km 
bred; men ved Jucz gør Floden 
en vinkelret Drejning og løber nu 
stik Nord. Dalen svævres atter 
ind, gigantisk hæver Bjergene sig 
paa begge Sider, Skov veksler med 
stejlt nedfaldende, graa Klippe. -
Til 'venstre løber Landevejen tæt 
ved den rivende Strøm — enten 
sprængt ind i Klippen eller muret 
ud i Floden. Men paa den ser-
biske Side findes intet Tegn paa 
Liv; her er fuldstændig lodrette, 
glatte Klippevægge, hvor ikke en 
Gang Plantevækst finder Rodfæste. 
Det er, som havde en Jætte dre-
vet en Kile i Bjerget for at bane 
Vej for Donau. — Med visse Mel-
lemrum er der hugget firkantede 
Huller ind i Væggen; det er Spo-
rene af en gammel, romersk Bro, 
Vidnesbyrd om hine romerske Mi-
litæringeniørers Dygtighed. — En 
mægtig Tavle hugget ind i Klip-
pen minder om Kejser Trajan, 
Daziens Erobrer. 

Hen paa Eftermiddagen tager 
jeg Sejlet ned, stuver al Ting til 
Side i Kajakken og snører den 
vandtætte Presenning godt til om 
Hullet. Efter hvad Flodskipperne 
har fortalt mig, skulde jeg nu være 
i Nærheden af „Jernporten"; det 
gælder derfor om at være godt 
forberedt. 

Indtil Aar 1896, da det mægtige 
Arbejde med at sprænge en Kanal 
ved Siden af Katarakterne fuld-
førtes, var Jernporten en alvorlig 
Hindring for Skibstrafikken; kun 
ringe dybtgaaende Pramme kunde 
passere den lave, stenede Grund, 
og mod den rivende Strøm nyt-
tede selv ikke de kraftigste Ma-
skiner. — Kanalen har nu gjort 
Sejlladsen mulig for dybtlastede 
Skibe, og op mod Strømmen hjæl-
per elektriske Lokomotiver til inde 
fra Bredden. 

Skiftevis udvides og indsnævres 
Floddalen; med kolossal Fart gli-
der jeg mellem de lodrette Klippe-
masser, paa en Gang beklemt om 
Hjertet, spændt af Forventning 
over uanede Oplevelser og beta-
get af Naturens Vælde. Lyset har 
svært ved at finde Vej til Bunden 
af Dalen; lægger jeg Hovedet til-
bage, øjnes kun en lille Plet blaa 
Himmel langt oppe over Bjerge-
nes Toppe. 

Det er ligesom Donau er vred 
over at skulle tvinges gennem den  

ikke stort mere end 100 m brede 
Rende, den syder, bobler og laver 
store Hvirvler. 

Atter udvides Flodsengen, de 
store Byer Orsova og Tekije lig-
ger over for hinanden paa hver 
Side af Floden, Støjen fra Bylivet 
og Gadehandlernes hæse Skrig af-
bry ier den før saa trykkende 
Stilied. 

Nu trækker Bjergene sig tilbage 
fra Flodlejet, den lille, bebyggede 
Ada Kaleh-ø ligger forude, dens 
egenartige, noget tyrkiske Præg 
holder en Tid lang Interessen fan-
gen. — Stor er min Skuffelse med 
Hensyn til den omtalte Jernport; 
thi det maa have været den Ind-
snævring, jeg nylig passerede; 
men der var Strømhvirvlerne ikke 
stort værre end ved Passau og 
Struden. Dog er jeg glad ved at 
være sluppen saa nemt gennem 
det berygtede Sted. — - 

Pludselig tager Baaden Fart; 
forude rejser sig en hvid Mur, 
hvorimod det gaar med rasende 
Tempo. Nu ser jeg til højre for 
mig den Kanal, som Skibene be-
nytter, og hvorigennem jeg skulde 
have været. Men det er for sent 
at naa derhen — for sent til over-
hovedet at foretage sig noget -
Strømmen har faaet Tag i mig, 
intet kan nu vriste Byttet ud af 
dens Favntag. — - 

I Løbet af faa Sekunder naar 
Baaden den hvide Mur — en 
skummende Bølgekam — og sky-
der tværs igennem. Mit angstfulde 
Udraab drukner i Larm og Sprøjt. 
Saa er det, som Grunden bliver 
taget bort under Kajakken, For-
stavnen falder ned, Agterstavnen 
følger efter; jeg befinder mig i en 
kogende Heksegryde — — men 
kun et øjeblik, saa er jeg igen 
oppe — faar i et Nu orienteret 
mig: Saa langt jeg kan se, er 
Floden i vildt Oprør, hist og her 
rager skarpe Klippestykker i Vej-
ret, og et Blik mod Land siger 
mig, at Farten maa være omkring 
30 km. — — Saa rutscher jeg 
over en Række smaa Vandfald, 
Strømmen hvirvler rundt, danner 
alendybe Gruber — og krappe 
Bølger, der uafbrudt vasker ind 
over Kajakken. — Et øredøvende 
Spektakel. — — 

Jeg bider Tænderne sammen, 
spænder Knoerne om Pagajen og 
søger at koncentrere Muskler og 
Tanker til lynsnar Handling, hver 
Gang en Strømhvirvel vil køre 
Baaden rundt. 

Kajakken hopper op og ned, 
farer snart til den ene, snart til 
den anden Side; men jeg naar 
dog hver Gang at faa den rettet 
op, klar over, at ligger den først 
med Siden til, saa vil den rulle 
ned ad Katarakterne som en Bold 
ad en Trappe, og baade jeg og 
Baaden vil knuses mod Klippe-
skærene. — 

En mægtig Hvirvel er ved at 
tage Magten fra mig — med 
alle Kræfter holder jeg igen — -
da den medtagne Pagaj giver ef-
ter og knækker! — Nu er jeg ilde 
faren! — At tænke paa at faa 
Reserveaareti trukket frem er til 
ingen Nytte; jeg maa se at klare 
mig med den Halvdel, jeg endnu 
holder i Haanden. 

Tilsyneladende er det værste 
Stykke tilbage; mægtige Bølger 
klasker fra alle Sider sammen om 
Kajakken, en Snes Sekunder ser 
jeg intet andet end Vand og Sprøjt. 
— — Saa fører Strømmen mig 
med rasende Fart lige mod en 
Klippe — „Nu er Du færdig!!!" 
— men drejer i sidste øjeblik af 
og sender mig i Stedet for ned 
Over nogle Vandfald — — endnu 
nogle krappe Bølger, og Floden 
ligger glat foran mig. -- ---- 

Jeg kigger tilbage; det er som 
at se op ad en lang Trappe med  

brede Trin — en Masse. smaa 
Vandfald. — Fordi det gaar saa 
skraat nedad, har jeg ikke kunnet 
se Katarakterne fra den anden 
Side. — Kilometertavlen inde paa 
Bredden har skiftet med 8 km, 
og der er kun gaaet et Kvarter, 
siden jeg sidst saa paa Uret. 

Det første, jeg foretager mig, er 
at faa Ild paa en Pibe Tobak, for 
dermed at berolige de endnu op-
revne Nerver, saa krænger jeg 
den drivvaade Skjorte af og giver 
mig til at undersøge, hvorledes 
Kajakken har klaret den slemme 
Tur. Men Presenningen slutter 
tæt, det er ikke ret meget, der er 
blevet vaadt; værst er det, at jeg 
i Nat faar en vaad Sovepose at 
krybe i. 

Endnu hvirvler og syder Van-
det; men den berygtede Jernport 
er passeret. Bredderne er lave 
og bestaar af skarpt Grus; midt 
i Strømmen ligger opskyllede Øer 
— ogsaa af Grus — malet gennem 
Aarhundreder. 

Bjergene trækker sig længere 
tilbage. 

Et Held, at Donau ikke førte 
mere Vand, end Tilfældet var, og 
et Held, at Skæbnen havde ladet 
Robert blive i Belgrad; thi to 
Baaden var vi `sikkert ikke slup-
pen levende fra den Tur. 

C. A. 

Naar Sommeren tager Afsked. 
—0- 

Vi ser i Almanakken, der for-
tæller os, at Hundedagene for-
længst er forbi. Og med eet staar 
det klart og tydeligt for os, at de 
senere Ugers Skønhed og Sol og 
dejlige Luft er et Farvel, langt og 
ømt og dvælende efter Hundeda-
genes ustadige, lunefulde Vejr, men 
et Farvel er det. Og pludselig op-
dager vi saa mange Tegn paa Som-
merens Afsked de lyse Nætters 
Skær er slukket, Høsten er draget 
over vort Land og Kirkegaards-
vedbendens og Vildvinens Blade 
begynder at rødme; ingen af Som-
merens mange Børn dør i en saa-
dan Fest og Glans som disse hæn-
gende, klatrende Planter. Smukke 
er de tidligt paa Aaret med de 
spæde Løv, uimodstaaelige og yn-
dige, naar de grønne frodige Ran-
ker viser deres Sommerpragt; 
men allerskønnest er de, naar de 
gaar i Døden, da skinner deres 
Blade som røde og bronze Blom-
ster i alle Afskygninger — som 
Tak for Livet og Sommeren og 
Solen. 

Rønnebærrene har alt længe væ-
ret røde, og Brombærrene blaa-
sorte, duggede og fristende, de 
sidste Roser springer ud i Haverne, 
og Druerne modnes. I Skoven 
dufter der af Svampe og Bær, og 
Æblerne har Kinder, og alle Ha-
vens Geoginer og Asters straaler 
og lyser og overbyder hinanden i 
Farvepragt. Svalerne flyver lavt 
mod Jorden eller øver sig paa 
lange Ture til den store Fart syd. 
paa. 

Alt er saa fredelig og skønt; 
over Moser og Enge svæver den 
lette, blaalige Dis, og over de gule 
Holme og Aaløbets sukkende Siv 
klinger det svagt forbi — forbi! 
Aftenklokkerne ringer, spinkle og 
klare lyder Tonerne ud i den 
rene Høstluft og taler lige til ens 

'Hjerte. 
Nu vil Mørket for hver Dag 

falde tidligere og tidligere og Sol-
nedgangen vil efterlade et Stænk 
af Vemod og Længsel i vort Hjem. 
Atter er Sommer forbi, forbi er 
atter et Aar af den korte Tid, det 
forundes os at være hernede. Og 
der er Vemod i vort Sind, og 
Blikket er midt imellem Smil og 
Taarer, naar vi stirrer mod den 
Rigdom af klare, blege Farver, 
som Himmelen viser — til Mør-
ket har opslugt hver Anelse af 
gult og blaat og lilla og rødt og 
grønt, og det slaar ned i os, at 
det er Høsthimmelen, vi ser, Som-
meren er forbi. Stjernerne kom-
mer Dem i det dybe Mørke, gule. 
lyse og varme i deres skælvende 
fjerne Tavshed, og Sværme af 

Stjerner er faldet. Det er St. Lau-
rentius, der fælder sine Taarer. 
„Men naar Stjernene falder, ved 
vi, ønsker vi ikke forgæves". Og 
saa stiger ønskerne da op mod 
de spinkle Guldpile, der flyver 
gennem det violblaa Mulm — og 
Haabet, der har saa snare Vinger, 
hvisker til os, at tnaaske Efter-
sommeren, den stærke, skønne, 
blide „indian summer" vil lade 
det varmt ønskede gaa i Opfyldelse 

Jagt paa Klapperslanger, 

I mange af de vestlige Stater i 
Amerika, hvor Klapperslangen har 
sit Hjem, kan denne Slange under-
tiden blive til en sand Landeplage 
naar den formerer sig for stærkt 
og gaar ind i Nærheden af Byerne, 
men navnlig i Sommersæsonen. 
naar Amerikanerne har Ferie og 
ligger paa Landet i deres Teltlejre, 
kan denne uhyre giftige Slange 
være meget generende. Den efter-
stræbes derfor ogsaa som et Ska-
dedyr af Rang, og man dræber 
Klapperslangerne saa ofte -man 
kan komme til det, men det er 
jo i Reglen en temmelig farlig 
Sport at indlade sig paa. Mange 
tinge, raske Amerikanere er imid-
lertid Eksperter i at jage dem, idet 
de betragter det som en spændende 
Sport, hvad det selvfølgelig ogsaa 
er, og en saadan ung Mand, Mr. 
Hogg fortæller bl. a. følgende om 
sine Oplevelser paa disse Jagter; 

„Da jeg kom til Byen, saa jeg, 
at der i Apoteker-Vinduerne i An-
ledning af Klapperslange-Sæsonen 
reklameredes med Lejrudstyr og 
Modgifte til Brug mod Slangebid 
og i Dagens Aviser stod der netop 
et Tilfælde anført, hvor en Politi-
betjent var bidt af „Klapper" og 
var død faa Timer efter at være 
bleven bragt til Hospitalet. Den 
Modgift, han havde faaet efter Bid-
det, maatte enten være slaget fejl 
eller være kommen for sent. I de 
samme Blade læste jeg, at en af 
Byens Parker var bleven lukket, 
fordi nogle Klapperslanger her 
havde opslaaet deres Som merpau-
luner, ligesom Fodgængere blev 
advarede imod at komme i Nær-
heden af disse Slanger, særlig i 
den Periode, hvor de skiftede Ham, 
da de nemlig, saa længe dette stod 
paa, ikke „klaprede', d. v. s. ikke 
brugte deres Rangle, hvilket de 
derimod ellers altid gjorde, hvor-
ved man bedre kunde vare sig 
imod dem. 

Da de stedlige Autoriteter i By 
erne ellers altid søger at undgaa 
Avisskriverier angaaende disse -
Slanger, for ikke at skræmme Folk 
fra at tage paa Landet, maatte 
„Sæsonen" i Aar være sær lig frugt-
bar paa „Klapperslanger" og vi 
— min Kammerat og jeg — be-
stemte os derfor til at - undersøge 
Omegnen lidt nøjere. Efter at have 
læsset den fornødne Lejrudrust-
ning paa vore Motorcykler, drog 
vi afsted. 

Vi havde bl. a. forsynet os med 
to Hestehaars, eb, idet Folk havde 
fortalt os, at ingen Klapperslange 
vilde gaa over et saadant; Rebet 
skulde derfor lægges i en Rund-
kreds udenm vor Lejrplads eller 
vore Sengesteder om Natten;  og 
vi kunde da føle os ganske sikre. 
Tusinder af Hestehaarsreb var i 
de sidste Dage bleven solgt, og 
Folk troede blindt paa Historien; 
vi købte os selvfølgelig ogsaa et 
Reb, særlig for at prøve, om det 
holdt Skik, hvad der blev fortalt. 

I to sommerhede Dage og Næt-
ter havde vi kamperet i »Døde-
Dalen" og havde i den Tid ikke 
set et menneskeligt Væsen — end 
mindre en Klapperslange. Den 
tredie Dag om Aftenen kogte og 
spiste vi vor Aftensmad og lagde 
os paa vore Tæpper for at smøge 
vor Shagpibe, inden vi gik til Ro. 
Som sædvanlig havde vi lagt vore 
Hestehaarsreb udenom Sengeste-
derne; det var en glimrende Fuld-
maane, og det var endnu næsten 
helt lyst, men jeg var træt efter 
Dagens Strabadser og havde lagt 
mig til at sove, medens min Kam-
merat endnu laa paa sin Albu, 
stregende de sidste Drag af Piben 
— da han pludselig satte sig over 
Ende og stirrede stift ind imod 
Buskadset, der omgav vor Lejr-
sted. Han erklærede at han havde 
set noget røre sig. Jeg blev plud-
selig lysvaagen, og ganske rigtig 

bemærkede vi en Raslen og Be-
vægelse i Lyngen, ligesom, om 
et Legeme bugtede sig hen imod 
os. Et Øjeblik efter saa vi Slan-
gen ganske tydelig. Vi sprang op 
og greb til Revolverne og var nu 
spændt paa at se, om Hestehaars-
ringen vilde standsr den. Men 
udre Tøven gled den lige hen 
over den og var nu kun et Par 
Skridt fra os Min Kammerat ud-
stødte uvilkaarligt et Raab, som 
Slangen besvarede med øjeblikke-
lig at rulle sig sammen, parat til 
at hugge, men i næste nu havde 
en Revolverkugle ramt den i Hal-
sen. Det var en middelstor, fed 
Fyr, som uden Tvivl — hvis det 
havde været ti Minutter senere 
var kravlet ind til os under Tæp-
perne, og hvad der saa var sket, 
kunde jo ingen vide. Men ret me-
gen Søvn fik vi nu alligevel ikke 
den Nat. Og Hestehaarsrebene 
havde vi ikke Respekt for mere, 

Klapperslangens „Rangle« be-
staar af 10-20 Hornringe, der 
sidder yderst paa Halespidsen. 
Med disse Ringe frembringer den 
den Lyd, der har givet den sit 
Navn. „Klaprer)" er imidlertid et 
meget misvisende Udtryk for denne 
Lyd, der snarere minder om en 
Græshoppes Bengnidning, blot i 
betydelig forstærket Maalestok. 
Dog er denne Snurren ledsaget af 
en besynderlig Klirren som af Me-
tal, der ikke kan sammenlignes 
med nogen anden Lyd, og som 
man aldrig glemmer, naar man 
engang har hørt den. Naar Slan-
gen „klaprer", bevæger den nem-
lig Halespidsen saa hurtigt frem 
og tilbage, at Bevægelsen ikke kan 
følges med øjnene. Grunden til, 
at Slangen er udrustet med denne 
Rangle, er temmelig gaadefuld, da 
den derved som Regel altid røber 
sig overfor sin Fjende; saa snart 
Slangen nemlig faar øje paa en 
saadan, giver den sig til at klapre 
og advarer derved Fjenden, endog 
før denne har bemærket Slangen. 
Men muligvis er dette ogsaa Me-
ningen, thi Klapperslangen er jo 
i sig selv ikke noget stort og kraf-
tigt Dyr, og dens Giftbeholdning 
er forholdsvis ringe. Det gælder 
derfor om at holde godt Hus med 
den og ikke at bruge den, før 
det er nødvendigt. Og da de fle-
ste af dens Fjender, saavel Men-
nesker som Dyr, hurtigst muligt 
flygter, saa snart de hører Rang-
len, kan den paa denne Maade 
gemme sin Gift til det Bytte, som 
den skal leve af. 

ørkenracen af denne Slange er 
ikke stor; jeg har set og dræbt i 
Dusinvis af dem, men aldrig har 
jeg set dem blive mere end tre 
Fod lange. „Diamant"-Slangen der-
imod, der hedder saaledes paa 
Grund af de skarpe Figurer, den 
har paa Hovedet og ned ad Ryg-
gen, kan blive mere end dobbelt 
saa lang. Et meget interessant 
Syn er det at se Klapperslangerne 
i Parringstiden. Tyve Slanger el-
ler mere slynger sig da sammen 
i et last Bundt, der tager sig 
skrækindjagende ud for Beskuer-
erne, skønt Slangerne i den Situ-
ation er ganske ufarlige. Og at 
se en Klapperslange-Hun faa Un-
ger, er et ikke mindre interessant 
Syn. Faa Minutter efter at hun har 
lagt sine Æg, brister disse nem-
lig, og ud af Æggene kravler de 
smaa, vævre, fuldtfærdige Slange-
unger, vrider og bugter sig i alle 
Retninger og — forsvinder. Mo-
deren ser de ikke noget til mere. 

Den farligste af alle Klapper-
slangerne er den „sorte" Race, 
der lever højere oppe i Bjergene 
og er betydelig kraftigere og mere 
stridslysten end de to andre Racer. 
Dog er alle Klapperslangers Gift 
den samme, dvs. lige farlig, kun 
afhænger det Kvantum Giftstof, 
som udgydes i Saaret, naturligvis 
af Slangens Størrelse og Huggets 
Kraft. Et Bid, af en Klapperslange 
medfører næsten altid Døden, med 
mindre Giften modvirkes ved pas-
sende Behandling inden for en ri-
melig Tid. 

49-ra »ag til »ag. 
—0- 

80 Aar. 
Avlsbruger P. A. Spanner, Hasle; kan 

i Morgen fejre sin 80-aarige Fødsels-
dag. 

I Dag vies 
i Rø Kirke Frk. Lydith Hansen, Dat- 



skad Se paa 
Husk da, at vi har stort Lager af jagtgeværer, Salonrifler 
Ladte Patroner, Patronhylstre, Krudt, Hagl og løvrigt alle 
Jagtrekvisitter, som vi sælger til allerbilligste Priser. 

Serne-Regnfraffer. 
Sorte blanke Regnfrakker med Stofkrave 

til Pigur og Lorelige er paa Lager i nedenstaaende Stør-
relser og i to gode Kvaliteter. 

Længde 80 	85 	90 	95 	100 cm  
Prima Kval. 	Kr. 14,75 15,50 16,00 16.85 	17.50 
~rit prima 	20.35 21,00 21,75 22,50 23,25 

Ekstrafine nye bornholmske 
er paa Lager. Ærterne koger 
godt ud og smager ganske ud-
mærket. 

ftrodukten. 

Nogeterter 
Yrodufiten. 

GAS 
au 	

ved Victor Planck 

Allinge. 

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

høvlede Brædder, som sælges særlig billigt. 

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

 

Nordlandets Handelshus. 

deæg 9ffeerfie til,  
at vi stadig betaler den store Overpris for 

rene, nylagte grønseteg, 
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 Handeshus, 

18 gi. Superfosfat og 40 Ret. kalig. 
ekspederes fra Lager til de nye, lavere Priser. 

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

Nordlandeis Handelshus. 
Kotoed Sc MOriCIISefiS Byggeforretning 

Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79. 

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 

„NORDBORNHOL111". 

anbefaler alt i prima Kødvarer til billigste Dagspriser. 
Kun Iste Klasses Varer. 	 Telefon Klemens n 51 y 

K. A. Grønbech, 

1,3.:'",!: • 

Herre-, røde U. 5. Kr. 16,85. 
do. sorte do. — 15,85. 

Goodrich, Dunlop og Julius Kopp 

fircesRomagercearsen 

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

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

anbefales. 
Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf, 127, 

Indmeldelse af Elever til Teknisk Skole finder Sted Tcrsd“g 2. Okt. KrafligRusserhesi4 
tiestyreiNea. 

Althøge-Sandvig Haandu.- og idustriforening. 

Klemensker Slagterforretning 	Gummistøvler. 	Olsker ter af Hansen, Puggegaard, til Land-
mand Evald Krøjer, Rø. 

Tall! 

Tak til alle, der glædede os paa vor 
Sølvbryllupsdag! Tak for de vajende 

Flag paa Genboers Tag, for Gaver, 

Kort og Telegrammer, der vidner om 

trofast Venskab gennem Aarene. 
Særlig Glæde vakte nedenstaaende 

lille Brev, som vi tillader os at offent-

liggøre, da det bringer en I lilsen til 

„Nordbornholtn"s Læsere fra en af de 

unge, der paa Poesiens Vinger — sam-
men med Digterne Chr. Stub Jørgensen 

og Jørgen Vibe — gjorde deres første 
famlende Flyveforsøg i Nordbornholms 

Spalter. 

København d. 23. Sept. 1930. 

Hr. Redaktør Gornitzka og Frue! 
Maa jeg være blandt de mange, der 

paa Deres Højtidsdag sender Dem de 
bedste Lykonsk.ninger. — Jeg bevarer 
endnn en kær Erindring om den Ven-
lighed, De viste mig, og den Forstaa-
else, hvormed De modtog os forskel-
lige Unge og trykkede vore første, spæde 
Vers. „Nordbornholms Ugeblad" .var i 
nogle Aar et helt literært Blad, hvor 
mange af de Skribenter, der senere blev 
til noget, sled deres første Penne. 

Jeg gemmer endnu mine Vers fra 
Deres Blad. Udklippene er gulnede, 
Versene er daarlige, jeg erkender det; 
men Perioden vil altid have Værdi 
for mig. De gav mig dengang en stor 
Opmuntring, det var barnligt af mig, 
nuvel, man kan trænge til et Puf en-
gang imellem. 

Jeg hilser og takker Dem. 
Deres ærbødige 

CAI M. WOEI.. 

Hr. Woel er nu Indehaver af den 
kendte Forlags-Boghandel for unge 
Kunstnere i København. 

Endnu engang Tak paa egne og 
Hustrus Vegne. 

OTTO GORNITZKA. 

Jagten aflyses 
paa Undertegnedes Jorder i Olsker. 
Alfred Bager, Hans Chr. Hansen, 
Peter Hansen, Pedersen Faaregaard 
Enkefru Johanne Andersen, Gelius 
Mikkelsen, Harald Olsen, Ludvig 
Larsen, Karl Jensen, Peter Kure, 
Anton Kure samt Hans Hansens 
og Enkefru Marie Lunds Jorder i 
Klemensker. 

Den jagtberettigede. 

Flink Formiddagspige 
til indvendig Gerning søges straks 
eller I. November 
E. Kofoed, Lundegaard, Allinge. 

En ung Orne 
staar til Afbenyttelse 

Ll. Dammegaard, Klemensker. 

Brugt Barnevogn 
billig til Salg 

Tlf. All. 8 u Johs. Thorsen, Tein. 

K8h Oms Violorkariollor hos 
Karl Chr. Andersen, 

Dammen pr. Allinge. 
Magnum-Bonuet, Bourbank og 
Up to date. 	Leveres overalt. 
411.01.e.e.M. 

En gul Hanhund 
med hvide Aftegn er bortkommen 
i Søndags. Mulige Oplysninger til 

Larsen, Pilevang pr. Hasle. 

Gæs til Salg. 
Pihl, Kraklund, Rutsker. 

,•■••■••=1•1 

Olsker 
Kommunespat 
for Iste Halvaar 1930-31 bedes 
indbetalt i denne Maaned; deref-
ter beregnes Rente. 

Sogneraadet. 

En flink Pige 
søges 1. Oktober eller senere 

Brogaard pr. Allinge. 

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

Slagter Jørgensen. Tlf. Allinge 66 

Slagteheste købes til bedste Priser. 

Til Salg i Sandvig 
Ca, 2300 0  Alen Byggegrund 

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

Fr. Bidstrup. 

11."--111ka"i~1 1: • 

Mejeriet. 

f7 ajbjerggaard" 
aabent fra 8 1 og 4 6. 

Lørdag til Kl. 7. 
Sen- og Helligdage fra Kl. 8--11. 

• • • • • • • • 

Fremstillingen af 
Flaske-Fide 

er nu begyndt, og Varerne anbe-
fales saavel til Forhandlere som 
til Forbrugere. Fløden sælges i 
baade 1 /, 1 og 1/8  I. 

illink.4119kWielk ib> lelkoilki,^11 IIII~S'effirs‘..11.49~11~11111, 

Allinge-Sandvig, 
— Det bekendtgøres herved, at 

Snekastningslisterne, gældende for 
Tiden 1. Decbr. 1930 til 30. Nov. 
1931, er fremlagt til Eftersyn i Ti-
den 1. Okt. til 7. Okt. d. A., og 
at eventuelle Indsigelser maa finde 
Sted inden 15. n. M. Listerne for 

1. og 2. Kreds er fremlagt paa 
Allinge Raadhus. for 3 og 4. paa 
Sandvig Raadhus. 

P. R. V. 
M. Bloch. 

.•■■••1...m.« 	 

Al Slagtning 
udføres billigt. 

Bue, Svejbjerg, Olsker. 
To Heste, 10 Kv. 4 Tm., samt 

en Mælkevogn 	er til Salg eller 
Bytte samme Sted. 
ffiffiiii~Oiliffir-.11¢11,701NnOLI~1911M. 	 

En Pige 
samt en Karl kan faa Plads Iste 
November paa 

Kaggaard, Rutsker. 

En Pige 
søges til 1. November. 

Hullegaard, Olsker. 

Ekstra fine Spise-Kartofler, 

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

V. Sørensen, Borrelyng. 

Koge-Chokolader, 
nyt Mærke, 

velsmagende og kraftig, fuldvægtig, 
Halvkilo Pakker 110 Øre. 

J. B. Larsen. 

Overretsmagforer 

Al Sandhentning fra Kommu-
nens Forstrand forbydes udensogns 
Beboere. 

Nogneroftdet 

"Huggede og polerede 

Gravnionninenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Se min Monument-Udstilli 

   

Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk, 

   

 

V. Sørensen. 

gummistøvler. 
Stort Udvalg. -- Billige Priser. 

ClarsensSkotejsforretning,Alli 

   

Biler 

   

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

E. Hansen, Tein. — Tit. Re 57 x. 

   

Gruppe-, Industri-, Portræt- 

  

Interieur-, Sports-, Illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
ag for Befordring. 

Kaare Rasmammen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

491B991,11•••••••• 
• • 

   

2iografen. 

   

   

Søndag Aften Kl. 8 

   

   

Det tabte Danmark, 
Naturbilleder fra Vesindien. 

   

    

0 

    

   

Hævnens Time. 

   

   

Skuespil i 6 Akter. 

69.1109•••••••• 

Yngreffiedhjælper 9 
som vil deltage i Malkning, søges 
til 1. Novbr. paa Vævergaard pr. 
Tein, 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes, Tlf. All. 8y kan benyttes. 

Villy Jensen, Tein. 

   

AI LNikgrSei 111118POS 

   

samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

Lukket 12 —14 Pers. Bil udlejes. 

Tlf. All. 117 y. 	A. Engen, Tein. 

   

Som Reklame 

 

for NORDBORNHOLM udsender 
vi i Dag og følgende Fredage i 

September Maaned ca. 

2000 Prøvenumre 
til de Familier paa Landet og i 
Byerne, der endnu ikke har teg-
net sig som Abonnenter paa Bla-
det. 

Abonner paa NORDBORNHOLM 

Averter i NORDBORNHOLM 

Egnens billigste og mest udbredte 
Blad. 

Bestil Bladet i Dag hos 
Deres Postbud for Okto-
ber Kvartal, det er kun l 
Kr. 



konfirmand=llabitter. 

Matrosfacon-Ulster til Konfirmander. 
Kulørte Drengebabitter og Matroshabitter 

er nu paa Lager i alle Størrelser i Efteraarets Nyheder. 
Kulørte Habitter bestaaende af Bluse med Lynlaas og 

Plusfourbenklæder i alle Størrelser. Pris for Størr. 6 fra 
27 Kr. (øvrige Priser i Forhold til Størrelserne). 

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

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

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

i alle Størrelser. 
Stort Udvalg i prima Ulsters i alle Størrelser. fra ganske 

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

Tillæg og Forarbejdning er den bedste. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

ved Victor Planck, Allinge. 

HATTE III,.

I 1111il I 	
• 

Stort 
Udvalg 

'Billige 

Priser. 

Uld 
\ Silke 

og 
Bomuld 

Bedst og 
illig.s1 

e Merterende 
aumodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkorto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste inaade. Alle ludbetaiingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
)ohjælpolig hermed og modtage lidebe: l 5 Ore i Porto mod Kvit-
!ring paa Postbeviset.; 

I Henhold til en Generalforsamlings Beslutning afvigte 121e 
September 1930 indbydes herved de af Byens Borgere, som endnu 
ikke er tilsluttet Selskabets Ledningsnæt, til at melde sig inden Ud-
løbet af den udvidede Frist: 

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

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

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

Allinge Elektricitetsselskab. 

Køb Konfirmationsgaver 
i Guld-, Selv-, Plet- og Tinvarer hos 

Siort Udvalg. 

Der er Forskel 
paa KakKelovne! 
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. - 

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

P. C. Holm, Allinge. 

Ny bornholmsk og norsk Spegesild 
er paa Lager, 

Produkten. 

Overprisen paa friske Æg 
er igen sat op! 

Sukkerprisen nedsat! 
løvrigt udsælger vi alle Kolonialvarer i 

bedste Kvaliteter til absolut billigste Pris. 

ffrodufiten. 

Vi har stort Lager af tørre Brædder 
af alle Dimensioner. 

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

9rodukten. 

Færdselsregler 
i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, for du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg. Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafforerne giver: strækker de Pi-
sken eller Haanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig føl st om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bor du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

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

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

Slagteriels Udsalg, Alli~gc. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 3S. 

ffittittae.,Ziuttititg. 

?Ifbolbgorenitigen: ni. Rarehanger 
VItibr. S, eberfen. 

1(betk3renteabo.: fim. Murer C~bn. 
otni. 

9Iffinge-5anboig Etenocerferg ngeta,ge 
fim. jan Vabfett, Gane. 
Rag. &d Nrgenien, etrnubuejeu. 

1.igefager Cot get.ltejeforfifring 
3reberif 13eberjen. 

31an Stor: 	JJirirer 	bt,. .15 olm. 
13orgniefterfoutoret 2-4 ftin 
13ranbittipettor: 	ritebent. Lurl 43eter- 

feu 
.13ranbforfifringjefffnb 
ognelootai. 911freb 2arfen, 

)1(tropffifiegoebitionett, flaben Deb 
bene Vinfor,* og Vlfgatta 
bag og `," ,rebag efterm., 91:11anbag 
og Zorgmg ;orto. 

cilfebogfamlingen (23orgerftoten 1. (.11 
Vcefeftuen eoquebane fra 5 - 9 ftiti. 
llblacut 9Ratibag og firebag 7 - 8, 
inuit Zirbag 3-4. 

'olferegiftret: Roimminefontoret, 
ffloob Zetnufar Drb.: fim. Carl2inb-

gren. 
)retpefageo. oret. 3.rf.13etrn 

Ragerer fru 1111fr. 13etetfeit. 
.`:fierabatteft. -Barebttlet aabent for (ob4 

8,30-12 og 2,30-6. 
R'er onterfontoret 10 -12 og 2- 3. 

mørbag tillige 6-8. 
Rirfetwergett 3-4. 
2acute- & ZWoutobrailen 2 -4 fttn. 
13oftfontoret.9111inge ogtiebage 9-1 2 

og 2-6. G.soilboig 9-12 og 3-6 
91. rorten, tftinge, 2. 13. 

flouritfer, 	Routor trattb-., 
oeien. 
forftettgejer t 	91. 9lielfett. 

Sja?le 43. 
paretajen 9 	12 og 2-4 

'"Stempelfilial i f parelfeit 9-12 og 2.4 
Q'traubbireftereu bo. 

tat. an(talten for 2iogorfifring beb 
8tation4 Rojoeb. R ontortib : 9-12 

cGugebuMcegen 8-9 og 2-3. 
etmehui.et. 3efogtib 11-12 og 4-5. 

ugefeifen. 	rar. Hager 13. 
~fem term. 9_11 ttenfeii. 

Zelegrafftatioaen 9-12 og 2-6. 
izttbfaniret 8 -12 i'orirr. 2-5 tuf terat 

Zuriftforenittgen Ufterobnbet „,Horn: 
bohnu. jat. Rcenuter 931ortenfett. 

Gode Kartofler 
sælges. 

Karl Chr. Andersen,1 
Dammen pr. Allinge. 

•••••••••••• 111••• 	•••••••••• 

• Jeg anbefaler mig, nied 

Jersonfiersel 
i ny lukket B il og til rime-

I lige Priser. Tlf. 145. 

Poul Nielsen 
Overfor Gæstg. Christensen. f 

OM 	6•11111•••• • •••••••••••41 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Allinge Hvori 
Optsendningsbrasnde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Agnes Sonne. 

Telefon 140. 

Bestyrelsen. 

Kender De 

,Østbornholm? 
Ugeblad og Annoncetidende 
for søndre og østre Herreder 

111 	
Oplag 3500 Ekspl. 

Læses i alle Hjem 

Billig Annoncepris 

Egner sig derfor 
bedst for Avertering. 

r111•11~4~11 MININFOININO •MINOW4411 

El Parti prima 
danske Konfirmand- 

s
i 

II Habitter I 
halv Pris. 

Svend Flygenring & Co. 
St. Torvegade 5. 

:4•4114~4~ •••••••••••• • øøøøøø NY: 

H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Flf. 47. 

STRØMPER 

Conrad Hansen, Allinge Billige Priser. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. DideriKsen, Rønne, 	Tlf. 865 

Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Køl] Konfirmations-Uret 
hos 

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

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERN%TOBERI MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 
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1 lagierleis Udsalg paa Lindeplads, 11 

D Tlf. 45. 	D 
D 	 C 
D D 
n Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	cl 
a 	 D 
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