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Udgaar i Allinge-Sandvig.
4Iadkjem. Osteriars. Hasle

k.

Nr . 16 1

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

Marathon-Lobet.
Højt oppe paa Bjergskraaningen
sad Slaven og betragtede Kampen,
der bølgede over Sletten nedenfor.
Han sad sammenkrøben under
en vældig Klippe med Hænderne
flettet omkring de optrukne Knæ
og fulgte Slagets Gang med sine
skarpe, sorte øjne. øjne, der var
ligegyldige — ham skulde det ikke
synes at gøre nogen Forskel, hvad
enten det lykkedes de fremmede
Persere at drive Grækerne tilbage
og ad den nemme Sti mellem Klipperne, som taarnede sig op over
Marathon-Sletten, at storme frem
i plyndrende Horder som en Lavine over de rige Borgeres Hoved
i Athen — eller om det vilde lykkes Grækerne at jage Fjenden tilbage og ud i det Hav, over hvilket de var kommen. Selv om de
Fremmede vandt Slaget, havde en
Slave intet at miste, og en Perser
kunde, kan hænde, være en ligesaa god Herre som en Græker.
Der var i hans primitive Sjæl ingen Fædretandsfølelse, som drev
ham ned fra Bjerget og tvang ham
til at kaste sig ud i Kampen dernede for at slaa et Slag for Grækenland mod de fremmede Erobrere. Grækenland? For ham eksisterede ikke et saadant Land.
Den Jord han stod paa, var ikke
hans. En Slave kan intet eje, han
kan kun arbejde med sine Hænder — uden Tanke.
Det var Nysgerrighed, der havde
drevet Slaven op paa Bjerget ved
Dagens Gry for at se, hvordan
det vilde gaa. Han havde set de
smaa persiske Skibe flokkes som
Fugle paa Havet, medens de stævnede mod Land.
Han havde hørt drønende Larm
af Hæren, under Miltiades, da den
marcherede gennem Kløfterne og
ned i Marathon-Dalen. Miltiades
var en stor Hærfører, han havde
opflammet sine Mænd til en Tapperhed og et Mod som aldrig tør.
Han havde endog et saa glimrende
Tag i dem, at han havde været
i Stand til at gennemføre en strategisk Bevægelse. Han havde ført
sine Mænd op gennem Dalen i
hele dens Længde, indtil de stod
overfor den lille Landsby, „Marathon", imellem Passet, der førte
over Klipperne, og Perserne, som
just gennem dette Pas kunde have
undsluppet ham og have kastet
sig over det frodige, dyrkede
Land og over Athen, medens han
selv med sine Folk blev ladt tilbage i Dalens Sumpe.
Miltiades var en stor Hærfører
saaledes sagde alle Desertører
fra hans Arrri.
Dagen led og Slaven iagttog de
kæmpende Horder, der krøb afsted
som Insekter dernede paa den
vældige Slette og krøb nærmere
og nærmere ud mod den lysende
grønne Kant af Sumpene, som afgrænsede Sletten ud mod Havet.
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Han løb afsted over den nøgne

Klippegrund, snart op, snart ned.
Stien var trampet til af den marcherende Hær, som havde fulgt
Miltiades i Kampen, men det røde
Støv hvirvledes op, og han følte
det i sin Strube. Sveden samledes
paa hans Pande og rullede langsomt ned over Ansigtet og gav
ham en salt Smag paa Læberne.
I støt, uforanderligt Tempo lagde
han Mil efter Mil bag sig, og medens han løb, hoppede Tankerne
frem i hans Hjerne — hoppede
frem og sprang atter tilbage. „Hercules — giv mig din Styrke, saa
at jeg kan naa først til Athen".
— „Hvis jeg ser nogen, der har
Udsigt til at komme først til Athen
og bringe Nyheden, slaar jeg ham
ned — som Theseus slog Tyren
paa Marathons Slette".
Hvad vii blive den Mands Be-

lønning, der først af Alle bragte
Efterretning om Sejren?
Kan en Slave modtage Belønning?
Ja, der er en Ting han kan mod.
tage: Friheden!
——
Den synkende Sol forgyldte
Tinderne over Hymetusbjergene
der ovre til venstre, og Aftenens
blaa Skygger begyndte at krybe
op fra Dalen.
Hans Tunge klæbede tør til
Ganen, hans Læber var stive og
haarde, og vilde ikke lukke sig
over Tænderne for at skærme mod
den kolde Vind, der pinte ham i
Struben. Ned over Skraaningen
af Pentelicus løb han, og Aftenens
Skygger samlede sig tættere og
tættere om ham. Tyss — en boblende Lyd naaede hans Øren. Det
var en Bæk, der rislede mellem
Klipperne. Han sprang ned til
Kanten af Bækken og skyllede
Benene. og rystede Sandet ud,
som havde banet sig Vej mellem
Sandalen og Foden og smertede
ham. Han skyllede Munden, men
vovede ikke at drikke, da han
var fastende. Saa rettede han sig
og stod et øjeblik og saa sig om.
Hvor langt var han mon naaet ?
Tre Fjerdedele af Vejen i det mindste, men den sidste Fjerdedel var
den haardeste. Blodet bankede døvende i hans Øren, og hans Ben
rystede, som han stod der. Men
han maatte ,videre. Bagved ham,
et Steds i Bjergene, kunde der
være andre, der kunde løbe hurtigere end han. Men — nej Ingen
kunde løbe hurtigere, om det saa
var dr fri Mand og han selv kun
en Slave. Ingen kunde løbe hurtigere end han. Haabet funklede
i hans øjne, og han satte afsted
igen — vestpaa. [hin slingrede,
som han løb. Sveden blindede hans
øjne og fik Støvet paa hans Lemmer til at klistre. Aa — at kunne
lægge sig ned, blot for et øjeblik,
slappe sine strammede Muskelsener, føle det kølige Grønsvær mod
sit brændende Legeme . . . sove
— og drømme, at han løb med
Desperationens Fart mod Athen
med Efterretning om en stor Sejr!
Hans Fødder snublede paa den
stenede Vej, og hans sløvede Bevisthed tumlede med Tanken om
Hvile, til Trods for at han vidste
at standsede han blot et øjeblik,
tabte han maaske i Løbet tabte Sejrsprisen, han kæmpede
for . . . Friheden.
Hvilken Belønning skal gives
en Slave, som bringer Efterretningen om Sejr? . . . . Friheden?
Hvad var det for en Stemme, der
raabte hæst til ham gennem Skumringen: „Hvad vil Du med Friheden?"
Han tumlede sanseløst videre,
medens hans sløve Hjerne formede
Svaret: „Enhver Slave ønsker sig
Friheden!"
„Hvad vil Du gøre med din Frihed?" Denne tunge Lyd hamrede

.
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Tirsdag den 21. Oktober I

Nu og da rev smaa Skarer sig
løse af det kæmpende Hele og
'styrtede ned mod Stranden for at
løsne deres Fartøjer og sætte Sejl.
Men selve Fjendens Masse syntes
uformindsket, og de utrættelige
Grækere, opflammede af Forudfølelse af Sejr, drev dem langsomt
men uimodstaaeligt ud i de forræderiske Sumpe uden selv at
vove sig et Skridt for langt. —
Baadene myldrede uroligt over
Vandet, og den rødgyldne Eftermiddagssol blinkede i Tusinder af
Spydblade.
Desertørerne skilte sig ikke længere ud fra de græske Rækker.
Sejren gav Kujonen Mod og den
svage Styrke.
Slaven nikkede eftertænksomtSejt en var uden Tvivl Grækernes.
Han slappede sin anspændte Holdning, strakte sine lange Ben, hvor
Musklerne kraftfulde spændtes,
slog ud med Armene og fyldte
sit brede Bryst me.d den kølige
Eftermiddagsbrise, der stod ind
fra Ægæerhavet.
Pludselig stivnede han. En Tanke
var siaaet ned i ham som et Lyn.
Hvad vil blive den Mands Belønning, der bragte Meddelelsen om
Sejren til det ængstelige ventende
Athen? Hvad?
Han saa op mod Himlen, hvor
smaa tottede Skyer drev for Vinden. Han saa ned ad sine velformede Atlet-Lemmer og lo sagte
og udfordrende. Saa kastede han
et forskende Blik ned rric,d Slagmarken og de døde, mod Havet,
der nu var dækket af spændte
Sejl, og mod Stranden, hvor Kampen ebbede ud, og Vaabnenes
Larm blev svagere og svagere.
Slaven nikkede med Overbevisning.
Saa gjorde han omkring og krøb
op over Bjergkammen, til han
naaede den brede Vej, der førte
over Bjergene til Athen. Han vendte
Ansigtet mod Vest og startede
saa sit Løb med de lange „løse"
Bevægelser, der kendetegner den
fødte Atlet.
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

paa hans Hjerne. Men han bildte
sig ind, han ikke hørte den, og
vaklede videre i sit slingrende
Løb. Det var blot en Fælde, der
skulde standse ham og bevirke,
at han tabte Løbet. Han vidste
det. Det var den samme Stemme,
der sagde: „Nu skulde Du lægge
Dig ned og sove," og gentog det
til det afsindige.

Han naaede det Sted paa Lycabettus, hvorfra den hele Slette tager sig ud som et vældigt, udbredt
Kort. Han tog efter Vejret i Gisp,
men løftede dog de tunge øjne
for at se de violette Tinder pas
Hymettusbjergene og Athens hvide
Huse, der lyste med svagt rødmende Skær som en Sø rundt
0111 Acropolis, der tegnede sig
mørk i alt det rødmende og gyldne.
Længere borte, paa den anden Side
Byen, gik Salamis' purpurfarvede
Høje i eet med de lave Solnedgangskyer. Endnu et Blik ud over
det alt sammen og han slyngede
sig selv ned ieennem den smalle
stenede Slugt — videre — ned
efter mellem Husene og Haverne
— ned ad de travle Gader med
de ventende Menneskemængder,
som stirrede ængsteligt imod Højene mod Nord, ventende hver øjeblik at se Fjendens Horder strømme
ned over Skraaningerne som Vin
fra et væltet Bæger.
De ventende Skarer greb ham
og omringede ham. Raabet „Miltiades — Sejr — Sejr!" flængede
Aftenluften.
———
En sidste Solstraale glimtede
over Staden og farvede Hymettus'
Slugter blodrøde . . . . Og midt
iblandt en sejrsberuset Menneskemængde, hvem Glæden oven paa
den pinefulde Frygt havde hidset
ubevætil Vanvid, taa en tavs
gelig Skikkelse — livløst
Hvad er Belønningen for den

først af Alle bringer
Efterretning om en stor Sejr og
sit Lands Befrielse? — Friheden!
Slave, som

1930

Med det lette Artilleri
paa Manøvre.
0_
_

Dagene i Lejren ved Jægerspris formede sig over den sædvanlige Læst,
som gaar igen Aar efter Aar. Reveillen
blæser Kl. 6 om Morgenen og Kl. 8
hejses Flaget, medens ,,Kong Kristian"
spilles, hvorefter der rykkes ud til Skarpskydning fra Parkpladsen, som i Reglen
henligger som en bundløs Ælte.
Da Turen kom til min Afdeling at
skyde, fik jeg at vide, at jeg skulde have
hele fire Skydninger paa tilsammen 60
Granatkardæsker. Jeg skulde aahenbart
ekstra prøves som ny Mand. der for første Gang gør praktisk Tjeneste ved 2det
Regiment — jeg har altid tidligere været
ved iste Regiment.
Naa, — jeg rykker ud i Spidsen for
et Batteri, der ved Supplering fra de
andre, er gjort „Icrigsstserkt" og faar at
vide, at „Fjenden" er gaaet i Land nord
paa ved Kulhuse og trænger frem mod
Syd. Vore Flyvere har alt opdaget 2
fjendtlige Batterier i Stilling ca. 5 km.
fra os og dem faar jeg Ordre til at nedkæmpe. Batterierne bestaar af Bræddeflager, og er for saa vidt virkelige nok;
men for at gøre det krigsmæssigt, er de
anbragt saadan, at det ikke er muligt
for mig at se dem; jeg ved kun af en
Skitse, hvor de er. Jeg gaar da i Stilling
og skjuler mine Kanoner i et bevokset
Hegn, for Fjenden maa jo heller ikke
se mig. Efter at Batteriet er orienteret
mod et Punkt i Skudfeltet vælger jeg
fra mit Observationsstade paa Karolinehøj et Hus i Nærheden af det Sted, hvor
mine fjendtlige Kolleger sagdes at staa
og begynder min Indskydning derimod.
Ti), Beroligelse for Læserne skal jeg meddele at ogsaa dette Hus er lavet for Tilfældet og ligeledes bestaar af Bræddeflager, men paa Afstand ligner det virkelig ganske et almindeligt Hus. Indskydningsresultatet samles i den udregnede Korrektionsfaktor, som repræsende Afvigelser,
terer „Dagrelaktionen"
som Luftens Tæthed og Fugtighedsgrad,
Vinden, Temperaturen 0. m. m. bevirker
den Dag, og med den Faktor beregnes
Skydningerne til de virkelige Maal. Efter
at have ofret 2 Lag (8 Skud) paa hvert
Maal — 16 Projektiler, der fuldstændig
blev borte for mig. (Om de faldt, hvor
de skulde, vil jeg først senere faa at
vide af Maalobservatøren (svarer til
„Markøren"), supponeres det, at de fjendtlige Batterier er lammet. Under virkelige
Forhold skulde de mindst have 100 Skud
hver, men for Øvelsens Skyld er det tilstrækkeligt af de 8 at konstatere om de
falder rigtigt.
Vort Fodfolk ønsker nu Støtte for at
slaa det fjendtlige Fodfolk tilbage, hvorfor jeg faar Ordre til Stillingsskifte fremad. Det haster naturligvis og saa gaar
det i skarp Trav over Markerne og ned
gennem Strandplantagen, Batterichef med
Følge og Batteritrop i Gallop foran, til
den nye Stilling. En Mark et Par Kilometer foran mig er tæt befolket med
fjendtlige Papskiver forestillende liggende
knælende og staaende Soldater, dvs. de
nærmeste er vort eget Fodfolk, og dem
maa jeg naturligvis ikke ramme, derfor
maa jeg være sikker paa ikke at skyde
for kort. Afstanden maaler jeg til 2400
m. Kommando til Batteriet: 120 til højre
25. Der kommer 2 Nedslag for lange.
24 1 op. Det giver 2 for høje Sprængpunkter. 1 ned. Saa nu ligger der 2 for
lave Sprængpunkter midt blandt Fjenden
og Fyldekuglerne sprøjter Jorden op
rundt om dem. 23 1 op 1 Lag. Nu er
der ikke rart at være derude. Lag følger
paa Lag indtil der ikke er mere Ammunition til Raadighed. Stop, hold inde,
Paaprodsning, afbryd og inddrag Telefoner, Batteriet rykker til Lejren, Office-

rerne til Julianehøj, Saadan lyder den
alt id kærkomne, afsluttende Remse, der
altid har særlige Betingelser for hurtigt
at blive forstaaet og lige saa hurtig efterkommet.
Ilden paa de 2 Batterier viste sig at
have ligget, som den skulde, og, af de
:3,)0 Papfjender var de 175 ramte. Batteri:a blev rost for sin nøjagtige Orientering og præcise Skytsbetjening. „Det har
jo altid været vort Maal", sagde Generalen, »at der ikke skulde være nogen
Forskel paa et Linie- og et Reserve!auteri. Vi har i Dag set et Eksempel
aerpaa . ." - Dagen var reddet for
mig og mine.
Dagen efter var det Kongens Fødselsdag, der Klokken 6 om Morgenen indlededes med Riberhusmarchen for at
ingen skulde være i Tvivl. Klokken 8
stillede hele Regimentet til Parade ved
Flaget, da det gik til Tops, Dereftet holdt
Obersten en Tale for Kongen afsluttet
med de traditionelle 9-foldige Hurraer.
Formiddagen gik med Staldtjeneste,
Dyrlægeparade for Hestene og Soignering
af Skyts o. lign. Om Eftermiddagen
holdtes der fri. Musik i Lejren for Soldaterne og paa Slotspladsen for de civile og for Grevinde Danners Smaapiger.
Ekstraforplejning til Soldaterne og Festmiddag i Officers- og Officiansmessen.
Vin, mange Taler, høj Stemning, Dans
og Sjov i Pavillonen paa Kalvøen ved
Frederikssund for de særlig forlystelsessyge, der har svært ved at holde op. Lægen holdt Mandtal over dem Dagen derpaa, naar de kom efter Pulvere.
De andre Afdelinger skyder og suppleres med Heste og Mandskab fra de
hjemværende. Tjenestefri Befalingsmænd
er Tilskuere til Skydningerne. Nogle
Nærskydninger løber af Stabelen. Solskin veksler med Regn. Solskin foretrækkes. Koldt og klamt er der inde i Teltene, Pløre er der udenfor. Saadan er
Lejren ved Jægerspris. Herlig at komme
til ; men mindst lige saa herlig at forlade
Vi forlod den Lørdagen den 27de Sept.
for at opslaa vore Højsædestøtter i noget
der hedder Lyngby i Horns Herred, som
vi dog alt næste Dag vendte Ryggen og
fortsatte Hærtoget til Onsted Sogn mellem Roskilde og Ringsted, hvor vi skulde
holde til under de vældige Slag, der siden kom til at staa der i Egnen.
Ved Solopgang næste Dag drager vi
rigtig i Felten og indfinder os efter at
have redet et Par Mil ved det befalede
Mødested. Fjenden er nu gaaet i Land
ved Køge med stor Overmagt og nu er
det rigtige levende Soldater som vi dog
ikke maa skyde med skarpt paa; til
Gengæld gør de os heller ikke videre
Fortræd. Vi, som er betydelig underlegne,
skal opholde ham det mest mulige, indtil vi kan faa Hjælp. Med Tilfredshed
akcepterer vi den for os behagelige Situation at skulle slaas tilbage i Retning
af vore Kvarterer,: Naa, vi faar vore Ordre
rekognocerer og gaar i Stilling med Batterierne langt tilbage og Observation
helt fremme i de forreste Fodfolkslinier
og venter paa Fjenden. Jeg etablerer mig
i Udkanten af en Skov og hænger i en
3 km. lang Telefontraad ved mit Batteri
og har det helt rart for mig selv sammen
med en Løjtnant, en Sergent og 5 Trainkonstabler (Melderyttere). Vi er ikke
længe om at blive gode Venner med
Skovløberen, der trakterer os med Kaffe
i det nærliggende Skovløberhus. Godt
at Kaffen ikke er syndelig stærk paa
Landet, ellers kunde vi næsten have
faaet Hjertefejl af den megen Kaffe, som
den ovenud elskværdige Befolkning overalt, hvor vi kom, trakterede os med.
Hen paa Eftermiddagen kommer det
til Patruljekampe i Skovene om Lellingaa
vi hører Skydning i Forterrainet, men
der er intet at se. Nu og da lyder et
større Knald, det er fra vort Fodfolks
Morterafdeling. De gaar os Artillerister
i Bedene disse Infanterister. De har alt
forlængst lært at skyde indirekte med
deres Maskingeværer, og nu kører de
ogsaa rundt med smaa Kanoner — det
har vi dog hidtil haft Privilegium paa naa, vi maa jo finde os i de moderne
Tider, hvor man ikke faar Lov til at
have det hele for os selv. Men saa lige
i Mørkningen sker der noget. Fjendtlige
Skytter rykker frem fra højre og der er
ingen af vore foran os. Skal jeg flygte?
Nej — ikke uden Sværdslag. Jeg stedfæster dem paa Kortet, maaler Afstand
og Vinkel fra mit Hovedpunkt (Ejby
Kirke). Nu er det vel Fjender? Jo, det
skinner hvidt paa Staalhjelmene. Ordre
til Batteriet: 300 til højre, Vaterpas 101,
42 2 op 1 Lag, Skydningen markeres ved
2 løse Skud. Telefonisten gentager, og
kort efter lyder 2 fjerne Bum langt bag
os. Det var vor første Indsats mod den
onde Fjende. Kort efter ses nogle Flammer fra et Par af vore Maskingeværer,
nu er Fjenderne under dobbelt Ild. Melding til Afdelingen: Jeg beskyder nu et
fjendtligt Fodfolkskompagni i Angrebsformation Syd for Egby Skov. Kompagniet blev fuldstændig tilintetgjort. Det

havde været altfor tappert og blev af
en Kampdommer sat ud af Spillet. Men
Overmagten bag ved trænger frem, Mørket falder paa, vore egne gaar tilbage,
Ildglimtene kommer nærmere, og jeg
kan ikke skelne Ven fra Fjende. Melding til Afdeling og Batteri: Jeg afbryder
og gaar tilbage. Til Hest! Efter mig
gennem Skoven! Bælgravende Mørke,
ikke engang Hestens øren er til at se,
kun Genlyden af Hesteklovene mod den
faste Vej og en Antydning af Lysning
foroven, lader ane, at vi er paa Vejen,
og vi overlader aldeles Hestene at sørge
for at blive der. Værst er det for Telefonisterne, der skal bjerge Ledningen.
2 Kabeltromler. med Ledning gaar tabt
i Market, men dem fandt Skovløberen
heldigvis Dagen efter og tog dem hjem
til sig, hvor vi afhentede dem efter Øvelserne. Jeg meldte mig velbeholden til
Afdelingsstaben og her var alt i nervøs
Oprør. Køkkenvognene med Middagsmaden (Klokken var 19) var ikke kommet,
og der var Ordre til Spisning inden Tilbagegangen. Turde vi vente? Blev hele
Afdelingen taget til Fange, var det en
uhørt Skandale, der aldrig vilde gaa af
Minde, men paa den anden Side — Soldaterne var sultne, ja r everentertaIt majsultne. Endelig kom Køkkenvognene,
og Uddelingen begyndte, Men saa kommer der Melding om, at 2 Kompagnier
Fodfolk rykker frem mod Nord. Over
Hals og Hoved brydes der af. Ny Ordre
Batterierne gaar hurtigst muligt tilbage
— Samtingsted ved Ørsted. Middagsmaden blev udsat. De 2 Kompagnier var
imidlertid vore egne, der gik tilbage.
men det gik først op for os bagefter.
Saa opstod der det sædvanlige Sceneri
naar Troppemasser om Natten fylder en
smal Sognevej. Vejen skelnes paa en
mørk, bølgende Masse, Biler og Ryttere
vil forbi Fodfolket, nogle civile Køretøjer
(geschæftige Bagervogne eller Tilskuerbiler) vil modsat Vej : Blokering, Sammenkobning, Virvar. »Holdt til Højre.
Vejen fri, pas paa pas part! Hvem der?
Iltes 2' Batteri her, vi skal forbi . . .«
I skarp Trav borer vi os igennem og
kommer endelig bag Fodfolket.
Paa en Bivej ved Ørsted gør vi holdt.
Det er omtrent Midnat, og her spiser
vi saa vor Middagsmad i et Mørke, en
Kulde og en Blæst, der kun mangler
Regnen for at fuldkommengøre en Efteraarsnats Rædsler. Imidlertid nødes de
traditionelle Ærter og Flæsk med en
Appetit som kun den kender, der har
prøvet det — i Skæret af et Par Automobillygter suppleret med elektriske
Lommelygter. „Battericheferne til Afdelingschefen", lyder saa Kommandoen fra
Mund til Mund ned igennen Kolonien.
Vi skal rekognocere nye Stillinger for
Natten. Kanonerne bringes saa i Stilling
paa en Mark, og Hestene samles tæt ved.
Vi fryser alle ganske infamt. Nattekulden slaar igennem næsten hvad som helst
Vi har mest ondt af Hestene. Ingen
Halmstak i Nærheden, ikke det fjerneste Ly eller Læ, kun Kulde, Væde og
Pløre — skal vi ikke i Alarmkvarter?
Klokken 2 kommer der endelig Ordre
tit at gaa i Alarmkvarter med Udsigt til
at komme under Tag i ca. 3 Timer.
Glade og lettede er vi alle undtagen
første Afløsning, som skal holde Vagt.
Konstabel 230 træder frem paa sin stilfærdige Facon som om det var det eneste naturlige, at han tager den første,
drøje Tørn. Glimrende Mand denne 30.
Havde man 100 som ham, kunde man
erobre Verden. Han er Ingeniør cand.
polyt. og laver Diiselmotorer til daglig,
Alt hvad han bliver sat til, gør han paa
egen Initiativ, hvis det behøves. Et enkelt daarligt Element blandt Soldaterne,
kan skade ganske overordentlig meget,
men en enkelt Mand som 30 formaar
ligefrem med sit lysende Eksempel at
skabe Aand og Tone, Kammeraterne
vil naturligvis ikke lade 30 tage hele
Slæbet og saa hjælper alle frivillig til
og det hele gaar næsten af sig selv.
Naa vi gaar altsaa i Alarmkvarter. I
Landsbyen er der 3 Gaarde, og jeg tager en af dem — det er det, man kalder
„Krigsmæssig Indkvartering". Hestene
samles i Gaarden da en almindelig Bondegaard sjælden har Plads andre Steder
til saa mange, og Mænnerne kravler op
paa I Iøloftet. Gycleordonansen 33 sendes
som Alarmordonans til Afdelingen. 33
er Bornholmer og har lige overtaget en
Landejendom. Han klager over sine
Kartofler, som raadner i Jorden, hvis
han ikke snart faar Lov til at komme
hjem. „Det kan de takke Maegaard for•
som fik de bornholmske Genindkaldelser afskaffet,« fortalte jeg ham. Bornholmerne er gerne jævnt fordelt med et
Par Stykker ved hvert Batteri — sagtens
efter samme Princip som til Søs efter
Masteantallet. Gaardejeren bliver ikke
synderlig overrasket over at blive vækket Kl. 2 om Natten og se sin Gaard
myldre med Heste og Soldater, Han,
hans Kone, Døtre osv. tager det med
godt Humør og ved ikke alt det gode.

de vil gøre for os. De vil straks lave
Mad til os. Ja. saa en Kop Kaffe da, tilbyder de, da jeg siger Nej Tak til Maden. Vi har jo nylig spist vor 12 Timer
forsinkede Middagsmad, saa nu er det
mere om at faa lidt Ro og saa lidt Varme
i Kroppen. Kaffen vil vi hellere have til
gode til vi skal afsted. Jeg blev anbragt
paa en Sofa i den bedste Stue, de andre
anbragte sig bedst muligt og faldt saa
lidt til Ro. Lige til Kl. 6 fik vi Lov til
at være i Fred takket være en tyk Taage
der hindrede Fjendens Fremtrængen.
Efter en velgørende Kop Kaffe forlod
vi vore venlige Værtsfolk, der var kede
af, at Besøget varede saa kort, og vender
derefter tilbage til vor Batteristilling og
etablerer atter »forhøjet Beredskab". Paa
Landevejen træffer jeg Bornholms Kommandant Oberst Sturup, der er Kampdommer og følger vort Parti. Ved Batteriet indfinder Underlægen sig pligtskyldigst med en hel Feltflaske med Morgenbittere. Batterichefen lægger for og derefter gaar Flasken fra Mund til Mund
ned gennem Graderne til Konstablerne
i Nummerorden — Ordning muss sein indtil den vender tom tilbage, og det
tager kun nogle faa Minutter, men det
blev dog til endel „Ah"-er forinden ja, det krassede dejligt.
Dagen skred saa uden egentlige dramatiske Episoder. Vi maatte jo heller
ikke efter vore Ordre indlade os i afgørende Kampe, og efter et Par Stillingsskifter i tilbagegaaende Retning blæstes
der „det hele holdt" hen paa Eftermid-4
dagen. Vi var da naaet tilbage lige i
Nærheden af vore Kvarterer, da Ordren
kom: Mandskabet rykker i Kvarter, Officererne til Kritik ved Ejby. Tak Skæbne!
2 Mil i den gale Retning som ekstra
Tilgift. Jeg kunde umulig naa derned,
før Kritikken var forbi. Jeg haabede paa
at min ældre Kollega ved det andet
Batteri, den kendte Redaktør af „Skatteborgeren" Kapt. Heitmann, vilde knibe
udenom, men nej, han var redet, og saa
maatte jeg ogsaa parere Ordre. Hesten
vilde ikke saa gerne den Vej. og jeg
kom da ogsaa kun ca. Halvvejen da jeg
mødte Obersten for hjemadgaaende i
Bil fra den færdige Kritik. Jeg havde nu
demonstreret min gode Vilje, og vendte
da Hesten om. Det gik meget lettere den
anden Vej, hjem til en rigtig Seng og
en rigtig Stald.

Afslied.
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Endnu en Dag med Solskinspragt,
med Blomsterduft bag Havegærdet,
endnu en dejlig Dag, hvor Vejret,
har Glans af Somren, som har været,
men nu er helt tilbagelagt.
Thi Solens Smil er Afskedssmil
før Sommertidens Glæder endes.
Og Blomsterfaklerne, der tændes,
er Afskedsblus, som for os brændes
før Alnaturens Vinterhvil.
Farvel da, Sommer, Sol og Sang,
farvel vor Vandring under Løvet,
farvel , . dog hvorfor saa bedrøvet,
vi har dog før en Vinter prøvet
og ved, det vaares vel engarig!
Langt hellere vi synge vil
en Tak til Gud for alle Minder,
som Fortid fast til Fremtid binder,
og som i Graavejrsdage skinner
med Glans af det, vor Hu staar til I
0. Just Pedersen.

Sidens Mira!,
Herunder optages Artikler om Emner,
der egner sig til Diskussion.

Tiggeri og ulovlig Handel
med Varer ved Dørene griber mere
og mere om sig. Der gaar næsten
ikke en Dag uden Folk faar Besøg
af en eller anden arbejdsløs, som
forsøger at sælge Snørebaand, Blyanter, Brevpapir, Sæbe, Musefælder,
Træskeer eller Legetøj, Varer, som
Folk sjelden har Brug for, eller i
hvert Fald ikke ønsker at købe paa
den Maade. Andre sælger Digte,
dystre Fortællinger af egen Produktion eller ,,De arbejdsløses Blad",
og det fortælles at Salget af dette
skal kunne give sin Mand en ganske pæn Indtægt: 15-20 Kr. pr.
Dag! ?
For at sætte en Stopper for dette
Uvæsen, dannes der næsten overalt i Byer og Sogne Foreninger,
som med et aarligt Medlemsbidrag
af en eller to Kroner skaffer Mid-

ler til frivillig organiseret Hjælp
for de omvandrende arbejdsløse.
Istedetfor Penge eller Mad i private Hjem, faar de af Foreningens
Tillidsmand udleveret et Kort, der
paa hvilket de i et Gæstgiveri eller
Svendehjem kan faa Natlogi, Frokost, Middag eller Aftensmad for
en Dag.
Systemet virker udmærket i Praksis, men er næppe, kendt her paa
Bornholm.
X.

Bornholmske
Folkedanse.
—0Hr. Redaktør!
De bedes venligst optage følgende i Deres ærede Blad.
I de bornh. Dagblade for Tirsdog 14. Oktbr. findes en Anmeldelse af „22 bornholmske Folkedanse" 'af Hr. cand. mag. Egedahl i Bladet ,,Hjemstavnsliv".—
Denne Anmeldelse takker jeg for,
men maa dog gøre nogle rettende
Bemærkninger til visse urigtige
Paastande i Anmeldelsen.
Hr. Egedahl skriver: „Indledningen synes helt at stamme fra
F.F.F.s (Foreningen til Folkedansens Fremme) Beskrivelseshæfter,
ligesom hele Opstillingen af Beskrivelser og Musik er F. F. F. s"
At Indledningen ikke stammer
fra F. F. F., vil man kunne overbevise sig om ved blot at læse
den første Side af denne løseiigt
igennem ; derimod har jeg F.F.F.
stærkt mistænkt for at have laant
sin Indledning fra den svenske
„Lekstugan"; thi P. F. F.s Indledning svarer ganske til „Lekstuganus, og denne er udgivet i 1897,
mens F. F. F.s første Beskrivelser
udkom i 1901.
Passtanden om, at Opstillingen
af Beskrivelser og Musik er F.F.
F.s, er ganske urigtig; thi F.F.F.
har jo Beskrivelserne i Hæfter for
sig og Musikken i Hæfter for sig,
ganske som i „Lekstugan" af 1897
og „Svenska Folkdanser" af 1926,
medens jeg har den til Musikken
svarende Beskrivelse umiddelbart
efter hvert Musikstykke i eet Hefte.
Saa skal jeg have snuppet en
Dans fra Reersø ved Storebælt.
Desværre nævner ikke Hr. Magisteren, hvilken Dans han sigter
til, og skønt jeg har gennemset
alt, hvad F. F. F. har udgivet af
Folkedanse, kan jeg ikke regne
ud, hvilken Dans det gælder.
Jeg maa bede mig fritaget for
den Insinuation.
Hr. Egedahl skriver endvidere:
„De faa historiske Oplysninger,
der er givet, er uden Værdi."
Jamen, Hr. Magister, jeg har
ikke givet en eneste historisk Oplysning, hvorledes kan der saa
tales om større eller mindre historisk Værdi?
„Beskrivelserne er ikke alle fuldstændige og paa adskillige Punkter uklare", skriver Hr. Egedahl.
Det er troligt; men det samme
gælder i saa Fald i endnu højere
Grad F.F.F.s Beskrivelser. — Det
saa man ogsaa tydeligt, da de
mange Dansehold paa Stadion i
1928 gav Opvisning; thi der var
næppe to Hold, der dansede de
samme Danse ens.
Forøvrigt ligger her en halv
Snes gamle, bornholmske Danse
i Marken endnu, som burde samles og beskrives mens Tid er. —
Det vilde glæde mig, om Hr. Egedahl kunde foranledige P.F.F. til
at udføre dette Arbejde. Nævnte
Forening har jo dog i Løbet af
30 Aar naaet at faa samlet og beskrevet 2 — to — bornholmske
Folkedanse.
H. P. Koefoed.
§111~1~1~~

km mod usolide
Kunder.
—0—
Spø rgsrnaalet om Værn mod usolide Kunder er som bekendt et af
de Problemer, der i længere Tid
har været meget aktuelt indenfor
Handelsstanden hele Landet over,
og det har ved mange Lejligheder
været ivrigt diskuteret paa Organisationernes Møder og Sammenkomster — ikke mindst efter at
der i de sidste Aar har dukket
en Mængde tvivlsomme Incassoog Oplysningsbureauer op, som
lokker de handlende til at betale
betydelige Kontingenter forud , uden
at det i nogen Maade har været
til Nytte for andre, end den smarte
Bureau indehaver, hvis Virksomhed i flere Tilfælde har vist sig at
være . den rene Svindel.
Sagen er af stor Interesse for
alle Købmænd, og det er glædeligt
at se, at det nu synes at blive en
mere almindelig Opfattelse, at dette
vigtige Spørgsmaa I bør og kan løses af Købmændenes Organi.,ationer, naar blot Sagen gribes rigtig
an.
Rundt omkring i Landet har de
stedlige Handelsforeninger i Fælledsskab med H aandværkernes
Organisationer taget denne Sag op,
idet man søger at skabe Handelsstanden og iøvrigt alle Erhverv et
virksomt Værn imod saadanne
Kreditnydere og Bestræbelserne
synes at skulle føre til et godt Resultat.
Det er det saakaldte „Silkeborg
System", der danner Grundlaget
for denne Bevægelse, som nu er
i Færd med at brede sig over hele
Landet, og som overalt synes at
vinde god Tilslutning, takket være
et energisk Arbejde fra en Række
interesserede Mænd. Det er allerede i nogen Tid med afgjort Held
praktiseret i ca. 25 Byer i Jylland
og Spørgsmaalet om dets Indførelse er for Tiden Genstand for
Overvejelse i en Række Foreninger
i flere andre Byer.
Systemet gaar ud paa gennem
Oplysnings- og Incassoforeninger
at dæmme op for de stadigt stigende Tab, der paaføres Handelsog Haandværkerstanden gennem
Kreditgivning til Folk, der ikke
vil eller kan betale.
Hver Forening opretter et Kontor, hvortil Medlemmerne indgiver
Meddelelse om usolide Betalere,
og hvor alle Medlemmerne til enhver Tid kan indhente Oplysninger om Kundernes Soliditet, ligesom der hvert Kvartal til Medlemmerne udsendes Fortegnelse over
usolide Betalere og deres Gældsforhold til de handlende og Haandværkere, der er Medlemmer af
Foreningen.
Desuden paatager Kontoret sig
Incassationer uden dog at gaa
Sagførerne i Næringen, idet der i
alle de Byer, hvor Systemet er i
Virksomhed, er truffet Overenskomst med de stedlige Sagførere.

fra »ag tit
_0leotorjagten Stanley af Allinge
afsejlede fra Stettin til Kalmar i
det stormfulde Vejr for 14 Dage
siden. Da der intet har hørt fra
den, frygter man den er forlist og
Besætningen druknet. Skibets Fører, Capt, M. Nielsen, er Søn af
Maler Carl Nielsen, og efterlader
sig Hustru og Datter. To Brødre
forliste med „Haabet" for 5 Aar
siden.
En Guldring fra Vikingetiden
fandtes for en Maaneds Tid siden
paa en Mark i Aunslev og indsendtes til Nation almusæet. Dette
har nu tilstiller Finderen Ringens
Guldværdi samt en Dusør.
Det samme, men billigere.
Læge Vakl. Poulsen, Hjørring gør
i Vendsyssel Tidende opmærksom
paa, at det udenlandske Middel
Aspirin er akkurat det samme og
af samme Virkning som Acetylsalisylsyre, der fremstilles herhjemme
og er langt billigere.

,Forlang
Yferkules og Rekord
SoeRurve
hos Deres Handlende.
Karl Chr. Andersen,
Dammen pr. Allinge.

En /link Pige
og en yngre Fodermester kan faa
Plads 1. Novbr.
Nordholt i Klemensker.

Ung Pige
til indvendig Gerning og Madlavning søges 1. Novbr.
Krogegaard pr. Gudhjem.

Varm Sorqolse

Al Jagt
er strengt forbudt paa følgende
Grunde i Rø: E. Mogensen. H.
Bidstrup, H. Skov, L. Mikkelsen.
I. Hansen, Th. Hansen, A. Hansen, L. Hansen, M. Nielsen, A.
Christiansen, F. Jacobsen, C. Henriksen, J. Koefoed. M. Hansen,
C. Mikkelsen, J. Christensen.
Dalbygaard, Krakkegaard, Offergaard, Præstegaard, Skærpingegaard, Mortingegaarel, Nygaard,
Puggegaard.

Klemensker Slagterforretning
anbefaler alt i prima Kødvarer til billigste Dagspriser.
Kun Iste Klasses Varer.
Telefon Klemens n 51 y
K. A, Gronbech,

Al Jagt og Færdsel

Gudhjem Handelshus.

Overretssagfører

Jagthund,

Jac. Jensen.

5førsfe Udvalg.
Bedsfe Kvalifefer.
Billige Priser.

Han, 2 Aar gl., af god Afstamning, tysk Korthaar, er til Salg
Finnedalen, Tlf. Sandvig 26.

Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dodsbobehandling ni v.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
'Træffes personlig hver Fredag Kl. II-1.
mem■••■•■10ffim.1.==.10•~...

paa H. Kjøller. Holm, Dalsminde.
Hj. Hansen. Lund, Byggehøj. Bjerregaard. Risemøllen og Mogensen,
Sødeskovs Jorder i Olsker.

Ny islandsk Lammekød
af ekstra fin Kvalitet.
Nye lelkogende EErler
anbefales.

J. G. gram.
ALLINGE.

Teif

VICTOR PLAFICK
Teit 5
5
AL LINGE

Omhyggelig Uddannelse til smaa
Priser i ny Vogn. Kørekort garant.
Arthur Jensen. Tif. Rønne 716.

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Iluddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

BogtrykKeri •

Slagtning

SI3gieriois

Allillile.

Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Kogt Skinke,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Sørensen, Tlf. 3S.

udføres prohert og billigt

Slagtermester
Rømer,
Tlf. Sandvig 5.
Indtegning
til

Gymnastik
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.
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Kakkelovne og Komfurer
filas absolut af bedste Fabrikata og til billigste Priser

hos os.
Vi har Forhandling fra Bornholms Maskinfabrik,
Anker 1-leegaa! d og L. Lange, og dette er absolut det bedste, der kan fremskaffes. -- — Alle Reservedele
haves eller skaffes paa Dage.
Rabat pr. Kontanr.

9rodukten.

KØD! KØD!
Ungt Oksekød fra 45 Øre '12 kg
50
Prima Kalvekød
Fin Flæskesteg
70
faas daglig. Slagterm. V. RØMER
Tlf. Sandvig 5.
Alle Varer bringes.

Forkarl,
flink og paal idelig, søges til November.
Brogaard pr. Allinge.

Gruppe-, Industri-, Portræt-,
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vederag for Befordring:B

Kaare 'Rasmussen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder Udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

Bornholms
Spare- og baanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Op.igeIse
4,5 pCt. p. a.
4
Alm. Sparekassevilkaar
2
Folio
i Forsørgelsesafdelingen
3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Ål LB11(grsel dims
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.
Tlf. All. 117 y.
A. Engel!, Tein.

Mlingefregivcerfi
anbefales.
filurstu,n, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Huggede og polerede

Gravmonumenter
i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.

•

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

SProdufilen.
BRØDRENE ANKER, HASLE
JERN '1r911ERII & HASKINFABBIK.
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg,

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.
Allinge Bogtrykkeri.

h l 3n tisk Lui melunt

P. C. Holm, Allinge.

!eg anbefaler mig med

Poul Nielsen
Overfor Gæstg. Christensen. 1
119•••• 0~94

Villy Jensen. Tein.

Ny lukket Bil

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

Mit smukt beliggende

Hus i Tein

Nin Forretning

Frisørsalonen

er nu flyttet til N. Grooss tidligere
tilhørende Ejendom og under Fru.

„Rosenborg

anbefaler jeg mig til ærede Kunder med et righoldigt Lager af al
Slags Fodtøj.
Ærbødigst.
L. Larsen.

C. M. Hess' Kakkelovne er
landskendte paa Grund af deres
Fortrinlighed i ovennævnte Henseender og anbefales til rimelige
Priser.

Lukket 5 Pers. Bil

J. 2. .Carsen, Allinge

Allinge
Fodtojsmagasm

I

er lukket indtil videre.
Ærb.
Ragnhild Jacobsen.
•••

Soliditet,
Smukt Ydre,
økonomi i Brugen.

udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.

(ved Skolen) med god Avl til en
Ko, og særlig egnet for en Snedker, er formedelst Dødsfal t og
Bortrejse til Salg. En Del Værktøj og Askeplanker medfølger.
Snedker Bohn, Tein.

Absolut fineste Kvalitet er
hjemkommet og sælges
meget billigt.

at en virkelig god Kakkelovn
eller Kamin skal
besidde følgende Egenskaber:
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i ny lukket B ii og til rime/ lige Priser. Tlf . 145.

Se min Monument-Udstilling,
Havnegade, Allinge.

Borrelyngens Granitværk.

dan huldre

fir'ersonfiersel

V. Sørensen.

OptaeLidningsbrtende altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
ibieert Hansen,

Sko!e=Korsel!

MagdsinduNordsUds.

Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser,

,.
■■••■
•

Affiligo skmri

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

Magnum -Bonum, Bourbank og
Up to date.
Leveres overalt.
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Tlf. 55.

Intet Blad
træller Deres
Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!

kan faa Plads 1. November.
Siegaard ved Hasle.

1(811 Deres liillierbriolier hos

med Skydevaaben samt jagende
Hunde forbydes paa fhv. Smed
Pedersens Lynglod, Blaaholt og
Brogaards Jorder i Olsker.
E. Frigaard.

ClarsensSkotojsforretning,A11. Jagten aflyses
Køb Deres Forbrug af Træ hos
os. Vi er altid forsynede med
prima svensk Træ.
Høvlet og pløjet 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.
I R ø leveres Træet til samme
Priser, gerne gennem Brugsforeningen til Brugsforeningens Medlemmer.
Træet leveres gratis i egen Bil
overalt.

En Pige

2roderiforrein:ngen, herregade, ,R0Iing e

i stort Udvalg. Fra Kr. 5 pr. Par.

4.7rwlast•

faa Plads til Iste November.
Kirkebogaard
ved Allinge.

kan

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

og Leverpelse faas Fredag d. 24.

Jul. Hansens Enke.
Dame-guertrzekssløvler

En Karl

epfiers-21dsaig •
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Flink Pige
søges foreløbig paa Grund af Sygdom paa Maegaard, Rutsker.

15.15 Aars Dreng
søges 1. Novbr. samme Sted

udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nye
Vogne. Billige Priser.
Lasthørsel udføres.
E. Hansen, Tein. — Til. Ro 57 x.

»^••^04"•dip~ii•keigk•
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Mejeriet
ajbjerggaard"

aabent fra 8--1 og 4-6.
Lørdag til Kl. 7,
Søn- og Helligdage fra Kl. 8-11.
• • • • ek • • •

gN f.

Fremstillingen al
Flaske-Fløde

er nu begyndt, og Varerne anbefales saavel til Forhandlere som
til Forbrugere. Fløden sælges i
baade 1/ 4 I og 1/8 1.
ø /ok rik jil‘Ciabl". ep\ Op\ Il
ar le ieriff %lir Ø MiBMI viair •%ar •

Færdselsregler

ALLINGE
rar-u. -til
JE--tfa,i-Et,z3i,i--etit

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 Chaffererne 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 deri anden Side.
1 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 Færdselsreglerne, og advar dem, der uforsigtigt
handler imod dem.
Cyklist! For 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.
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.

skal De i Deres egen Interesse købe Deres Forbrug af Beklædningsgenstande
hos mig. Her er størst Udvalg og billigste Priser, og her findes alt, hvad
der hører under Manufaktur, undtagen Damefrakker, de føres ikke.
Men Herre- og Drengeklordninger — Herre- og Drengefrakker,

De tik)erterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146. hvilket er den
billigste og bekvemmeste DIaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -1 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.,
!l1111•111~11=~111H

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.

firodukten.

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

Sog(ryfifieri.
)-(ar De husket
at tegne Abonnement paa

Nordbornholm
Aktieselskabet

Kun '1 Kr.

lem det ikke!

I

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

Xvorfor fie6e ffryfisager
?

ff 9ornitzlias Rog-tryfilieri,
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.

„NORDBORNHOLM"

Ihavn
svage
SOM

skannu til
hvor
kan i
m.
ærme
vandler". I

Man læser
altid en god Annonce
Og en god Plakat. Den
gode Annonce giver
de bedste Resultater i
,,Nordbornholm",
og den god e Plakat
faas bedst i Bladets
Bogtrykkeri. — Vi besvarer gerne enhver
Forespørgsel. — — —

p;
Der
hvor
Amer
men n
kanta
der d
æbler
Regn.
funds
— se
til Va

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.

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.

Ligtøj og Ligsenge paa Lager.

Agnes Sonne.

Ordning af Begravelser.

H. Th. Mortensen.
Maskinsnedkeri, Allinge.
Tlf. 47.

Vi har

nu et stort Udvalg i de sidste Nyheder i

Kaaber 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-Sterrelser, saa ingen behøver at gaa forgæves.
Køb
Deres
Frakke i

„t&NG Asick
ATOCitit9

og De vil
da være
sikker
band
paa,
at

Alt Overtøj
Stof, Forarbejdning og Pasform er rigtig.
— Stort Lager af Pigetilpasses uden Extrabetaling.
Fraillter i alle Størrelser til smaa Priser.

ik

Victor Planck, Allinge.

11111~1101011111~11111~

Kotoed & Mortensens Byggeforrelning
Ligkistelager.

Ligtøj og Ligsenge.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.
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D

3ndpakningspapir og Yoser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

Storirojer, 'Regnfrakker, Motorjakker, Hatte, Huer, Kraver,
Skjorter, Slipm, Seler, Kløede, Kjoletoj, Bomuldstøj, Lærred,
Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejd‘toj. - Det tager for stor Plads at opremse alt, men vi har lige fra A til Z, saa De

11flittqc.:,Zatthhin.

91Notbforeningen : fim. Paretmager
Zubr.3eberfett.
5111berrenteubo.:
gRurer
9111inge-Semboig etenorerfereagefage
fim. ~janv 9.11ablett, emne.
57taf. &ri .orgerifett, etranbuejert,
?Ming eugeMer,t3 etigeptejeforfifring
&t. 3reberit $eberfen.
: fim. 'Aflurer bt). hofm.
orgmefierfontoret 2-4 flnt
iraribittfuertor: emebem. tiar[ $eterhen.Viorittioltu ,Brcittbforiifritta felffab
eoguelomm ?Ilfreb 2arien,
Zari4)ffiWquebitiotteu, flaben ueb
beue 91111°111ft og ?Ifgaug
hag og rebag fteritt., Rattbag
og ZiMbag
aoirebogfamlingen (iorgerffolett 1. Gni
'`laet etluen eragoebnge fra 5 —9 fttn.
1.1blaatt Ullattbag og firebag 7 —
Tamt Zit,8bng 3-4.
olferegiftret: Romlund °Moret,
@oob Zemplar Crb.: int. (Sad 2iubgren.
birelpetagen. ortn.
3etra Udler.
S/ctferer rt.t
$eterfett.
.`,.ernbatieft. 93ciretmfet aabeut for (obo
8,30-12 og 2,30-6.
Stcrinnetteutoret 10 —12 og 2-3.
2ørbag fiffige 6 —8.
Slirfeocergen 3-4.
2aarte%)igtontobanteu 2 —4 eftra.
4.3oftfouturet.91ninge søgnebage 9-12.
og 2-6. eattbuig 9-12 og 3-6
2arfen, tf1inge, 2. $.
Routitfer, eanboig. gontor etrattb.
oeiert.
gt. glielfett.
Sturftettgejet
Zlf. Da41e 43.
SpareMen 9-12 og 2-4.
('Stempelfilial i eparefagfen 9-12 og 2-4
ranbbirettoreu bo.
etal.attftalten for 2iogotfifting oeb
etation4 Rofoeb. Slorttortib : 9-12
etigehuMcegen 8-9 og 2-3.
eagebufet. W,efogMib 11-12 og 4-5.
eugetrifen. int. %lager 43. bolm.
Staferer etm. .4teofeit.
Zelegrafftatiotien 9-12 og 2-6.
Zolbfamret 8 —12 hornt. 2-5 tfternt.
Zurirtforettiugen Cfterføbnbet „Q3ortt.
tjpt.". fim. Stcemtter s..1.1tortenfen.
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a
a
a

a

a
a

1.

siollieriois udsalg

paa Lindeplads, 1
Tit'. 45.

Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.

a

a
a

a
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HATTE

STpftn•IPER
Uld

11
til

Silke
og
z,Bomuld
Sedstog
illigst

&ion

Udvalg
Billige
Priser

RDL4HDETS
NDELSh US
ALLINGE,•

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865
Chr, Diderilisen, Rønne.
Protokolfabrik. - Papirvarer.
Indbinding af Bøger.
I. SI. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.

Tlf. 865.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger ,og Øens største Forbrugere.

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

„NORDBORNHOLIVI".

8m6lemer, galtegn,
Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort,
sidste Nyheder i Kottillons, Festsange ni. m. ni. leveres fra

Allinge Bogtrykkeri.

