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Saa knytter han vildt sine Hænder
og mumler; „Kun een al de Taaber
er jeg, som til Stadighed haaber".

Han syede straks alle Pengene
— med Undtagelse af de tyve
Kroner naturligvis — ind i sin
Madrats og forlod derefter sin
Hybel med de rare Penge paa
Lommen.
Men ingen Udskejelser i Aften,
næh, man maatte ikke vække Mistanke.
Den næste Dag gik han straalende glad ved Tanken om det

I stolte, forviltrede Fjelde!
I ligner hans søndrede Hjerte,
som ler i forstenet Smerte.

Med J-Cajak

gorstedt.
lian staar ved Hammerens Klipper.
Hans Hjerte er haardt som dens Stene
og sitrer af Harm -- harm alene.
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den ikke har begaaet en eneste
Bommert, som kan fælde ham. Intet Aftryk, intet Spor, intet Værktøj, som kunde forraade ham. Og
naar man saa tænker . , ja, naar
man saa tænker, — at selv en
saadan durkdreven Karl vil en
Dag blive pasgreben og faa sin
velfortjente Straf alligevel!"
„Hvorfor skulde han lade sig
fange, naar han er saa dygtig?"

IJui o pa.

I spotter i Haardhed de tvende,
som vendte sig haansk fra hinanden,
skønt Hjertet var fuld til Randen.

Erik.

En Særling.
Af Holger Toklev.

— o—
Ludvig Sommer — ogsaa kaldet
„Skærsommer. — havde egentlig
ikke noget imod Martin Jepsen.
Kun viste han, at Martin Jepsen
var en gammel Original, og at han
boede alene, — samt at han havde
grumme mange Penge hos sig.
„Skærsommer" havde ogsaa forsigtig undersøgt Rigtigheden af
dette Sigende.
Fast besluttet paa at komme i
Besiddelse af nogle af Martins rare
Syle, -- om ikke dem alle — begav han sig en Aften til det Jepsenske Paulun. Paa lette Fjed listede han sig op ad Trapperne
og fik let dirket Laasen op — —
aldeles lydløst Det var hans Hensigt at stjæle, der ud over skulde
der absolut ikke ske Martin nogen
Fortræd.
Men Skæbnen vilde det anderledes.
Trods al Forsigtighed kom Ludvig til at støde til en Søjle, hvorpaa stod en Napoleoesbuste, som
efter nogen Vaklen besluttede sig
til at for lade sin rette Plads og
faldt derpaa med et øredøvende
Rabalder ned paa Gulvet.
Derved vaagnede gamle Martin
Jepsen. Han tændte Lyset og saa
at Ludvig var i Færd med at bryde
hans Skrivebord op. Ludvig bemærkede, at han blev iagttaget af
— for ham — Uvedkommende,
og som den besindige og samvittighedsfulde Fyr, han nu en Gang
var, lod han sig ikke gerne forstyrre i sit Arbejde. I sin lille Taske
tog han en Kniv, hvormed han i
et Nu dræbte Martin.
Nu kunde han vel arbejde i Fred
og Ro.
Han tørrede Kniven godt af, saa
den kunde bruges til noget andet
og lagde den tilbage i Tasken. Dere,ter gik han roligt tilbage til Skrivebordet og fortsatte sit afbrudte
Arbejde. I en Avispakke fandt han
hvad lian søgte. Masser af Penge
— ialt otte Tusinde Kroner
mest i Ti-Kronesedler. Han lagde
omhyggeligt Pengene ned i Tasken
efter først at have taget tyve Kroner ud af Pakken! — det skulde
være en foreløbig Belønning for
probert og veludført Arbejde. Derefter bragte han alt i Orden igen
og belavede sig paa at gaa.
Og uden Hindringer af nogen
Art naaede han veltilfreds hjem.

Semendrias ældgamle Bymure synes at have haft samme Bygmester som Visby

sorgløse Liv, han for en Tid kunde
føre, ind paa sin Stamkafe og kastede sige — som man kan forstaa
— over Avisen med levende Interesse.
Hans Røvertogt blev udførligt
omtalt. Med stor, fed Overskrift
stod der: Mystisk Rovmord begaaet
i Nat!
Ludvig Sommer saa et Øjeblik
op fra Avisen og bemærkede da,
at hans Nabo, Ole Habstrup, som
fornylig var flyttet ind i Værelset
ved Siden af ham, traadte ind.
Ludvig havde Habstrup stærkt
mistænkt for, at han trods sin Civilklædning, hørte til den for ham
saa ejendommelige, forhadte Etat,
som benævnes Politi Derfor underholdt han sig ikke gerne ret
længe ad Gangen med denne Ulykkesfugl. I Modsætning hertil lagde
Ole Habstrup en levende Interesse
for Ludvig Sommers bevægede
Liv for Dagen, og netop i Dag lod
han til at være særlig oplagt; han
kom langsomt hen ved Ludvigs
Bord.
„Herligt Vejr i Dag -- synes
De ikke'?"
,Meget pænt Vejr," brummede
Lu dvig afvisende.
„Intet Nyt i Avisen — — om
Rovmordet?"
„Har endnu intet set!"
„Højst intereressant! Et fint udført Indbrud; ikke Nybegynder,
kan man forstaa!"
Ludvig solede sig i sit Inderste
ved disse Ord.
„En Olding fundet myrdet i sin
Seng," fortsatte Habstrup og hængte sin Hat paa en Knage. „Af
Morderen ikke det ringeste Spor!"
„Holder ikke af disse Mord-Historier! Drømmer om dem om
Natten og kan ikke sove," indvendte Ludvig Sommer.
„Det er fordi, De er en sentimental Natur. Forbløffende er det
i dette Tilfælde, at Gerningsman-

„Fordi han ikke kan dy sig for
at give de stjaalne Penge ud.”
„Har han stjaalet Penge?"
„En større Sum — ser det ud
til. Men de skal faa se, Sommer,
at jeg faar Ret. Inden otte Dage
sidder Morderen bag Laas og
Slaa. Han vil ikke kunne modstaa
Fristelsen til at extravagere —;
fine Klæder, ryge gode Cigarer, ja,
og maaske anskaffe sig Bil."
I Sandhed — Ludvig Sommer
havde netop tænkt paa at gaa hen
i Herremagesinet; for han havde
set en flot Habit, som tiltalte ham
i allerhøjeste Grad. Og Appetit til
en vil kelig god Cigar i Stedet for
de snart utaalelige Carbolstænger
kunde lian daarligt komme uden
om. At han i Aanden saa sig selv
i en flot „Fiat" — Selvejer natur.
ligvis — bør kun nævnes for Fuldstændighedens Skyld.
Under Hatten rejste Ilaarene
sig paa hans Hoved. ,,Gudskelov,
at han havde truffet Habstrup!"
tænkte han og sagde med et ligegyldigt Skuldertræk:
„Ja, for min Skyld ingen Alarm
om han lader sig hapse eller ikke!
Djøs Hr.!"
Han forlod derpaa Kafeen, hvor
Ole Habstrup blev staaende og
saa efter ham med et besynderligt
eftertænksomt Blik.
Den næste Dag gjorde Ludvig
Sommer intet Indkøb og — lige
saa lidt de derpaa følgende Dage.
ja, han lagde endda de tyve Kroner tilbage i Pakken og -- ventede
paa bedre Tider.
Taalmodighed, blot Taalmodighed ; Historien skal nok glemmes
i Løbet af et Par Maaneder. ,
Men der gik to, tre og fire Maaneder, og Ludvig var lige vidt. Et
nyt Indbrud vovede han under
ingen Omstændigheder. Han saa
sig tilsidst — til sin store Rædsel
— tvunget til at søge Arbejde.
Han fik Plads paa en Fabrik.
Men selv sin Løn turde han

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

ikke give ud; han bildte sig ind,
at Ole Habstrup saa en Dag vilde I
lægge sin tunge Haand paa hans
Skulder og føre ham til Paavisning
og drage ham til Ansvar for Mordet.
Der var gaaet et halvt Aar. Med
Mellemrum traf han Ole Habstrup,
og om det saa skulde ud mellem
Sidebenene, kunde han ikke holde
det i sig, men sagde nok saa spy.;
digt og højt:
„Hvordan gaar det med Mordet?
Har man endnu ikke arresteret den
Kal?"
„Man skal nok faa fat paa ham.
De skal se, mere end seks Maaneder holder han det ikke ud."
Men Tiden gik.
Da de næste Gang mødtes, forsikrede Habstrup: _Ja, ja -- men
i Løbet af næste Aar har vi ham
ganske bestemt."
Ludvig Som mer arbejdede videre
paa Fabriken og sparede paa en
Maade, saa det grænsede til Gerrighed.
„Farvel, I Drukkenbolte og Ædedolke! Lev vel I brave Kammerater og I smukke, skamløse Ptger!
Farvel -- Du smukke, dumdristige Bondefangerliv! Lev vel min e Blomst"."
Under Habstrups stadige Opsigt
— Skygge — blev Ludvig tilsidst
en gerrig Særling.
Hver Lønningsdags Aften talte
han omhyggeligt sine Penge, men
undte sig hverken Mad eller Drikke
— nænnede ikke at vaske sig ren.
Adspredelser kindte han heller
ikke det mindste til mere. Gadedrengene raahte efter ham paa
Gaden og trak h tm i Frakken og
dannede Kreds uden om ham,
.
naar han viste sig.
Otte Aar var gaaet. Ludvig Sommer — Skærsommer — blev syg.
Selvfølgelig værgrede han sig ved
at tilkalde Læge, endsige købe
Medicin.
Det varede ikke længe før, saa
laa han paa sin gamle, elendige
Madras paa en Briks — død af
Svindsot.
Politiet kom tilstede, og efter
at Liget var bragt til Lighuset,
lod Mordeksperten, Ole Habstrup,
en Betjent gennemsøge Kvistkamret grundigt. Madrassen blev sprættet op ,)g to Pakker kom for Dagens Lys. I den ene var otte tusinde Kroner gemt, og i den anden omtrent tre tusinde.
„Det har været en slem gammel
Gnier — en af disse Særlinge,"
mente Betjenten og rodede videre
for om muligt at finde flere Penge.
Men Opdageren Ole Habstrup
lo triumferende og --e — tav.
•

Mrvelikfieden.
— 0—
Jeg traf engang et Par meget
nervøse Mennesker. Fruen var
daarligst, men Manden var ogsaa
nervøs. Det varede ikke længe før
jeg fik Indblik i det, der holdt
disse to Mennesker, der holdt af
hinanden og gerne vilde handle
ret, i en bestandig Spænding: Det
var Skrækken for at sætte Børn
i Verden.
I Mandens Slægt var der forskellige Nervesygdom, men der
var ogsaa en Del sunde, ligevægtige og velbegavede Mennesker.
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Den unge Kone havde fuldstændig forset sig paa de sygelige Udslag og gik i en bestandig Skræk
for at sætte Børn i Verden med
saadanne Anlæg.
Ved at tale med hende forstod
jeg, at hun paa forskellig Maade
havde faaet Færten af Arvelighedslovene, men heller ikke mere. Ud
fra denne halve Viden havde hun
efterhaanden dannet sig Theorier,
der var meget fantasifulde og
aabenbart egnede sig til at forøge
hendes Skræk. Da jeg i Vinter i
Radio hørte Professor Oluf Thomsens Foredrag, der nu udkommer
under Titlen; Arvelighedsforhold
hos Mennesket", maatte jeg bestandig tænke paa den ungeKone. Det
man paa Videnskabens nuværende
Standpunkt ved, fremsætter Professor Thomsen klart, og det man
endnu ikke ved, paapeger han ogsaa.
Selvfølgelig har Forældre et stort
Ansvar. Ai velig Belastning er en
forfærdelig Arv. Paa dette Punkt
bør der ikke herske halv, men hel
Viden. Den hele Viden sætter
Fingeren paa det ømme Puukt og
viser hvor der maa holdes igen,
men den frigør samtidig.
Og saa maa vi huske paa en
Ting, Et Menneske er mere end
et Legeme, det har ogsaa en Aand.
Jeg kender en Kvinde, der hører til dem, der fra et materialistisk Synspunkt aldrig burde have
været født. Hun har et svagt Legeme og har haft adskillige lange
Sygdomsperioder. Alligevel anser
hun sig for at være et af de lykkeligste Mennesker, der er til.
Hendes Præst skrev i hendes
Konfirmationsalmebog: „Alle Ting
samvirker til det gode for dem,
som elsker Gud." Naar man taler
med hende, forstaar man, at det
er Tilliden hertil, at man finder
Nøglen til hendes Livs Lykke.
Hun har levet et rigt Liv til Glæde
for sig selv og andre. Man kan
ikke sige om hende, at det var
bedre om hun aldrig var født.
Over for det, vi virkelig ved noget om, har vi Ansvar, men kun
der, og — det aandelige kan og
bør overskygge det legemlige.
Johanne Vahl Blauenfeldt.

9ffed Xajafl
gennem 8uropa.
Fra Østersøen
tit Sortehavet.
Rumæniens Hovedstad, Bukarest.
Nætterne begynder nu at blive
kolde; Franz har kun en tynd Sovepose at krybe i, og han fortæller mig, at han har frosset som
en Hund hele Natten. — — Selv
mærker jeg i mit lune Telt intet
til Kulden.
Da vi har spist vor Morgenmad,
gør jeg klar til at padle over Floden for fra Giurgevo at tage Toget til Bukarest. Franz har intet
Visum i sit Pas gældende for Rumænien, saa han kan, hvor gerne
han end vil, ikke tage med paa
den lille Afstikker til Hovedstaden;
men han vil vente paa mig, og
vi aftaler at træffes igen hen mod

Aften.

Saa padler jeg over Donau, der
her danner et stort, ca. 3 km bredt
13ækken. — Gennem et snævert
Indløb kommer jeg ind i en Havn,
hvor der ligger en Masse flotte
l'assagerskibe og Baade, en Del
Pramme og nogle af Militærets
Krydsere. -- Længe ser jeg mig
om efter et Sted, hvor jeg tør efterlade min Kajak; men finder det
for risikabelt, hvorfor jeg prøver
at praje en af de vagthavende
Marinesoldater paa en Krydser og bliver meget forbavset, da han
svarer igen paa tysk.
Da han
hører, at jeg skal en Tur til Bukarest, tilbyder han af sig selv at
se efter Baaden saalænge.
Der er et godt Stykke Vej fra
Havnen til Byen; men det er velgørende igen at faa rettet Benene.
Jeg stemmer i med en lystig Sang,
og en halv Time efter traver jeg
ind i Giurgevo.
Det ser ud til at være en temmelig stor By.
Jeg gaar ind i
det første „Tipografie" for at høre,
om Kollegerne skulde være organiserede; det var de naturligvis
ikke, og da jeg omsider finder
frem til Banegaarden, er Morgentoget lige gaaet. Efter Fartplanen
er næste Forbindelse først Kl. 1,30,
saa jeg har god Tid til at gaa
rundt og se paa det brogede Liv.
Det er Lørdag, og Bønderne er
komne til Bys for at handle.
Mændenes lasede Klædedragt er
ens Sommer og Vinter: En lang
Skjorte har de trukket uden paa
Benklæderne, og selv om det er
kvælende hedt, bærer de Skindvest
og Faareskindspels, en Lammeskindshue, af Facon som dem at
Garderne bruger, har de ned over
Ørene, og de kludesvøbte Ben er
stukne i ejendommelige Snabelsko.
Kvinderne er til Gengæld mere
velklædte; man kan se, at de holder af at pynte sig. De bærer rigt
broderede Bluser og vide Skørter,
til hvilke de mest straalende Farver foretrækkes.
Handelen foregaar paa Gaden;
der raabes, skriges, handles og
pruttes. Det gaar ikke an at stille
sig op og betragte Varerne, saa
er man straks omringet af ivrige
Sælgere, der i Munden paa hinanden falbyder deres Sager; men
det er komisk at se paa, naar der
handles. Først er Sælgeren venlig og forekommende; men efterhaanden, som Køberen prutter Varen ned, gaar det af ham, og hvis
saa Kunden alligevel gaar uden
at købe noget, saa raser og skælder den opbragte Sydlænding og
raaber Sprogets — sikkert ikke
helt blide
Ord hen mod den
næste Bod, hvor allerede en ny
Handel er begyndt.
Paa en stor, aaben Plads holdes Marked. Kødhandlere slagter
Faar og Grise, efterhaanden som
der melder sig Købere; de er ikke
i Besiddelse af megen Dyrevenlighed, men stikke; og skærer i
Flæng med Kniven uden at bryde
sig om Dyrenes Lidelser, og paa
Pladsen ligger Dynger af levende
Fjerkræ — Høns, Ænder og Duer
bundet sammen i Knipper ved
Benene.
En behagelig Duft naar min
Næse; II d for et Spisehus steges
hele Pattegrise paa Spid over aaben Ild. — — Det kan jeg ikke
staa for — den sidste Bøf blev
spist i Belgrad — jeg faar en
Luns skaaret af, køber Brød og
1 /2 Liter Rødvin og slaar mig ned
ved et Bord.
Det smagte herligt; jeg slikker
Fingrene, tænder en Cigaret og
sætter mig til at nyde Vinen. Overfor mig sidder en Styrmand
og en Maskinmester fra en Slæbedamper. Med dem indleder jeg en
interessant Samtale — Tiden lø-

ber hurtigt — mit Tog gaar om
et Kvarter.
Jeg vil rejse mig; men kan ikke
komme op fra Stolen — Vinen er
gaaet mig i Benene, de vil ikke
lystre. — Det er en gal Historie,
jeg maa bestemt naa Toget. Det mærkelige ved det er, at Hovedet er fuldstændig klart; jeg
forsmger igen, kommer op at staa
og slingrer ,ud af Døren og ned
ad Gaden.
At Vinen paa den Maade virkede
her Isende, havde jeg ikke tænkt
mig; skønt jsg af al Magt søger
at beherske min Gang, lykkes det
ikke — jeg bumser lige mod en
Morlille, saa alle Tomaterne fra
Kurven, hun har paa Hovedet,
triller ned over os begge. — Det
kan nok være, hun brugte Mund!
Endelig naar jeg Jernbanestationen, faar købt en Billet og sat
mig ned i det paa Perronen holdende Tog, da der fløjtes Afgang.
Det er ingen Nydelse at køre
3die Klasse i Rumænien; der er
ubeskrivelig beskidt i den overfyldte Kup, og der lugter af Sved
og Snavs — men det er overmaacle interessant og fremmedartet.
Jeg sidder ved Siden af et Par
gamle Kællinger, men har Udsigt
til nogle blændende smukke Zigeunerinder; de ser ud til at være
14-16 Aar, har skinnende Metalstykker i Haaret, store Ørenringe
og ellers klædt i brogede Pjalter.
I den anden Ende af Vognen har
et Par Mødre lejret sig omgivet
af skrigende Unger — spæde
Børn ligger til Brystet og dier.
— Her er ikke noget, der hedder
Generthed, da en af Ungerne begynder at klynke, bliver den holdt
frem ud af Kupvinduet. Henne
i et Hjørne staar nogle Mænd og
ser sløve og melankolske ud.
Turen varer godt et Par Timer
og gaar næsten uafbrudt gennem
fladt og ensformigt Terrain. Ved
alle Stationer er Perronerne fulde
med Kvinder og Børn, der højlydt falbyder deres Varer — Meloner, Majs, Druer og Sukkervarer.
Saa naar vi Bukarest; ved en
Fejltagelse stiger jeg ud paa en
Forstadsstation og bruger en hel
Time om at gaa ind til Centrum.
Da jeg endelig finder frem til Kassereren, er det henimod Aften, og
denne er gaaet.
Forlængst er jeg ophørt med
at forbande Skæbnen, der i Dag
Gang paa Gang bereder mig Forsinkelser; kun gør det mig ondt
for Franz, der nu forgæves venter paa mig; thi jeg kan ikke forlade Bukarest, før min Bog er bleven paategnet, og jeg har faaet
mine Penge.
Planløst vandrer jeg om i den
fremmede By, Folkestrømmen fører mig ind Cisinigiu- Parken, hvor
der sandsynligvis skal være en
eller anden Fest. — Jeg sidder
en Tid lang paa en Bænk ved
en lille Sø for at hvile mig, bliver saa tiltalt af en flot udhalet
ung Mand.
Det viser sig at være en Hollænder, der flakker Jorden rundt,
og som nu, paa Gennemrejse er
havnet her i Bukarest. I otte Aar
har han ustandselig været paa
Farten og kender de fleste Steder
paa Kloden. — Det er en „smart"
Fyr. Paa mine Spørgsmaal om,
hvad hans Profession er, eller
hvem der financierer ham, blinker
han polisk med Øjnene: „Forretning" min Ven — men det bliver
min Hemmelighed!
Han inviterer mig paa Aftensmad, og disker op med de mest
utrolige „Historier". Meget har lian
set og oplevet, og mange Gange
har han været i Fedtefadet paa
Grund af sine Svindlerier. Sidst
har han været i Kina og deltaget

i Indsmugling af Vaaben og Ammunition.
Da vi har spist os godt mætte,
sidder vi længe og drikker Vin og
ryger Cigaretter; Mørket er faldet
paa, Parken er festligt oplyst Tusinder af Lyspunkter spejler sig
i Søens blanke Flade.
Hollænderen kommer nu i Samtale med et Par Herrer; jeg finder paa en Undskyldning, takker
for behageligt Selskab og gaar.
Jeg vender tilbage til den Bygning i Sidegaden, hvor Internationale har deres Kontorer og Samlingslokaler, for om muligt der at
komme under Tag og spare de
dyre Hotelpenge.
Gennem den aabenstaaende Dør
kommer jeg ind i et oplyst Lokale, hvor der afholdes Agitationsmøde. Flere Talere har Ordet,
og skønt jeg ikke forstaar det rumænske Sprog, danner jeg mig
dog et lille Begreb om Socialismens trange Levevilkaar hernede.
En Herre tiltaler mig paa tysk,
og efter Mødet præsenterer han
mig for en Del tysktalende unge
Mennesker. Da de hører, at jeg
er fra Danmark, bliver de ovenud
elskværdige; jeg hilser „Freundschaft" med dem alle, og vi faar
os en længere Diskussion om Fagforeningsbevægelsen i Rumænien,
i Tyskland og i Danmark.
Det er Pioner for Internationale,
unge, iltre Idealister, der har Kontorpladser eller er ansatte i en eller anden Fabriksvirksomhed her i
dette fremmede, ukultiverede Land,
og som føler Trang til at modernisere eller revolutionere Samfundet. De ser i mig en Forbundsfælle, en „Denosse", som bringer
hilsener og friske Indtryk fra mere
oplyste Lande. — Jeg søger, saa
godt jeg kan at besvare de mange
forskellige Spørgsmaal, der regner
ned over mig, og et Par Meningsfæller inviterer mig med hjem til
deres Ungkarlelejlighed.
Med Glæde modtager jeg Indbydelsen. — Her gør jeg Bekendtskab med endnu nogle unge Mennesker og deres Kærester. — Vi
lader Politikken fare og tilbringer
en hyggelig Aften med Sang og
Dans. — Saa følger vi Damerne
til deres respektive Hjem, kommer
tilbage og gaar til Ro.
Jeg har faaet redt et Leje paa
Gulvet; men Søvn bliver der ikke
meget af. Hele Natten maa jeg
slaas med Væggetøj, der har lugtet fremmet Blod -- et nyt Offer
— og myldrer frem fra alle Sprækker. -- En Tid lang gaar jeg paa
Jagt i Maanestriben, der falder ind
gennem Vinduet; men Overmagten
er for stor, jeg fortrækker op paa
Bordet og har foreløbig Fred for
Vampyrerne. — — Søvn faar jeg
først hen paa Morgenstunden.
—— —
Bucuresti har i Forhold til sit
Indbyggerantal en betydelig Udstrækning, hvilket for en stor Del
kommer af, at de fleste Huse kun
har een Etage. — — I de ældre
Kvarterer er Gaderne snævre og
krumme, oftest ikke engang brolagte og med et vist orientalsk
Præg over sig. — --- løvrigt gør
Bukarest nied sine moderne Nybygninger et vesteuropæisk Indtryk. — En af de tinge Mennesker gaar
med mig hele Formiddagen og
viser mig det vigtigste af Hovedstaden. Paa Posthuset faar jeg
min dertil adresserede Post udleveret, og gennem Internationale,
der hernede maa støtte den svage
Fagforening, erholder jeg — takket
være Brevet fra Turnu Severinu alle mine Dagpenge - henimod
1000 Lei.
Atter har jeg Mønt paa Lommen, og glad og taknemmelig over
den gode Behandling tager jeg Af-

sked med de gæstfrie „Genosser"
for med Toget atter at naa Donau.
C. A.

Almindeligt dansk
Vare- og Industrilotteri,
Gavmildhed og Forretning.
Hvem af os vil ikke støtte almenvelgørende Institutioner og navnlig.
naar man personlig risikerer at nyde
stor Fordel af det lille Bidrag, man
yder? – —
Ja, Gavmildhed og Forretning, det
lytter meget ejendommeligt, men ikke
desto mindre er denne Devise dog
sand for en meget stor Institutions
Vedkommende, nemlig: ALMINDELIGT DANSK VARE- OG INDUSTRILOTTERI.
Ikke ret mange tænker vel over, at
dette Lotteri ikke alene giver store
Chancer for at vinde endog en stor
Gevinst. men det yder ved Siden heraf betydelige Bidrag aarlig til følgende
humane, velgørende eller almennyttige
Anstalter og Institutioner, som Staten
– Du og jeg – ellers skulde betale
Udgifterne for fuldtud.
Nedenstaaende nævnes de væsentligste paa Omsorgens Omraade.
Københavns Sygehjem, Ordrup.
Aandsvageanstalterne : Gl. Bakkehus,
Ebberødgaard, De ketlerske Aandsvageanstalter, Brejning, Aandsvageanstalten ved Ribe, Aandsvageanstalten i Vodskov.
Diakonissestiftelsen i København.
Kysthospitalet paa Refnæs.
Dronning Louises Børnehospital.
Arbejderhjemmet „Fredenshus".
Hjemmet for Vanføre.
De samvirkende Blindeforeninger.
De i Forsorgen for Døvstumme deltagende 3 Foreninger.
Desuden støtter Lotteriet :
Foreningen til Lærlinges Uddannelse
i Haandværk og Industri for hele
Landet.
Det tekniske Selskabs Skole.
De tekniske Skoler Landet over.
Det danske Kunstindustrimuseum.
Teknologisk Institut.
I laandværker- og Industriforeningernes Friboligbyggeri og deres syge
og trængende Medlemmer Landet
over.
Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk.
Og i de siden Lotteriets Oprettelse
forløbne 87 Serier har Lotteriet indkøbt Gevinster af dansk Tilvirkning
til en samlet Værdi af ca. 70 Mill. Kr.
Naar der tilbydes en eller anden
Varelotteriseddel, saa tænker vel kun
meget laa paa eller ved Besked om,
at samtidig med at man køber eller
fornyer en saadan Seddel, saa støtter
man alle de foranstaaende samfundsnyttige og velgørende Institutioner og
samtidig har man den samme Chance
som i andre Lotterier, der ikke har
disse filantropiske Opgaver, nemlig:
Muligheden for at vinde en betydelig
Gevinst.
Man vil af ovenstaaende forstaa, at
det at have en Lodseddel i „Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri" er
det samtue som at deltage i Forsorgen
for Samfundets Stedbørn og nødstedte
samtidig med at man giver Arbejde
og teknisk Oplysning til andre og maaske ogsaa til sig selv, medens man
desforuden har Adgang til at vinde en
større eller mindre Gevinst.
Kan man tænke sig større Glæde og
større Fordele ?
Kolt derfor en Lodseddel snarest i
„Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri".

Allinge Sygehus' Budget for
Aaret 1931 32.
Indtægt:
Kr.
Betaling fur Patienter . . .. 17000
Tilskud fra Amtet . . . ...21,250
38,250
Udgift:
Kr.
Bygningens Vedligeholdelse 3,500
Skatter og Afgifter . . . .
500
Brandkontingent
50
400
Inventar til Husvæsenet
Inventar, som angaar Pati1,500
enter
Forplejning af Patienter og
11000
Personale
500
Vask og Rengøring . .
2,500
Brændsel
1,200
Belysning
Medicin og Forbindsstoffer 4,100
12,000
Lønninger
1,000
Andre Udgifter
38,250

Budgetten udviste en Stigning
paa 5150 Kr.
Hasle Biografteater.
Paa Søndag holder Biografen i
Hasle Aabningsforestilling. Teatret
er blevet indrettet i Forsamlingshusets Lokaler, som i Sommerens
Lob er blevet ombygget specielt
til dette Brug. Aabningsforestillin gen byder paa intet imindre end
den store pragtfulde Film: „Den
store Parade". „Den store Parade"
er et Skuespil i 12 Akter fra Verdenskrigens Dage, og utvivlsomt
den bedste og mest spændende
Film, som endnu er fremstillet.
Da der paa Teatrets Aabningsdag sikkert bliver mere end fuldt
Hus, vil der blive afholdt 2 Forestillinger Kl. 7 og 9, samt en Børneforestilling om Eftermiddagen
Kl. 4. Teatrets Ledelse har bedt
os meddele, at der er installeret
fuldstændig nye og moderne Maskiner i Teatret saaledes at Billederne kommer til at staa fuldt
paa Højde med det bedste løvrigt
har Ledelsen sluttet Kontrakt med
et Par af d e største Fil m udlejningsselska ber, saaledes at Teatrets Programmer altid vil være det bedste,
som er fremme.
Se iøvrigt Annoncen.
Østersøbadet „Bornhoim"
holdt Onsdag Aften den ordinære Generalforsamling paa Hotel
„ Allinge:".
Kæmner Mortensen bød velkommen og foreslog Hotelejer Colberg
til Dirigent. Meddelte at han og
Hotelejer Jørgensen vilde nedlægge
deres Mandater som Formand og
Kasserer i Selskabet, og mente at
andre Kræfter nu burde tage fat
og fuldføre de paabegyndte Arbejder. Kloakarbejdet skulde gøres i
Samarbejde med Gade- og Vejudvalget. Da flere Hoteller ikke
havde opkrævet Kurkort men henvist til Badeanstalten (det var jo
et Stridsspørgsmaal i. Fjor), var
Salget af Kurkort steget betydeligt,
og det var maaske den Vej, der
skulde gasis. Politimesteren havde
anbefalet en Afspærring. Haabede
at denne havde set rigtigt, saa en
saadan Ordning vilde give Penge
i Kassen.
Der var solgt Kurkort for 3331
Kr. Oplæste de vigtigste Poster i
Regnskabet, der ballancerede med
7326 Kr.
Badeanstalten var vurderet til
7,300 Kr.
Da ingen begærede Ordet, udtalte Dirigenten, at trods Kritik
mente han at Bestyrelsen havde
arbejdet godt — i det store Hele.
Borgm. Bloch forstod ikke at
der kunde bruges 600 Kr. til Musik paa Badestranden. Han havde
kun hørt en Grammofon
Hotelejer Jørgensen oplyste, at
4 Musikkere havde spillet der i 40
Dage fra Kl. 2,30 - 4.
Regnskabet godkendtes.
Hotelejer Jørgensen mente at
skylde Aktionærerne en Redegørelse. Havde altid interesseret sig
for Østersøbadet, Hvis Sagen blev
grebet rigtig an, saa var AllingeSandvig blevet et Skattely. Omtalte Kritikken sidste Aar og beklagede at Interessen i Aar var
saa ringe. Var overbevist om at
AH. - Sandvigs Hovednerve var
Sandvig Badestrand.
Borgm. Bloch kritiserede Ledelsen og udtalte at det var sørgeligt at C. J. erkender at Sagen
ikke er grebet rigtig an. Turistvæsenet her er 30 Aar gammelt. Efterhaanden som Turtsttrafiken er
steget, er Kommunens Kasse forringet. Nu er der en lille Opgangsperiode, det skyldes ikke Turistvæsenet, men at der havde været
mere Arbejde for Folk. Efter de
Forretningsdrivendes Udtalelser,
var der ingen, der tjente noget
ved Turistvæsenet. Udgifterne blev
større — alene Vejbudgettet, og
vore egne Vognmænd blev forbigaaet. Havde ingen Tro til at Turistsagen var den Løftestang, der
skulde hjælpe Allinge-Sandvig paa
Benene.
Hotelejer Koch: Steg saa Indtægterne, da her ingen Turister
var?
Borgm. mindede om den Kendsgerning, at de største Hotelejere
nu flyttede fra Kommunen, det
var kedeligt, hvis Byraadet skal
tage Affære i den Sag. Resulta-

Al Jagt

tet vilde blive, at Skatten blev
forhøjet med 1 pCt.
Ing. Andersen kunde ikke for- er strengt forbudt paa følgende
staa, at Turisterne ikke gav Ind- Grunde i Rø: E. Mogensen. H.
tægter til Byen, naar Hotelejere, Bidstrup, H. Skov, L. Mikkelsen.
Slagtere, Mejeriet etc. var overbe- I. Hansen, Th. Hansen, A. Hanbyrdet med Arbejde. At Kommu- sen, L. Hansen, M. Nielsen, A.
neskatten ikk2 faar sine Indtægter Christiansen, F. Jacobsen, C. Henmaatte være en Fejl i Administra- riksen, J. Koefoed. M. Hansen,
C. Mikkelsen, J. Christensen. .
tionen.
Dalbygaard, Krakkegaard, OfBorgm. mente at de fleste Menfergaard,
Præstegaard, Skærpingenesker betalte Skat efter deres
gaard,
Mortingegaard,
Nygaard,
Indkomster.
Puggegaard.
Hotelejer Colberg: Det daarlige
Resultat skyldes at Tyskerne havde
svigtet. Sæsonen var i Aar altfor
kort og Driftsudgifterne usædvanlig stol e.
med Skydevaaben samt jagende
K P. Jacobsen: Det er et kil• Hunde forbydes paa fhv. Smed
dent Spørgsmaal. Omtalte SkattePedersens Lynglod, Blaaholt og
fordelingen og Prisfaldet. Det kunBrogaards Jorder i Olsker.
de ikke være andet end at de fleE. Frigaard.
ste Penge blev fordelt mellem By,
ens Befolkning. Mente der burde
arbejdes for en længere Sæson.
Pensionaterne havde ikke de Udgifter som Hotellerne, men han Han, 2 Aar gl., af god Afstamsaa dog ikke sort paa Tilværelsen ning, tysk Korthaar, er til Salg
for deres Skyld.
Finnedalen, Tlf. Sandvig 26.
Kæmneren foreslog at genvælge
Boghandl. Sørensen og en fra Allinge, anbefalede Borgm. Bloch.
Borgm. havde ikke Tid og frabad sig Valg, da han ogsaa mang- paa H. Kjøller. Holm, Dalsminde.
Hj. Hansen. Lund, Byggehøj. Bjerlede Interesse.
regaard. Risemøllen og Mogensen,
Paa Opfordring foreslog ForSødeskovs Jorder i Olsker.
samlingen enstemmig at genvælge
Hotelejer Jørgensen, der dog erklærede ikke at kunne modtage
Valg.
a( ekstra fin Kvalitet.
Ved Afstemning valgtes:
Boghdl. Sørensen, Bestyrer Bech
Pensionatejer Kofoed og Hotelejer
anbefales.
Bidstrup.
Til Revisor genvalgtes Georg
Holm.
ALLINGE.
Efter Generalforsamlingen samledes Deltagerne ved det veldækkede Bord, hvor der blev holdt
adskillige Taler og Leveraab for
Østersøbadet, den gamle og den
udføres probert og billigt
ny Bestyrelse samt for de Damer,
der havde givet deres Mænd Lov
til at være ude „i Aften".
Tlf. Sandvig 5.

epfiers-21dsalg.
Alle Varer realiseres til meget nedsatte Priser.
Alt skal sælges. Benyt Lejligheden til at sikre Dem
en smuk og nyttig Julegave til smaa Penge.

Wrocieriforreinfngen, .71erregade, .2Winge.

ster paa
.odde

Al Jagt og Færdsel

rilin Forretning
er nu flyttet til N. Grooss tidligere
tilhørende Ejendom og under Fm.
Paa Varelotteriets 142.000 Lodder skal der i
Løbet af en Serie fordeles ikke mindre end

Men for helt og fuldt at faa Del i denn,e en,estaaende Chance, maa man naturligvis være

Nye 'Møgende ffirter

med allerede fra 1. Trækning. Salget af Lodder slutter den 20. Oktober, og et Lod kOster

kun lir. 1.30.
LOTTERIETS KOLLEKTØRER
PAA BORNHOLM:

Aakirkeby : Boghandler Henry Andersen, Telf. 5.
Købmand, Fru E. Simonsen, Telf. 10.
Allinge:
fhv. Købmand Vakl Jørgensen, Telf. 92.
Barber Johs. Larsen, Telf. 53.
Haste:
Boghandler Karl Munk, Telf. 42.
Nexø:
Kioskejer Julius Bidstrup, Telf. 246.
Agent Georg Madsen, Sdr. Strandvej.
Agent C. F. Sørensen, Ndr. Strandvej,
Telf. 77.
Rønne:
Kollektrice, Frk. M. Carstensen, Havnegade 1.
Kollektrice, Fru Hertha Hansen, Nørregade 10, Telf. 299.
Fru Ingeb. Kløcker, Staaleg. 4, Telf.806.
Købmand Emil Lund, Telf. 482.
Kollektrice, Fru M. Maegaard, Østervoldgade 23, Telf. 577.
Boghandler H. Chr. Møller, Telf. 466.
Kollektør E. Nielsen, Løkkegade 48,
Telf. 436.
Svaneke: Detailhandler I. P. V. Funeh. Telf. 47.
Østermarie: Bestyrer Johs. Dam, Pakhusforeningen,
Telf. 127,
PI

Slagtning

Slagtermester Rimer,

Aabnings-Forestilling
Søndag den 19. Oktober Kl. 7 og 9
præsice:

Kæmpefilmen

Den
sløre Parade.
Skuespil i 12 store Akter
fra Verdenskrigens Dage.,
Den store Parade er enstemmigt betegnet som den bedste Film, der endnu
er fremstillet.

Om Eftermiddagen Kl. 4:
Borne-Porestilling.

d'rcelast.
Køb Deres Forbrug af Træ hos
Os. Vi er altid forsynede med
prima svensk Træ.
Høvlet og plejet Træ i alle Længder og Bredder. Planker af ru
Træ samt Forskalling i alle Dimensioner. Desuden Lægter, Egestetter og 1 ste Sort Kalmar Træ.
Desuden Forhandling af Celotex
og Masonite.
R ø leveres Træet til samme
Priser, gerne gennem Brugsforeningen til Brugsforeningens Medlemmer.
Træet leveres gratis i egen Bil
overalt.

Gudhjem Handelshus.
Tlf. 55.

Intet Blad
træffer Deres
Kundekreds
bedre end
Nordbornholmi

Indtegning
til
Gymnastik

,z SØ•1111 411•I s»•6,

!Biografen.
Søndag Aften KI 8

Skibsdrengen.
Et morsomt og spændende Lystspil i 7 Akter med Jackie Coogan
og Lars Hanson i Hovedrollerne

Den store kamp.
2 Akter med Gøg og Gokke.

Autoriseret liolleKtør for Landbrugslotteriet
og Varelotteriet: Barber J. Larsen, Allinge.

Bornholms
Spare- og haanekasses
Afileling i Allinge.

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

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

Al lasikersei milAres
samt Svin til Slagteriet a 75 Ore
pr. Stk.
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.
Tlf. All. 117 y.
A. Engell, Tein.

Allinge,TegIvrerk

KØD! KØD!

anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Sei len begynder
nu!

Nogle ufornyede Landbrugs- og
Varelodder kan faas indtil 18. ds.
Barber Johs. Larsen,
aut. Kollektør.

Forkarl,
flink og paalidelig, soltes til November.
Brogaard pr. Allinge.

Allinge
Fodleilsmagasin
anbefaler jeg mig til ærede Kunder med et righoldigt Lager af al
Slags Fodtøj.
Ærbod igst.
L. Larsen.
Frisørsalonen

„Rosenborg

66

er lukket indtil videre.
Ærb.
Ragnhild Jacobsen.

En Karl
kan faa Plads til Iste November.
Kirllebogaard
ved Allinge.

En Pige
kan faa Plads I. November.
Siegaard ved Hasle.

Flink Pige
søges foreløbig paa Grund af Sygdom paa Maegaard, Rutsker.

15-16 Aars Dreng
søges 1. Novbr. samme Sted

• 011190.1114941111/149
Ungt Oksekød fra 45 Øre t f., kg
Prima Kalvekød
50
Fin Flæskesteg
70
faas daglig. Slagterm. V. RØMER
Tlf. Sandvig 5.
Alle Varer bringes.

in og mine Forældres hjerte, ligste Tak for udvist 'Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Robert Jørgensen, Strandvejen.

R. Larsen, MIlinge

Ny islandsk 'lammekød

Hasle Biografteater 0)

I NI og mine Forældres hier. teligste Tak for al Opmærksomhed ved min Konfirmation,
Gurli Kruse. Solbakken, Jyderup.

Absolut fineste Kvalitet er
hjemkommet og sælges
meget billigt.

Jagten aflyses

foregaar Tirsdag d. 21. Kl. 7- 9
paa Allinge Gymnastikhus.
I Tilfælde af tilstrækkelig Tilslutning oprettes
1 Herrehold, 1 Drengehold, 1
Motionshold for ældre Deltagere.
1. Damehold.
A. S. G.

for Opmærksomheden ved min
Konfirmation.
Helga Holm, Allinge.

Islan d sk L81110101(811

Jagthund,

Vejmand Peter Clausen
fylder i Dag 70 Aar, og mange vil
mindes den gamle Slider, der har
holdt Kommunens Gader og Veje
vidlige i mange Aar og først for
nylig faldt for Aldersgrænsen,

Hjertelig Tak

øøøøøøø9191141114114119

**e 4•411.011•1■4111 eiht

Jeg anbefaler mig med

ftersonfiersel
i ny lukket Bil og til rime! lige Priser. Tlf - 145.
Poul Nielsen
Overfor Gæstg. Christensen.
(1/4.1">0.111441,11441114* • *114~114111181H11111 .114-111
Mit smukt beliggende

Hus i Tein
(ved Skolen) med god Avl til en
Ko, og særlig egnet for en Snedker, er formedelst Dødsfald og
Bortrejse til Salg. En Del Værktøj og Askeplanker medfølger.
Snedker Bolin, Tein.

Skole=Korsel!
Omhyggelig Uddannelse til smaa
Priser i ny Vogn. Kørekort garant.
Arthur Jensen. Tif. Rønne 716.
Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser,

Slageripis
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade, Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Kogt Skinke,
hieminesineltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Utiwtri Serensø,.n, Tif. 38.

Al Jagt
er forbudt paa Hyldegaards og
Lille Myregaards jorder i Olsker.

1(811001'es Vil lerkartofier hos
Karl Chr. Andersen,
Dammen pr. Allinge.
Magnum -Borum], Bourbank og
Leveres overalt.
Up to date.
Overretssagfører

Jac.

Jensen.

Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

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

Noo kao fordre
at en virkelig god Kakkelovn
eller Kamin skal
besidde følgende Egenskaber:

Soliditet,
Smukt Ydre,
økonomi i Brugen.
C. M. Hess' Kakkelovne er
landskendte paa Grund af deres
Fortrinlighed i ovennævnte Henseender og anbefales til rimelige
Priser.

P. 0. Holm, Allinge.
11110.111111~111111101111

Lukket 5 Pers. Bil
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.
Villy Jensen. Tein.

Ny lukket Bil

udlejes.

L.

P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.

Biler
udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nye
Vogne. Billige Priser.
Lastkørsel udføres.
Tit. Rø 57 x.
E. Hansen, Tein.

wee~grwedami~
Vi fortsætter Tirsdag
Artiklen: „Med det lette
Artilleri paa Manøvre".

De Merlerende

Færdselsregler

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
1)11ligste og bekvemmeste biaade. Alk Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, mel Deres Postbud vil være Dem
5 Ore i Porto mod Kvit:hjælpelig hermed og modtage Beløbet
1;,ring paa Postbeviset.,

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, 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 Haanden 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 først om,
at andre Køretøjer ikke kommer frem
paa den anden Side.
1 Byerne bor 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 Færdselsreglerne, 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 flannel.
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 Køretøjer i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre.

Brug Transportspande af Alluminium.
Vi har den meget anbefalede extra holdbare Transportspand „Flint" paa Lager til allerbilligste Pris. Prøv
denne Spand, og De bliver absolut tilfreds.

Produkten.

I Dagene fra 29. September
til 1. November
kan Bing & Grøndals Porcelæn
købes til de billige Udsalgspriser.
Bestil endelig i god Tid, de sidste
Dage er mange Dele udsolgt.

Yrodukten.

regnskabsbøger
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition.
Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter

ALLINGE
14.1--u. -til It--t4e,x--Etz3.,irest
skal De i Deres egen Interesse købe Deres Forbrug af Beklædningsgenstande
hos mig. lier er størst Udvalg og billigste Priser, og her findes alt, hvad
der hører under Manufaktur, undtagen Damefrakker, de føres ikke.
Men Herre- og Drengeklardninger - Herre- og Drengefrakker,
Stortrøjer, "Regnfrakker, Motorjakker, Hatte, Huer, Kraver,

Skjorter, Slipm, Seler, Klæde, Kjoletoj. Bomuldstøj. Lærred,
Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejtimtoj. Det tager for stor Plads at opremse alt, men vi har lige fra A til Z, saa De
gaar ikke fejl ved at gaa til mig.
Her er nok at vælge imellem
og de allerbilligste Priser.

Jens Hansen.

Anton Sonnes Ligkisteforretning
fortsættes uforandret.
Ligtoj og Ligsenge paa Lager.
Ordning af Begravelser.

Agnes Sonne.

Maskinsnedkeri, Allinge.
Fif. 47.

fijemkomne.
Ne‘}Miter
Vi har nu et stort Udvalg i de sidste Nyheder i

K a a b er og Frakker for Efteraar og Vinter
i vore bekendte gode Kvaliteter og til Priser som enhver
kan overkomme. Vi har alle Størrelser, lige fra mindste
Ungpigenumre til de største Frue-Størrelser, saa ingen behøver at gaa forgæves.

sairk,
G ASL
Aroitg

Køb
itikiNib.
Deres
DU
Frakke i

Victor Planck, Allinge.

Aktieselskabet

at tegne Abonnement paa

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, m.

)\( G P dbGrnhGlm
Kun I Kr.

Xvorfor ke6e Sryksager
3ndpafiningspapir og ,'Poser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

gornitzkas Rogtryfikeri, Allinge,
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.
En Kaptajn Barker-Historie
fra Budapest,
For kort Tid siden indfandt en
sjælden køn, ung Pige ved Navn
Elisabeth Derber sig paa en Politistation i Budapest og anmeldte
sin Mand, Gustav Schlemmer, for
at have truet hende paa Livet.
Schlemmer havde for et Aars Tid
siden forelsket sig i Elisabeth og
havde anholdt om hendes Haand
hos Forældrene, der intet havde
imod Partiet, saa Brylluppet kunde
fejres nogen Tid efter. Men nu
gjorde Elisabeth den Opdagelse,
at Schlemmer ikke var en Mand,
men en Kvinde, hvis rigtige Navn
var Augusta Schlemmer. I ti Aar
havde hun gaaet klædt og levet
som Mand. - Efter denne Opdagelse forlod Elisabeth sin „Mage"
og forlovede sig kort efter med
en rigtig Mand, men Schlemmer
vilde ikke gaa med til Skilsmisse
og generede Elisabeth og hendes
Forlovede paa enhver Maade. En
skønne Dag indfandt Schlemmer
sig hos de forlovede, og hun maatte

være en usædvanlig mandhaftig
Kvinde, thi hun slog Fæstemanden
bevidstløs, medens hun truede
Elisabeth med at ville berøve hende
Livet ved første Lejlighed. - Politiet anholdt Augusta Schlemmer
der erkendte, at hun for ti Aar
siden havde iført sig Mandsklæder
da hun følte en uimodstaaelig
Længsel efter at optræde som og
gælde for en Mand. Forhen havde
hun været ansat paa et Kontor.
Hun paastod at hun kunde ikke
leve uden Elisabeth, og hendes
Forlovede havde hun slaget af
Skinsyge. Til Slut bad hun om
endnu nogle Uger at maatte forblive i Mandsklæder for ved Staffeliet at kunde tjene de Penge ind
som hun havde ofret paa Elisabeth
i deres korte Ægteskab : som Maler havde hun nemlig en god Fortjeneste, men det Arbejde mente
hun kun at udføre i Mandsklæder.
Schlemmer fik Tilladelsen, men
naar en Maaned er gaaet, skal
hun staa til Regnskab for Overfaldet og Truslerne.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNNTOIIIERI dc /14S1KINFARR1K.

Ajlepumper = Vandpumper - Var mtvands--Aniteg,

Kotoed & Mortensens Byggeforretning
Ligkistelager.

Ligtøj og Ligsenge.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.
cumaamationciammacicioanciatianocianuarmaaaaantunxicmprincia

(trinbrinn.:N.rifte.

Glem det ikke!

og De vil
da være
sikker paa,
at baade

Stof, Forarbejdning og Pasform er rigtig. - - Alt Overtøj
tilpasses uden Extrabetaling. Stort Lager af PigeFraKKer i alle Størrelser til smaa Priser.

atrtllinge Rogtrylifieri.

)-(ar De husket

H. Th. Mortensen.

tlitintweastbbig.
VifboibMoreningen: int. garetmager
%br. 13eberfen.
911berftenteubo.:
Mirer

oSlooleriels
o

paa Lindeplads1
Tlf. 45.

Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
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et)gefaøf
baled 9.1tabfen,
Rec,-..4. Qui 13rgenfeit, etranbt)eien.
Sugeletfer '8tjgeplejefoifitring
Uld
reberif 13eber■en.
Silke
Sorg : fim. sirturer b13. total.
og
Stort
i
;Borgrnefterfontoret 2-4 ftrii
43...terQiranbinfpeItor: etnebem.
Pnuld
Øalg
fen.
Bedst og
&rnllolml fflraribforfifringfelfted)
E'ognefonun 21.1freb 2arfen.
illigst
Billige
Zoinpfrib?,qpebitioneu, riden Peb
bened Vinfolorl og Vlfgaug
Pri.ser.
bag og 3rebng
9.Ttanbog
og Zorbog
ottehogfanilingeo (3ingerffoten 1. C,:^ed
2cefefineit eagrtebage fro 5 - 9
9.Itaitbag og 3rebag 7 - 8,
fanet ¶irbag 3-4.
g:olferegiftret: Stommanetontoret,
ffloob Zemplor etb.: int. q.ari 5!inbgren.
imtpetnien.
rt.13etra !tohør.
Staf ener fru Vilfr. 1Seterfen.
etnbaneft. V3arelnifet anbent for GioN3
8,30-12 og 2,30-6.
Rceinnertontoret 10 -12 og 2 - 3.
tørbag tillige 6-8.
Tlf. 865
Tlf. 865.
Chr. Dideriiisen, !lønne.
kirfeorergen 3-4.
S. natte- & Zidoutobanlen 2 -4 ffltni.
Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
3oftfontoret.9111inge LIgitelictge
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
og 2-6. eanbbig 9-12 og 3-6 Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.
VI. 2arlen, Villige, 2. 13.
r.Rouriter,
Rontor Straiib,
beim.
f..)rftengejer
9t. SJtietf en.
Zlf. taMe 43.
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer,
%paretøfen 9-12 og 2-4.
naar Butikken mangler Kunder.
(Stempelfiliat i eparefas3fen 9-12 og 2 4 Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
.1rrinbbiretteren bo.
naar der averteres i
StaNatiftalten for 2iogorfifring Peb
etatom f. Rofoeb. Slontortib: 9-12
111,
Clg4u#Ceegen 8-9 og 2-3.
tmehufet. BefogMib 1 I -12 og 4-5.
el)getafen. fim. Inger 13. totru.
Sta,gerer term. Ti denim.
%elegrafftationen 9-12 og 2-6.
Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort,
%olbloniret 8 -12 Rom. 2-5 Efterin.
sidste Nyheder i Kottillons, Festsange m. rn. in. leveres fra
Zurififoreuingen 2fterlobabet
Allinge Bogtrykkeri.
låolnt". ett, Stcentner 9Jtortenjea,

HATTE

Møllers Bogbinderi

Vil De have Fart i Omsætningen?
„NORDBORNHOLM".

8m6lemer, 53altegn,

