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e g stirrer mod en Stjerne - 
den blinker mig imod, 
som vilde den saa gerne 

mit Hjerte være god. 

Men alt for fjernt den straaler, 
og alt for højt den staar. 
Som en bedrøvet Hilsen 
dens Smil mit Hjerte naar. 

Det er, som var den Solen 
fra Som'rens Blomsterstund, 
der svinder som et Sandskorn 
paa Nattehavets Bund. 

Viggo Stuckenberg. 

med XajaÆ 
gennem 8uropa. 

Fra Østersoen 
til Sortehavet. 

Til Braila og Galatz. 
Atter er jeg i Giurgevo og tra-

ver ned til Havnen, hvor Kajak-
ken venter mig. Der ligger Brev 
fra Franz; han hår forgæves ven-
tet mig og haaber, jeg ikke er 
kommet noget til. Hvis jeg skulde 
komme tilbage inden Søndag Af-
ten, kunde jeg træffe ham KI. 5 
paa vor gamle Lejrplads ved Rut- 
sjuk. 	 I en Fart padler jeg fra 
Rumænien til Bulgarien — det 
vil sige tværs over Floden — og 
til den aftalte Tid kommer Franz. 
Ventetiden har lian brugt til at 
folde Kajakken sammen og bringe 
den paa Banegaarden, hvorfra To-
get skal føre ham en Afstikker 
op i Bjergene, inden han over 
Bosnien og Herzegovina vender 
tilbage til München. 

Saa tager vi Afsked. — Jeg er 
ikke fri for at føle mig lidt elle; 
i Løbet af faa Dage kan lian være 
hjemme, jeg derimod har endnu 
en lang Strækning til Sortehavet, 
og hvad saa 	 Hjemrejsen lig- 
ger i det uvisse. 

Næste Dag gør jeg Indkøb; 
mange Artikler faas billigst i Bul-
garien, som f. Eks. Brød, Fedt og 
Tobak. 1000 Cigaretter, der fuldt 
ud staar paa Højde med tyrkiske, 
koster her kun 120 Leva — ca. 
3,50 Kr. — Derimod er Petroleum 
urimelig dyr, jeg maa derfor atter 
en Tur over til Rumænien, hvor 
man næsten faar den forærende. 

Saa padler jeg ned ad Donau; 
men Vejret er koldt og blæsende, 
en skarp Nordenvind fejer hen 
over Floden, de krappe Bølger 
slaar ind over Kajakken; jeg maa 
trække paa Land og ligger Re-
sten af Dagen i mit Telt ventende 
bedre Vejr — og en Slæber. 

Tidlig Morgen vaagner jeg og 
kigger ud; endnu er Himmelen 
overtrukken og ser truende ud. 
Et Stykke oppe ad Floden faar 
jeg Øje paa en Slæbedamper; det 
kan nok være, jeg kommer i Sving, 
i en Fart bliver Baaden gjort klar,  

ved en Pæl og gaar op i Byen, 
der, siden Skibsfarten paa Donau 
blev givet fri, er i livlig Opkomst. 
I Centrum ligger mange nye og 
moderne Bygninger. — Braila var 
før meget stærkt befæstet; men 
nu ligger Fæstningsværkerne alle 
i Ruiner. 

Da jeg har set lidt paa Byen 
og det brogede Liv, der rører sig 
i Gaderne og langs Kajerne, og 
har gjort en Del Indkøb, gaar jeg 
atter ned til Baaden og padler 
videre for at naa det foreskrevne 
Udbetalingssted Galatz. 

Nu har Floden igen forenet sine 
før vidtforgrenede Arme og glider 
bred og rolig i sit Leje. — Ude i 
Horisonten ses en skarp, savtakket 
Bjergkæde, c.k,r — paa den mod-
satte Side — ligger Sortehavet. 

Over Floden kredser en halv 
Snes Flyvemaskiner — Militærfly- 
vere holder øvelse. — Et Par af 
dem foretager flotte Kunstpræsen-
tationer, som „Looping the loope" 
eller stiger i Spiraler helt op over 
Skyerne og laver „det faldende 
Blad". — — En Maskine jager 
med fuld Gas paa Motoren ned 
fra en svimlende Højde; det gy-
ser i mig, Flyveren maa have 
tabt Herredømmet over Maskinen 
	endnu et Par Sekunder, og 
den vil knuses mod Vandspejlet 
nogle Hundrede Meter forude... 
.... Jeg er netop ved at udmale 
mig Katastrofen, da Føreren fore- 
tager en behændig Manøvre -
det ser ud, som naar en Terne 
standser i Nedslaget — og igen 
stiger til Vejrs. 

Midt paa Dagen gør jeg Land-
gang, plukker Brombær, som fin- 
des i Mængde i Vildnisset, og syl- 
ter dem for at have lidt Afveks-
ling i Kosten. — Hen mod Aften 
gaar det videre, forbi Bifloden 
Seretli's Munding, og ved Mør-
kets Frembrud gøres Kvarter for 
Natten i Nærheden af den store 
Handelsby Galatz. 

Men Vejret er næsten for godt 
til at gaa til Ro. Jeg gaar mig 
en lille Tur langs Bredden i Maa- 
neskin. — — Der lyser Baal op 
mellem Bakkerne, nogle Hunde 
giver Hals. Interesseret gaar jeg 
nærmere. Mænd med skæggede 
Ansigter sidder omkring de var- 
mende Flammer. De tysser paa 
Hundene og vinker mig nærmere. 

Det er fattige Fiskere; deres 
Hjem er en Hule, gravet ind i 
Skrænten. — Sivniaatter, gamle 
Klude, nogle Blikdaaser og en 
enkelt Skrik udgør Bohavet. 

Skønt de ikke kender mit Sprog 
eller jeg deres, er vi dog ikke 
længe om ved Hjælp af Fagter 
og Tegn at gøre os forstaaelige 
for hinanden, og gæstfrie som alle 
Sydlændinge indbyder de mig at 
deltage i deres beskedne Maaltid, 
Brødhumpler og smaa, ristede Do-
naufisk. 

Galatz hæver sig paa en mod  

Floden skraanende Høj. — Efter 
Ombygningen af den gamle By 
Malahd, med dens daarlig bro-
lagte Gader og usunde Huse, der 
hyppigt oversvømmedes, er den 
vokset rivende. — Bolværker og 
prægtige Kajer er anlagte langs 
Floden, og elektriske Sporvogne 
løber i Hovedgaderne. Den nye 
Bydel oppe paa Højen har et mo-
derne Præg, men er ikke rig paa 
monumentale Bygninger. Her mø-
des Russer med Tyrker, Græker 
og Muhamedaner, og her findes 
derfor et usædvanligt stort Antal 
Kirker, Moskeer og Synagoger. — 
Ligesom Søsterbyen Braila skyl-
der den Donau-Uddybningen sin 
store Udvikling, og begge Byer 
har — skønt beliggende henholds-
vis ca. 150 og 170 km fra Donau-
Mundingen — ligesom en Duft af 
Havet over sig, idet store Søskibe 
af alle Nationer ligger ved Ka-
jerne og indtager Mais, Korn og 
Petroleum. — — 

Paa Bogtrykkerierne forespør-
ger jeg efter Kassereren; men de 
kender intet til Organisation og 
Forbund, langt mindre til rejsende 
Typografer, og skønt der staar 
paa min Liste, at Galatz er Ud-
betalingssted, benægter de det paa 
det bestemteste; derimod skal der 
være et Par organiserede Typo-
grafer i Braila, og de giver mig 
Adressen paa en af disse. 

Naa, mine Penge maa jeg jo 
have, og ved Middagstid tager 
jeg med Floddamperen tilbage til 
Braila. — For anden Gang gæ-
ster jeg Byen, render fra den ene 
til den anden — uden Resultat. 

Tilsidst faar jeg Adressen op-
spurgt paa Kassereren -- som al-
ligevel bor i Galatz! — Ærgerlig 
over til ingen Nytte at have ta-
get den lange Vej tilbage, border 
jeg atter Hjuldamperen, og i Ga-
latz finder jeg frem til Husnum-
meret i en Gade, der ligger ikke 
langt fra Floden. 

Det er en Slags Restauration 
og Vinknejpe, fuld af Havnear-
bejdere; henne i et Hjørne sidder 
en Mand ved et Skrivebord og 
udbetaler Daglønnen til den ven-
tende Skare, der pludrer løs paa 
et for mig ganske uforstaaeligt 
Sprog. — Jeg sætter mig ned ved 
et Bord og bestiller noget drikke-
ligt; men Værten forstaar mig 
ikke, først da jeg peger paa det, 
de andre nyder, kommer han med 
et stort dampende Glas Te paa 
en Underkop, Sukker og Citron. 
Det er Nationaldrikken hernede; 
jeg bærer mig ad ligesom de Ind-
fødte, hælder lidt efter lidt Teen 
op i Underkoppen og slubrer deri 
i mig. 

Endelig er Manden, som jeg 
antager maa være Kassereren, fær-
dig med at betale Arbejderne. Jeg 
gaar derhen og præsenterer min 
Bog. Han forstaar ikke tysk; men 
heldigvis er der en tysktalende 
Arbejder til Stede, der tilbyder at 
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være Tolk. Efter nogen Tids Parla-
mentering faar jeg saa udbetalt 
6 Dages Understøttelse, 420 Lei 
gennem Internationale. Min Plan 
er eventuelt at tage videre til 
Varna, hvortil en bulgarsk Stu-
dent, jeg traf i Budapest, havde 
inviteret mig, og jeg spørger der-
for Kassereren, hvor mange Dage 
der gives til Grænsen. — Ja, det 
ved han ikke, hvor mange jeg øn-
skede? — 10 Dage! — Saa læg-
ger han endnu 700 Lei paa Bor-
det og beder mig kvittere. 

Glad over ikke at behøve op-
søge flere Udbetalingssteder i Ru-
mænien skriver jeg mit Navn paa 
Rejseligirnationen og er paa en 
Gang blevet 1120 Lei rigere. 

C. A. 

Med det lette Artilleri 
paa Manøvre. 

—0 — 

Som megen anden Romantik, tilhø-
rer ogsaa Manøvreromantikken en fjern 
Fortid – tror jeg da – eller er det 
maaske mig selv, der er vokset fra den ? 
Skønt, var der noget videre, havde jeg 
vel hørt noget om de yngre, slanke 
Løjtnanters Meriter. Det forcerede 
Tempo, hvori øvelser nutildags føres, 
den korte Tid hvert Sted, og de store 
Anstrengelser; alt det levner i al Fald 
kun ringe Lejlighed for Lyrikken. Selv 
om alt i det hele taget nu gaar hurti-
gere end før, behøves der dog et Mini-
mum af Tid til den Slags. 

Vort Kantonnement i Ousted indle-
dedes dog særdeles smukt ved, at Sog-
nets Beboere indbød alle Militærper-
sonerne til en selskabelig Sammen-
komst i Sognets Forsamlingshus, hvor 
der trakteredes med Kaffe og Kager og 
Underholdning i Skæmt og Alvor under 
Ledelse af Sognepræsten – særdeles 
vellykket! Apropos Ousted! Det var 
her, jeg for nogle Aar siden havde det 
Held at udføre den natlige Heltedaad, 
der skaffede mig Carnegimedaillen, som 
da den ikke kan bæres til Skue paa 
Grund af sin enorme Størrelse, er mig 
til forholdsvis liden Fornøjelse. Jeg er 
derfor nødt til for at raade Bod herpaa 
at benytte enhver Lejlighed til at for-
tælle, at jeg har den. Her er nu en 
saadan Lejlighed, hvorfor jeg ogsaa 
straks benytter den, selv om det ikke 
kommer det „lette" Artilleri noget ved 
da jeg dengang var ved det „tunge". 

Kun en stakket Stund faar vi Fred 
i vore Kvarterer til at hvile ud – og 
sove ud – mellem Slagene, og til Un-
derholdning af Kvarterværten er Tiden 
sparsom. Undtagelsesvis har jeg denne 
Gang det Held at have en Kvartervært, 
der ikke har været Soldat (hvad han 
for Resten er ked af), og jeg slipper 
derfor at høre paa de traditionelle og 
trivielle Historier, om da han var Soldat. 

Naa, vi maa tidlig afsted næste Mor-
gen og begynde der, hvor vi slap sidste 
Gang. Vore krigsmæssige Stillinger er 
denne Gang i selve vort eget Kanton-
nementsomraade, mit eget Kvarter blev 
satsledes benyttet til Kornmandostation 
for vor Søsterafdeling (12' Afdeling), 
saa Manden der fik den Dag Ekstra-
indkvartering, og om Natten, da vi 
blev slaaet tilbage, fik han krigsmæs-
sig Indkvartering af Fjenden saa han 
fik sin Gaard sat paa den anden Ende 
halvandet Døgn igennem. Saadan gik 
det for Resten alle Gaardene der i Eg-
nen. Paa Nabogaarden serverede Fol- 

sat i Vandet, og jeg naar lige at 
entre den sidste Pram. 

Konvojen skal til Braila med 
Korn, saa jeg behøver foreløbig 
ikke bekymre mig om Fremdriften. 
— Det er hundekoldt, jeg kryber 
langt ned i Soveposen. — — Da 
Slæberen lægger op for Natten, 
padler jeg ind til Bredden og til-
bereder lidt varm Mad i Teltet. 

Ved Daggry gaar det atter vi-
dere. Det er stadig køligt — over 
Floden staar en tæt Dis af Fug-
tighed og Taage. Solen staar op 
Kl. 5,30 (østeuropæisk Tid) og først 
et Par Timer efter begynder den 
at varme. 

Nu har vi Rumænien paa begge 
Sider og glider forbi lave, busk-
bevoksede Bredder. Inde i Landet 
breder sig en fuldstændig bar og ; 
afsveden Steppe, hvor Hyrder vog-
ter store Flokke Faar. Jeg undrer 
mig over, hvad de mon finder at 
æde. Den eneste Afveksling er de 
interessante smaa Byer, vi kom-
mer forbi; de ligger paa smaa 
Højdedrag og ligner Negerlands-
byer med deres besynderlige, bi-
stadeagtige Hytter. 

Vi passerer Silistria, før en vig-
tig tyrkisk Fæstning, men nu tem- 
melig forfalden. 	Ved Rasevata 
gør Donau en Drejning og løber 
stik Nord, hæmmet i den lige Vej 
mod Sortehavet ved det ca. 50 km 
brede Bjergland Dobrudscha, dan-
nende et stort Indlandsdelta, idet 
Floden deler sig i flere Arme og 
omslutter de store Øer Balta. -
Vi glider under Jernbanebroen ved 
Cernavoda, et mægtigt Ingeniør-
arbejde, saa langt man kan se 
mod Vest, fortsætter den ind over 
de lave Sumpe. Pramføreren for-
klarer, at Broen er 16 km lang og 
bygget af Franskmændene. 

Det er kedeligt og ensformigt 
at hænge bag en Slæber; men 
selv padle sig frem mod Storm 
og Sø øver heller ingen Tiltræk-
ning. — — Det gælder ogsaa om 
saa hurtigt som muligt at naa 
Sortehavet; thi faar jeg ikke Skibs-
lejlighed hjem fra en af Havne-
byerne, maa jeg have tilbagelagt 
Strækningen langs det aabne Hav, 
før Efteraarsstormene for Alvor 
sætter ind. Er jeg først gennem 
Baspores-Strædet, vil jeg være 
naaet et mildere Klima. 	; 

Til højre hæver sig et kuplet 
Terrain — af og til glider vi forbi 
smaa Byer, Kalkbrud og hensmuld-
rende Ruiner. Ved Topalo og Hir-
sova ses en Art rødlige Porfyr-
Klipper, der overalt stikker frem 
af det tynde Jordsmon; alt er øde 
og udtørret, Tegn paa, at her næ-
sten aldrig falder Regn. 

Kl. 6 gaar Solen ned, og noget 
efter lader Slæberen Ankeret gaa. 
Blæsten stilner af; det bliver fint 
Vejr med Fuldmaane. 

Torsdag Formiddag d. 19. Sept. 
naas Braila; jeg binder Kajakken 



ke ae i den Tid ca. 200 Kopper Kaffe 
'til Venner og Fjender i Løbet af Nat-
ten; der var ingen Ende paa deres 
Elskværdighed. 

Hele 4 km Telefontraad maatte jeg 
hive ud mellem Batteriet og min Ko-
man do- og Observationsstation, og den 
havde jeg meget Vrøvl med. Den gik 
over en Mark, hvor Færdslen af Fod-
folk og Ryttere ustandselig rev den itu, 
hvorved flere Chancer for at tilføje 
Fjenden alvorlige Tab gik tabt for mig, 
da jeg ikke havde Folk nok til i en 
last at erstatte den ved Signalforbin-

delse. Flere Uheld havde jeg ogsaa den 
Dag. Saaledes var jeg ligeved at miste 
min dyrebare Staalhjelm, som jeg havde 
lagt fra mig, inden „Krigstilstanden" 
indtraadte. Den er nemlig ret neder-
drægtig at have paa, hvorfor vi kun 
bærer den, naar det er nødvendigt, og 
det er det jo naturligvis, naar der er 
Krig-stilstand, og man er i Fareconen. 
Med megen Møje reddede jeg den i 
sidste Øjeblik med samt den uldne 
Basker — Alpe — eller Dengsehue, som 
jeg har under Hjelmen for at bøde lidt 
paa Ubehagelighederne. Endvidere gik 
jeg Glip af Eftermiddagskaffen, som en 
ting Pige fra en nærliggende Caard 
lige skulde til at skænke for os, da et 
fjendtligt Fodfolkskompagni med flere 
Maskingeværer rykkede os betænkelig 
nær ind paa Livet og tvang os til et 
hastigt Tilbagetog til Bakke 175. Her-
fra fortsatte jeg Kampen paa det hef-
tigste og havde flere fornøjelige Til-
fælde med adskillige „lønnende Maal." 
Fodfolk skyder man jo kun paa, naar 
der er store Masser; men et forspændt 
Feltbatteri paa en Landevej f. Eks. -
det er en ren Lækkerbidsken; en 
Observationsport for et fjendtligt Bat-
teri er heller ikke at foragte, for ikke 
at tale om en Afdelingsstab. Alle disse 
tre Himmerigsmundfulde var jeg saa 
heldig at faa fat paa i min Reliefkik-
kert, stedfæstet og beskudt — marke-
ret ved tre løse Skud. Feltbatteriet 
blev kort efter af en Kampdommer 
sat ud af Spillet, trods Batterichefens 
heftigste Protest. Ved Kritikken bag-
efter traf jeg ham; men han syntes slet 
ikke det var nær saa morsomt, som 
jeg og de andre syntes. En Landsby 
som jeg havde haft under kraftig Be-
skydning viste sig ogsaa at have rum-
met selve Fjendens Hovedkvarter. 

I Tilgift fik jeg af en civil Bager i 
Bil Oplysning om, at der stod et helt 
Regiment og et Feltbatteri ved en nær-
mere betegnet Mejeriskorsten; men en 
saadan ukrigsmæssig Oplysning gælder 
jo ikke. 

Jeg havde det saaledes ganske livlig 
paa Bakke 175 sammen med min Ob-
servationskommando. Hele Eftermid-
dagen gik med at maale til de forskel-
lige Maal, melde til Afdelinger og kom-
mandere til Batteriet; lige til Mørket 
begyndte at hindre det videre Udsyn ; 
men da var der ogsaa tilstrækkelig 
mange fjendtlige Infanterister i det 
nærmere Forterrain til, at de var „løn-
nende" at skyde paa. Inden de kom 
altfor nær, fik vi dog reddet en Kop 
Kaffe hos en nærliggende Husmand, 
hvor vore Heste stod i Skjul. Husmands-
konen lod dog først spørge, hvor mange 
vi var, og da hun saa hørte, at vi 

,,,kun" var en halv Snes Stykker, invi-
terede hun glad paa Kaffe og tog for 
Resten ikke i Betragtning, at der bag-
eftet kom nogle Gardister med i Laget. 

Foran mig syntes den Fjendtlige Frem-
rykning alligevel ikke at vinde rigtig 
frem — naa, jeg havde jo naturligvis 
ogsaa tilføjet dem følelige Tab! men 
pludselig ser jeg langt borte til højre 
umaadelige Masser af mørke Punkter 
myldre frem over hele Landskabet, 
nogle hvide og røde Lyskugler stiger 
til Vejrs paa Aftenhimmelen ude i 
Fjendelandet, Fjendens Kanoner mar-
kerer Trommeild ved nogle løse Skud 
og saa begynder de foran os ogsaa at 
nærme sig. Geværilden knitrer i 2 Ræk-
ker langs hele Fronten. 

Vort eget Fodfolk strømmer hobevis 
tilbage — nu er den ikke længer go' -
nu kan vi ikke være her mere: Mel-
ding til Afdelingen, jeg gaar tilbage til 
Batteriet. Afbryd Forbindelsen, indrag 
Telefonen — til Hest! Saa forlod vi 
Bakke 175 i forholdsvis god Orden, 
men nu var det mørkt, og Vej var der 
ingen af. — Pigtraadshegn pas paa! 
Det gentages bagud fra Rytter til Ryt-
ter. Saa for Pokker — bred Grøft med 
Vand i paa tværs af Hegnet. Gallop, 
Sporerne i Hesten, et kraftigt Rap med 
Ridestokken — jo heldigvis, det lyk-
kedes. De andre efter — er vi der al-
lesammen ? Javel, javel . . . 

Saa naaede vi da Landevejen. Er det 
Koefoed? lyder en Stemme i Mørket. 
Gaar De tilbage? Javel uden Ordre 
fra Afdelingen? Javel, Fjenden maser 
paa os rundt om os. Saa for . . . ! og 
saa forsvandt Stemmen . . . Det var 
Chefen for 3' Batteri. Der var intet  

sket hele Eftermiddagen paa hans Front 
til højre for mig, og saa havde han 
gjort sig et Ærinde i Bagterrainet, just 
som fjenden myldrede frem. Han naa-
ede ikke frem til sine Folk, hele Bat-
teriet blev taget til Fange med Und-
tagelse af ham selv. 

Vejen myldrer af Soldater og Køre-
tøjer, igen en Stemme: Hvem der ? 
2' Batteris Observationskommando! 
Hvor vil De hen ? Til Batteriet Hr. 
Oberstløjtnant! Det var min Afdelings-
chef. Han var rasende over ikke at 
vide, hvor han havde sine Batteriche-
fer og hævdede, at han kun havde faaet 
Besked af mig gennem Telefonen. at 
jeg gik tilbage, men ikke hvorhen. 
Jeg havde heldigvis Vidner paa at jeg 
have sagt til Telefonen: Til Batteriet, 
og paa at Telefonisten ogsaa havde 
gentaget det rigtig. Naa, Batteriet skal 
snarest muligt og hurtigst Mulig mar-
chere til Kisserup (6 km derfra). Javel, 
men Telefonmateriellet er endnu ikke 
samlet! Saa maa det komme bagefter 
eller ogsaa efterlades! Javel Hr. Oberst-
løjtnant. Stop, hold inde, Paaprodsning, 
Løjtnant Larsen bliver tilbage og sam-
ler Resten af Observationskommando-
en og følger bagefter med Stigekarren. 
Hele Batteriet til Hest, Enkeltkolonne 
efter mig — Tr r rr . . av! og saa gik 
det i skarp Trav hele Vejen ad den 
af uendelige Troppekolonner overfyldte 
Vej i Mulm og Mørke forbi de udasede 
Infanterister, der bandede over at skulle 
vige tilside. En Hest bliver sky, Over-
trædning — Hol-1-1-1-t! Kommandoen 
forplantes ikke tilbage, Køretejerne kø-
rer op i hinanden — Sammenrod! 
"gentag Komandoen for F . , ..., hvad 
er det for noget Svineri, vogn op, se 
Dem for 	" saa, fremad igen 
— Mar-r-r-r-sch, Træs.. ..av: 

„Hallo Kammerat, er det Dig gamle 
Ven, Du har nok travlt ?" Det er en 
Officers Kammerat af Infanteriet, der 
sender en Hilsen fra Mørket i Forbi-
farten. 

Da vi kom til Kisserup, og en Bil 
kørte forbi, tegnede Dampen fra Hesten 
sig som en tæt Sky mod Lyset fra 
Lygterne. Kort efter meldte Løjtnant 
Larsen sig med Resten af Batteriet. 

Nye Stillinger for Batterierne, krigs-
mæssig Indkvartering, Alarmkvarter, 
Spisning. 

Instruksen lød paa. at Stillingen her 
skulde holdes til det yderste. De sup-
ponerende Hjælpetropper fra Jylland 
var undervejs fra Kallundborg og kunde 
ventes næste Dag; saalænge skulde vi 
altsaa forsvare os til sidste Blodsdraabe 
Dette afskrækkede os ingenlunde -
tværtimod! Saa skulde vi altsaa blive 
her til Øvelsen var forbi og slipper 
for at komme længere bort fra vore 
Kvarterer i Ousted. 

Den største Gaard i Byen tog natur-
ligvis Afdelingen og her uddeltes saa 
Middagsmaden fra Kogekasserne -
denne Gang var de mødt i rette Tid 
og paa rette Sted. Det var ganske vist 
noget over Sengetid paa Landet, men 
der var dog Lys paa Gaarden, da vi 
korn, og snart sad vi hyggeligt bænkede 
om et Bord med Dug paa og spiste 
vor medbragte Suppe og Kød af rigtige 
Mennesketallerkener og med Kniv og 
Gaffel, hvilket blev arrangeret af 2 elsk-
værdige Døtre af Huset. Lægen og Dyr-
lægen konkurerede om, hvis Bitter, der 
smagte bedst. Dyrlægen paastod at have 
anvendt mindst 24 forskellige Slags 
Kryderier og pralede af at have afsat 
ca. 1 Hektoliter, men disse Dyrlæger 
er jo ogsaa vant til store Doser. Men-
neskelægens Produkt smagte trods alt 
ubetinget bedst. 

Den Gaard, der var til mig, var yderst 
slet. Det eneste menneskelige Væsen 
paa Gaarden viste sig at være en ry-
stende Olding, der var hverken Hø 
eller Halm, og Gaardspladsen var fuld 
af Frø. Gaardens Drift var nemlig spe-
cialiceret i Frøavl. 

Jeg flyttede derfor hen paa en anden 
Gaard, der laa lidt udenfor Byen, og 
hvor den unge Ejer fandt det ganske 
interessant at faa Soldaterbesøg. Belært 
fra mit sidste Ophold i krumsluttet 
Stilling paa en Sofa, frabad jeg mig 
særlig Hensyntagen til min høje Grad 
og lagde mig ud i Kostalden i Halmen 
sammen med de andre, det var meget 
bedre. 

Jeg havde lige faaet indrettet mig det 
helt rart med en Masse Halm over mig 
faaet 2 Trainkonstabler til at trampe 
den rigtig sammen paa mig og lagt en 
Møgfjæl hen over — løs Halm varmer 
nemlig slet ikke — da Telefonordonan-
sen meldte: Ordre fra Afdelingen, for-
højet Beredskab indtræder straks, klar 
til hurtig Udrykning! Hvad var nu det 
for noget? Naa, ja ja da, saa op af 
Halmen igen Soldater, Lædertøj paa. 
Karabin paa Ryg og Hjælmen paa I 

Der skete imidlertid ikke noget og 
en halv Time efter kom der Ordre til 
Alarmkvarter igen. Et Angreb havde  

truet med at gennembryde vor Front, 
men et Modangreb blev sat an og tak-
ket være Kampdommeren lykkedes det. 

Ved Daggry indtraadte fuldt Bered-
skab, og vi sagde talekende Farvel til 
vore venlige Værtsfolk efter at have 
faaet Morgenkaffen med paa Vejen. 

Hen paa Dagen satte Fjenden Hoved-
angrebet an og saa blæstes ; "det hele 
Holdt !" 

Kritik i Særløse. Hjemkomst til Kvar-
teret hen paa Eftermiddagen Befalings-
modtagere til Afdelingen Kl. 19. 

Næste Dag skulde der være Konge-
revy med — som vi antog — en mindre 
forudgaaendc Øvelse, altsaa halvvejs 
en Rastdag. Ha, hal Kl. 19 kom der 
Ordre til at stille paa Parkpladsen Kl 
2,30 Nat klar til Afmarch til øvelse. 
Vi maatte saa allerede op Kl. 1,30 for 
at faa alt besørget, drikke Morgenkaf-
fen og tager Afsked med vor venlige 
Kvartervært og værtinde og takkei dem 
saa meget for alt godt. Det regnede 
ellers og var hundekoldt, og saa var 
det jo da ogsaa en temmelig hvas Tid 
at staa op paa. Afdelingen skulde stille 
i Højelse (omtrent ved Køge) Kl. 6, 
hvor Øvelsen skulde begynde — altsaa 
atter en Nattemarch, dog denne Gang 
under rolige Forhold. Artilleriet fik her 
anvist en Mark som Samlingsplads, 
hvor der var en smal og vanskelig Ind-
kørsel, og mange Heste og Køretøjer 
fyldte op. Stanghestene ved en af mine 
Kanoner blev sky i det skarpe Sving, 
stejlede, rykkede tilbage, og Kanonerne 
gik i Grøften. Nu er dette i Alminde-
lighed ingen særlig Sensation, men her 
var der flere, der skulde til, mange var 
samlet sammen, og alle var vi kommet 
for tidlig op af Fjerene. Alle vilde give 
gode Raad: Haletove, spænde Hestene 
fra, spænde flere Heste for osv. Oberst-
løjtnanten sendte Adjudanten herhen. 

Han begyndte at kommandere med 
min Løjtnant, denne svarede ham, at 
han ikke havde noget der at gøre. Jeg 
meddelte ham ogsaa paa en bestemt 
Maade, at i mit Batteri var der kun en 
der havde Kommandoen og det var 
mig . . . osv. — et lille Intermezzo, 
som højst rimeligt kun opstod, fordi 
vi ikke havde faaet vor Morgenbitter, 
for da Lægen lidt efter arriverede, ind-
hentede vi skyndsomt det forsømte og 
drak et Bæger til Forlig, og syntes saa 
pludselig at det hele var slet ingen 
Ting, og det var det jo heller ikke. 

Denne Gang hørte vi til de stærke-
ste, til Angrebspartiet, og det var godt 
det samme, for ellers var vi ikke kom-
met til Kongerevy. Forsvarerne havde 
indtaget en Stilling i Nærheden af Re-
vypladsen og efter øvelsens Slutning 
samledes alle i den Egn. 

Enorme Masser af Mennesker og Bi-
ler strømmede alle i samme Retning, 
og tættere og tættere Indtil Sammen-
pakning blev det, jo nærmere man kom 
Svenstrup Slot. I mange Geledder stod 
Publikum som Espalier langs Adgangs-
vejen til Revypladsen, medens Trop-
perne marcherede igennem. Mægtige 
Græsmarker i Nærheden var afgivet til 
Parkering. 3-4 Gange saa mange Biler 
som der findes paa Bornholm, var der 
samlet her. Medens Opstillingen paa 
Pladsen foregaar afholdes der Kritik i 
Slotsgaarden, medens Pressefotografer, 
og Filmsapparater allevegne lurer paa 
prominente Personligheder: Kongen, 
Prinserne Harald, Knud Gustav, Viggo, 
Generalerne. Her faar alle Ros. Den 
kommanderende General roser Divisi-
onsgeneralen, denne Obersterne osv. 
Soldaterne faar Ros for den udmær-
kede Mandstugt, der har hersket over-
alt trods de anstrengende øvelser, Til-
sidst takker . Kongen sine Officerer, 
fordi de trods de uhyre vanskelige og 
deprimerende Forhold her i Landet 
alligevel holder Modet oppe og gør 
deres Pligt til det yderste. 

Ak ja! det tør vel nok siges at være 
et utaknemmeligt Hverv nu tildags, at 
være Officer, saaledes som Militær-
spørgsmaalet landsforræderisk er blevet 
og fremdeles bliver behandlet her i 
Landet af dem, der har Magten i Kraft 
af Masseherredømmet. 	»Danmark 
vaagn op' Kunde det vel snart være 
paa Tide at brøle i Lighed med Hit-
lerfolkene i Tyskland. 

Mellem 30-40000 civile Folk (om-
trent lige saa mange som hele Bom-
holms Befolkning) overværede Konge-
revy en. 

Trompetfanfarer — Honnørsignaler 
hedder det paa SoIdatersproget—. Ge-
neraler rider langs Fronterne — Hon-
nørmarschen — Hurraraab — Folkeju-
bel — Kongen rider langs Fronterne. 
Tilsidst Forbidefileringer. Fodfolket i 
stram Marsch, Artilleriet i Trav, Ryt-
teriet i Gallop. 30 Flyvemaskiner i Luf-
ten. Tiltrods for at alt Militæret drog 
bort ad en lang Omvej af Hensyn til 
Færdselen, var denne faktisk blokeret 
af Publikum paa alle de nærmeste 
Hovedveje i ca. 3 Timer efter Revyen. 

Det gør alligevel godt at se et saa-
dant Bevis paa Interesse og Sympati. 

Saa gaar det atter hjemad til Ring-
sted, og efter en Arbejdsdag paa 20 
Timer naar vi Byen hen paa Aftenen. 
Efteraarsøvelserne er forbi, nu skal vi 
blot pakke sammen, 

Skytset soigneres, magasineres. Sad-
deltøjet renses, pudses, indsmøres, hæn-
ges paa Vaabenkammeret. Staldene ren-
gøres, Hestene instationeres. Vaaben 
og Udrustning afleveres, Sidste Dag 
afleveres Uniformen. Soldaterne staar 
atter i deres civile Tøj i Exercerhuset. 

„Er der nogen, der har noget tilgode ? 
Er der nogen, der har noget at klage 
over? Saa træd frem! — Saa Tak al-
lesammen, fordi vi nu kan skilles uden 
den mindste Mislyd, Tak for det gode 
Forhold, Tak for den gode Tjeneste! 
Hatten af! Som civil — træd af! De 
er nu hjemsendt, lev vel alle sammen." 

2. Batteris Befalingsmænd længe leve 
— Hurra! — — Det var Snedkeren, der 
lagde for. 

Det var virkeligt helt vemodigt at 
sige Farvel til dem. Hele Hornsherred 
og Trekanten Roskilde-Ringsted-Køge 
havde vi nu gjort sammen i den sid-
ste Maaned. Dag og Nat, Solskin og 
Regn, Stille og Blæst, Sult og Kulde 
— — alt havde vi delt broderligt med 
hverandre, nu syntes vi, at vi hørte 
sammen, og at det var underligt at 
skilles. — Slagteren, Maleren, Arbejds-
manden, Landmanden, Ingeniøten -
prægtige, solide Fyre allesammen -
en for en kommer de og siger person-
lig Farvel og Tak for denne Gang. — 
Tja — og saa siger jeg ogsaa Farvel 
og Tak til mine Overordnede, og saa 
er det forbi. 

Hjemme ligger der en Masse Reg-
ninger og venter paa mig — Puha -
skal jeg nu til at tænke paa det igen, 
nu har jeg levet en hel Maaned saa 
vidunderlig borte fra den sædvanlige, 
trivielle Verden — som i et Foryngel-
sens forfriskende Bad — Jo, Gud ske 
Lov, man er dog ikke helt affældig 
endnu, og forhaabentlig kan leg holde 
til Strabadserne en Række Aar til, og 
forhaabentlig vil det ikke lykkes de 
fædrelandstøse at faa gennemtrumfet 
deres idiotiske „Vagtværn". 
, Saa hænger jeg mine Ridebukser ind 
i Klædesskabet. De kan vente med at 
blive lappede til efter Rigsdsgssam-
lingen. 

Der er slidt et stort Hul i Bagen. 

K. 

Peterskirken. 

Peterskirken i Rom er Verdens 
største Kirke, 

Den skal være bygget over 
Apostlen Peters Grav og  indtager 
et Flademaal af 15,160 m2. Den 
paabegyndtes 1450 af Pave Niko-
laus den 5. og  fuldførtes 1626 un-
der Pave Urban den 8 af Michel 
Angelo, der var lige stor som Ma-
ler, Billedhugger og  Bygmester. 

Den skal have kostet 200 Mill. 
Kroner. Kirken skal mindst kunne 
rumme 50,000 Mennesker. 

Hvis man satte Københavns 
Raadhus ind i Kirken, hvor Høj-
alteret findes, vil det ikke naa 
Kuplens Loft, og  Rosenborg  Slot 
kunde faa Plads 1% Gang  i For-
hallen. Saa forstaar man, at Kir-
ken er stor. 

Midt over Kirken knejser en 
vældig  Kuppel, som er 125 ni høj, 
Den opførtes under Michel Ange-
los Ledelse, og  der arbejdede 600 
Mand i 22 Maaneder. 

Kirken er overordentlig  pragt-
fuld. Der findes en Mængde skønne 
Billedstøtter og  Malerier og  ikke 
mindre end 96 Altre. 

Paa Kirkens flade Tag  er der 
anlagt en lille By, hvor der findes 
ca. 400 Indbyggere. Disse Folk 
passer Kirken. I Byen finder man 
Æsler, Vogne, Værksteder og  Bu-
tikker, ja, endog  et Springvand. 

Sammenbygget med Peterskir-
ken er Pavens Palads, Vatikanet, 
der rummer ikke mindre end 1100 
Værelser. 

Til Rom kommer der aarlig  
mange Tusinde Turister, og  enhver 
der har set Peterskirken og  Vati-
kanet, paastaar, at der er noget 
af det forunderligste, som tænkes 
kan. 

Naa, Anders, jeg hører, du skal 
giftes i nær Fremtid. 

Ja, nu haar min Kjærst' aa mæ 
holden a hinanden i over et og tyve 
Aar, og nu ska ded ha' en End' 

ENDEN PAA BRYLLUPSREJSEN. 

Et bevæget Ægteskabsdrama, der endte 
med et frygteligt Mord, udspilledes for-
leden Nat i Eksprestoget Prag — Paris. 
Paa Banegaarden i Prag traf en Kemiker, 
som skulde paa Bryllupsrejse til Frankrig 
med sin unge Kone, sin tidligere For-
lovede. Denne Dame fik et frygteligt 
Anfald af Skinsyge og tog en Billet til 
samme Station, som de Nygifte. Hun 
opsøgte dem i Kupeen, og i Timevis 
havde hun og Kemikeren, der begge er 
franske, et rystende Opgør, som den ulyk-
kelige Kone, der er Czekoslovak, ikke 
forstod et Ord af. Da Toget var kommet 
ind i Frankrig og havde forladt Nancyr 
Banegaard, forlod Kemikerens Frue et 
øjeblik Kupeen. Hun fandt, da hun 
kom tilbage, sin Mand liggende dræbt 
med to Revolverskud i Hjertet. Ved 
Hjælp af Nødbremsen standsede hun 
Toget, og Mordersken blev anholdt. 

EN STEINACH-HISTORIE. 

Det Fortælles, at den berømte Steinach 
fornylig foretog en Foryngelsesoperation 
paa en Mand paa halvfjerds Aar. 

Da Patienten vaagnede op efter Bedø-
velsen begyndte han at græde bitterligt. 

— Hvorfor græder De, min gode Mand? 
spurgte Steinach. 

— Aah, svarede den halvfjerdsaarige, 
jeg er saa bange for, at jeg skal komme 
for sent i Skole! 

EN FRIMÆRKE-HISTORIE. 

Mange Filatelister har i den sidste Tid 
besøgt den internationale Frimærkeud-
stilling i Berlin, hvor over 100,000 Fri-
mærker fra alle Lande var udstillet i 
utallige Montrer. Udstillingens Clou var 
det berømte 1 Cents Mærke fra Britisk 
Guina. Dette Frimærke, der er enestaa-
ende i Verden har sin Historie : 

I Midten af forrige Aarhundrede sendte 
nogle amerikanske Skoledrenge et stort 
Parti Frimærker til europæiske Frimær-
kehandlere. 1 en Pakke fandt man et 
rødt snavset og krøllet Frimærke, som 
ingen vilde have, da det ikke var opført 
i noget Katalog. Tilfældet vilde, at det 
faldt i Hænderne paa en tysk Samler, 
Philip von Ferrai, der vurderede det til 
600 Mark og lod det optage i Kataloget. 
Man gav sig nu til overalt i Verden at 
søge efter andre Eksemplarer af det bri-
tiske Mærke. Det var imidlertid forgæ-
ves. Mærket var, som Tyskerne siger, et 
„Unikum". 

Ferrai boede i Paris, Da ban døde, 
naaede hans Samling ikke at komme 
over Rhinen, idet Krigen brød ud, og 
den franske Regering beslaglagde Sam-
lingen med de kostbare Papirlapper, 
der var Millioner værd. I 1923 blev Sam-
lingen solgt paa offentlig Auktion, og 
Samlere kom fra hele Verden for et 
strides om de sjældne Frimærker, blandt 
hvilke det enestaaende Mærke fra bri-
tisk Guinea indtog Førstepladsen. Kon-
gen af England, der som bekendt er en 
passioneret Filatelist, var ogsaa repræ-
senteret, men det lykkedes ham ikke at 
erhverve denne nationale Trofæ, der af 
en hovedrig Amerikaner blev betalt med 
10,000 Pund Sterling. 

En amerikansk Ingeniør har konstrue-
ret en Muremaskine, der med tre Mands 
Besætning kan udføre tolv Mands Ar-
bejde. 

Byggerierne er blevet alvorlig forskræk-
ket. 

En engelsk Professor i Filosofi, Mr. A. 
E. Heath, har ved en engelsk Lægekon-
gres holdt Foredrag om mange forskel-
lige sjælelige og legemlige Problemer. 
Bl. a. kom han ogsaa ind paa Drukken-
skab og Drukkenskabens syv Stadier. 
Han karakteriserede dem saaledes: 

Det første: Selvkritikken forsvinder 
gennem det første Glas Vin, saa vi ikke 
længere sidder sure, men hører paa hin-
anden som muntre Selskabsmennesker, 
der ræsonnerer om alt. 

Det andet: Kritiken overfor andre for-
svinder, saa vi med den største Taal-
modighed hører paa alt det Prat, vore 
Medmennesker opvarter med. 

Det tredie: En hel Del Sind slappes. 
Det fjerde: Man kan endnu se og røre 

sig, men er lidt i Tvivl om, hvilket der 
er ens eget, og hvilket der er ens Nabos 
Glas. 

Det femte; Enigheden mellem ens 
Øjne forsvinder. 

Det sjette: Man ser dobbelt. 
Det syvende: Man tror, man er blind, 

— Hvilket Fag ernærer De Dem af? 
— Af saa, mange som muligt. 
— Hvad vil det sige? 
— Jeg hænger Gardiner op! 

Maleren: De har jo hængt mit Maleri 
af en Solopgang op paa Hovedet. 

Kunsthandleren; Jamen, ser De, jeg 
har nemlig tænkt paa at sælge det som 
"Solnedgang", 



Hasle 
Kalkværk 
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Altid friskbr. Kalk. 
Brændt Gødningskalk er den bedste. 

Forlang Tilbud. 
Tlf. Hasle 102. 	 Tlf. Rønne 393. 

Brug Transportspande af Alluminium. 
• Vi har den meget anbefalede extra holdbare Trans-

portspand „Flint" paa Lager til allerbilligste Pris. Prøv 
denne Spand, og De bliver absolut tilfreds .  

Produkten. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
.BERNNTOBERI di MASKINFABRIK. 

Ajlepurnper = Vandpumper - Varmtvands-Ankeg, 
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Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekseibianketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber. 

Sange og  Salmer .  

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryliKeri. 
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Kofoed & '4ortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79. 
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o SidOlerIBIS Udsalg paa Lindeplads, 
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Ei 	 Tlf. 45. 	D 
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[zi 	Karbonade, Morbrad ag kogt Skinke frisk hver Dag. 	Ei 
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I Dagene fra 29. September 
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TRIISQTAGE 

:Forfang 
Yt'erkules og Rekord 

Soekurve 
hos Deres Handlende. 

Karl Chr. Andersen, 
Dammen pr. Allinge. 

KØD! KØD! 
Ungt Oksekød fra 45 Øre 	kg 
Prima Kalvekød 	50 	- 
Fin Flæskesteg 	70 	- 
faas daglig. Slagterm. V. RØMER 

Tlf. Sandvig 5. 
Alle Varer bringes. 

Overretsnagfurer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling ni. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Oornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1. 

Skole=Kørsel! 
Omhyggelig Uddannelse til smaa 
Priser i ny Vogn. Kørekort garant. 

Arthur Jensen-. TH. Rønne 716. 
Altid ULK'. i brugte Biler til sit-13a Priser, 

Bornholms 
Spare- og haanehasses 

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 

Forsørgelsesafdelingen 3,6 - 
hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Huggede og polerede 

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

Forlang Tilbud. 
Se min Monument-Udstilling, 

Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Graniturk, 
V. Sørensen. 

• 11ingefreglvterk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 
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Jeg anbefaler mig med 

• • fiersonfiersel 
• 
et,  

Overfor Gæstg. Christensen.  
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Grundet paa særlig heldige Indkøb 
tilbydes et Parti sorte Herre-

sko for 12,85 pr. Par. 

C.Larsen,Skotejsforretning,k111, 

IfisR P iq Allillile, 
Friske Varer Onsdag eg Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dh,a Sørensen, Tlf. 38. 

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

Kaare Rasmussen.. 
Tlf. Rønne .526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

i ny lukket 
lige Priser. 

Bil og til rime-
Tlf .  145. 

Poul Nielsen 

Eneste direkte Ruter fra København til New York 

og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Id. - Familier med tilstrækkelig Kapital 
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada utuid:I.:;',. 	efter Ari'...ornsten. And Oplysninger fra Passagef ,  

Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos• 

Wlogtr, Rieffer, tuttite, 9loqtr. 1:35urnit3!a, 9iegt5, 113n. tetøjer, e-tiottele, 
934itt. Ø. 43ornitAfa, 411lincle, 5t.'atograf 	erfifainert, k)a&.;le. 

Tyksager i Allinge liogirykkeri 

Al Lasikgrsel diges 

En Dreng, SKANDINAVIEN! 
\ AMERIKA LINIE 

:)1  

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

estil ile[ 

 

Allinge Bogtrykkeri, 

„Xallelyst" 

Gulerødder 
til Foderbrug tilbydes. 

Kr. 2,00 pr. 50 kg. 

Xr. Xofod, 
Telefon Sandvig 6 og 47. 

Formiddagspige. 
En flink Pige kan straks faa 

Plads. Henvendelse Frk. Jensen, 
Teglværket. 

Sidste Nyt i Radio, 
Lysnet- og Batterimodtagere, 

haves paa Lager. -- Sidste Ny-
heder i Grammofonplader. 

Billeder indrammes 
hurtigt og billigt. 

Stort Udvalg i Rammelister og 
Rammer. 

Joh. SØRENSEN 
SANDVIG BOGHANDEL 

Lukket 5 Personers 

Bil udlejes 
Tlf. Re 59 y. C. Jensen. 

Jagthund, 

Manufaktur,Trico= 
lage og Uldgarn 

betydeligt nedsat. 
Jumpers, Uldveste og sidste Ny-
heder i Damestrømper. 

Alle Farver og Kvaliteter. 

Alt i Dame- og Herre-Undertøj, 
Pyjamas og Arbejdstøj anbefales. 

Stort Udvalg i alle Broderisager 
til billige Priser. 

Joh, SØRENSEN 
SANDVIG BOGHANDEL 

••••••••••••••••••••••••  

kan faa en let Plads i København 
hos pæn Familie fra nu af og til 
I_ Juni. Der fordres kun almind. 
borgerlig Madlavning. Løn 45 Kr. 

Cand. pharm. Sprange, 
Falkoneralleen 30. Kbh. F. 

En flink Karl 
søges til 1. November paa 

Baadstadgaard, Rø. 

nylig konfirmeret, kan til 1. Nov. 
faa Plads paa Krogholm, 

Rutsker. 

Jagten aflyses 
paa St. Hallegaardli Olsker.: ..-;;;'j 

Jagtlejeren. 

En yngre Karl 
til at passe Kreaturer kan faa Plads 
straks eller I. November. 
Kirliebogaard pr. Allinge. 

Tlf. 114 y. 

Ffferaarets Nyfieder 
101■,~~1~6 	 0 N..110ffilirr. 

er nu hjemme. Mange fikse 
Modeller. 

Dame-Overtræksstøvlerfra4,00 
Herre-Gummistøvler fra 13,85 
Klædesko enrosPris. 

Nr. 45-36 95 øre 
• 35-31 80 - 
„ 30-26 60 - 
u 25-22 55 

Nrogfi-3fansen. 

Forretnings konvolutter 

Biler 
Vogne. Billige Priser. 
LastKorsel udføres. 

E. Hansen, Tein. - Tlt. Rø 57 x. 
111•.1.41■17E0.1.4.1,,M•MYMEA7-7, 

En Karl 
kan faa Plads til Iste November. 

Kirkebogaard 
ved Allinge. 

En Pige 
kan faa Plads 1. November. 
Siegaard ved Hasle. 

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

Elin Forretning 
er nu flyttet til N. Grooss tidligere 
tilhørende Ejendom og under Fm. 

Allinge 
Fodlojsmagasin 

anbefaler jeg mig til ærede Kun-
der med et righoldigt Lager af al 
Slags Fodtøj. 

Ærbodigst. 
L. Larsen. 

Flink Pige 
søges foreløbig paa Grund af Syg-
dom paa Maegaard, Rutsker. 

1516 Rus Dreng 
søges 1. Novbr. samme Sted. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 
Allinge Bogtrykkeri. 

Allinge Skærevi 
Optatndningsbraende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert litanzen. 

Jagten aflyses 
paa H. Kjøller. Holm, Dalsminde. 
Hj. Hansen. Lund, Byggehøj. Bjer-
regaard. Risemøllen og Mogensen, 
Sødeskovs Jorder i Olsker. 

i~emermem~re 
Ny islandsk bammekad 

at ekstra fin Kvalitet. 

Nye letkogende Pfirler 
anbefales. 

y. G. Kohn. 
ALLINGE. 

Slagtning 
udføres probert og billigt 

slagtermester Romer, 
Tlf. Sandvig 5. 

	.1 ••••.1. •1111• 

Mejeriet 
„ ajbjerggaard" 

aabent fra 8-1 og 4-6. 
Lørdag til Kl. 7. 

Sen- og Helligdage fra Kl. 8-11. 
•0•Ø•••• 

Fremsffilingen al 
flaske-Flade 

er nu begyndt, og Varerne anbe-
fales saavel til Forhandlere som 
til Forbrugere. Floden sælges i 
baade 1 / 4  I og 1 /', I. 

"rizeke"  

En flink Pige 
og en yngre Fodermester kan faa 
Plads 1. Novbr. 

Nordbolt i Klemensker. 

kan Ring & Grøndals Porcelæn 
købes til de billige Udsalgspriser. 

Bestil endelig i god Tid. de sidste 
Dage er mange Dele udsolgt, 

rfrodufiten. 

Ung Ene-Pige 	til 1. November 

Han, 2 Aar gl., af god Afstam-
ning, tysk Korthaar, er til Salg 

Finnedalen, TH. Sandvig  26. 
•-• • • • 

• 

udlejes. 4--5 og 12-14 Pers. nye samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes. 

Tlf. All. 117 y. 	A. Engen, Tein. 
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Forretningen er aaben Søndag den 2. Novbr. fra Kl. 4. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, rit. 

&2 meget fin Serie 4' 

Ægte b!aa Kamgarns Inædninger 
samt 

Moderne Vinterfrakker for Herrer 
i prima Stoffer, moderne Snit og bedste Udførelse 

sælges til smaa Priser. 
NB. Butikken er aaben Søndag Eftermiddag 

den 2. November fra Kl. 4. 

floriblarubd' 

Alle Foderstoffer sælges til smaa Priser 
Nye Sendinger af 

50 pCt. Foderblanding. 	Grov dansk Sojaskraa. 
Kokuskager. 	Palmekager. 	Svenske Kager. 
Danske Rapskager, 	 Bomuldsfrøkager. 
Grove danske Hvedeklid. 	Prima Hønsemais. 

Alle andre Foderstoffer og Korn sælges. 

Ved Køb at hele Læs pr. Kontant leveres Varerne 
frit tilkørt paå Landet. 

Nordlandets Handelshus. 

"drittieder 
i 

ø færdige Xjoler. 
Har De Brug for en fiks Kjole, Jumpers, Bluse 

eller Nederdel, da gaa til 

itmkGpålkism, 
Ar4959 

Vi har nu de sidste Nyheder hjemme i Ung-
pige- og Fruekjoler fremstillet paa Magasin dn Nords 
Systuer i smukke, klædelige Faconer og af moderne 
Staffer, saavel ensfarvede sorte og kulørte som i 
Uld-Tweed, Silke-Tweed og Fløjl, og i en Mængde 
Farver til Priser fra 9,85 til 45 Kr. 

Alle Størrelser fra 36-50. 
Smukke Silke-Jumpers og Bluser, elegant str. 

jumpers i sidste Mønstre og Farver i stort Udvalg. 
Se indenfor og lad os vise Dem, hvad vi kan 

tilbyde. 
Leverandør til Vare- og Landbrugsiotterlet. 

Victor P1aick, Allinge. 

Forretningen er aaben Søndag den 2. Novbr. fra Kl. 4. 

ikke har varet ret stor, kan D e alligevel blive 

godt og billigt paakkedt hos mig, 	1140 

«ø> 

Uldne Damekjoler i flere Farver og Størr. Kr. 13,25 
Damefrakker fra 26 Kr. Strømper, god Kv. 1,40 

Handsker, mange Fartier, I Kr. 
Blaa Habitter i smaa Størrelser 28 Kr. ;* 

ø
l
v
i 

	
Kulørte Habitter i alle Størrelser 36 Kr. 

Regnfrakker fra 26,50. Sokker 45 Øre, Slips 100 
Kørehandsker fra 75 Øre. IV) 

messe [Th. Holm ø 

øh 

il,  

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLM". 

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, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chalførerne 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 teist om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den 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 KeretejEr 
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 
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 Korttøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

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

elltinner,Zattbø1j;. 

WfbollAjoreningru : 	Raretinager 
5 3rberien. 

411bedrenteube.: int. teurer Qbn. 
bolm. 

VI inge:eo n bflig tenocerted3Sugelage 
talt 9.1tabfee, Scene. 

.Stag f. au( Zørgenfen, etrailbt:eien. 
?Ming E.-k)rjefafer 8ngeWejefolfifring 

reb:rit 143ebcreii. 
• ore : r tu. 3.1 urer 1 bU. ,t)ofni. 
ZSorgmetferfontoret 	Qftni 
Qiraubiiøeftør: 8inebem. tsar[ !Beter-

fen. 
ornt)olfm4 tBraubf orlifringfefffab 

ognefonLni tlfrtb 2nrien, 
Zarepftibqfnbitioneu, flaben »eb 

bette Wnfonift og Wfgatte Zir& 
luft og g.rebnfj Qfterni., Wianbaq 
og %ortbis 

oltebogfaudingen (3orgerffolen 1. E,all 
Vrefef4urn i)gitebage fra 5- 9 Qjtin. 

Maltbag og firebag 7 - 8, 
fastt Zidbag 3-4. 

3offeregiftret: Stommunefoutoret, 
• Zempfor erb.: fim. Gatl £finb- 

gren. 
,ticelpefagett. hornt. ffil.13etra TI/øffer. 

fta,Zquer fru Wffr. 13etetfen. 
erilbaneft. tSarebufet aabrut for @ob§ 
8,30- 2 og 2,30-6. 

Perinnetfontoret 10 -12 og 2 - 3. 
Borbag tillige 6-8. 

Rutet engen 3-4. 
Barme- & Zidontnbanten 2--4 Qftm. 
$efffontoret.t flinge oaliebrige 9-12 

og 2-6. 	9-12 og 3-6 
13oliti. Q. W. 52nzien, 	.2. 3. 

Vand tjer,anbbig. Rold« ettaub,  
nejen. 

Sfurften«ejet Q 91. 9/ielfen. 
%ff. ,jale 43. 

pnretregen 9-12 og 2-4 
i eparetaien 9-12 og 2 4 

/3ecttIbbitetturen bo. 
taMattrtaltett for 2iugoriitring beb 

fatteri:4. Rofoeb. Slontortib : 9-12 
am. 

Cg. NetgQtatgen 8-9 og 2-3. 
S welgtiet. S3eføøtib 1 I -12 o6 4-5. 
et)getajen. gtv. Sager 13. kinIni, 

Setaferer &)etm. 	rtenfen. 
%elegrajl-tationen 9-12 1,41 2-6. 
Zolbfamret 8 -12 t)rin. 2-5 ftettn. 
Zuriftforeningen Cfletiøbabet „&t. n,  

am. Remtuer Wtorteujeu. 

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

AfIlinge Bog t rykker i. 

Bestillinger til Foraaret 1931 over: 
Superioshil, 1(311pdm og Silipokprioilloor 

noteres gerne til de laveste Sæsonpriser. 

lor og Igioplasclig hdlliollskaik 
fra Hadsund Godningskalkfabrik expederes i dette Efteraar fra los-
sende Skibe a 17 Kr. 50 Øre pr. 1000 Hg frit pr. Vogn. 

Vi beder om Ordre. 

Nordlandets Handelshus. 

Noderne sod Arbejdstøj 
af de. sædvanlige jernstærke Kvaliteter 
••••••••••..••••••••••.••••••••••• 

har vi faaet meget store Seneanger hjem og vi sælger dem 
til meget smaa Priser. 

Sorte ?egn fralirer, imprægn. Segnfrafiker 
og Sestla,geret af kulørte Xerrekkedninger 
sælges pr. Kontant til det halve hf den oprind. Udsalgspris 

11••••6•9••••11•9•11b øøøøø 0••• • ••• 

.Wordlandetd Xandebhuå. 
11111~11111111111..  

Det rigtige behagelige Vinterbrændsel 
Brunkuls-Briketter. Extra Syndikats Koks. 

Magre engelske og schlesiske Ounkul, 
som brænder let uden at afsætte Sod. 

Atharpningskul sælges a Kr. 50 Øre pr. NI. 
Ved Køb af 12 Hl. og derover leveres franco i Allinge-Sandvig 

og nærmeste Omegn. 

Nordlandets Handelshus. 

e ti 1)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 2 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet j 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset., 

8m6lemer, 59a1tegn, 
Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort, 
sidste Nyheder i Koltillans, Festsange m. m. m. leveres fra 

Allinge Bogtrykkere. 

ALLINGE 224-"-̀,32̀N 
tii ]mrte,irti,ELIL-(3-t 

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 Drengelchedninger - Herre- og Drengefrakker, 
Stortrøjer, Regnfrakker, Hotorjakker, Batte, Huer, Kraver, 
Skjoøter, Slips, Seler, Kilede, Kjøletej, Bomuldstøj, Lærred, 
Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejd•tej. - 
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. 

og de allerbilligste Priser. 
Her er nok at vælge imellem 

	

Jens Hansen. 
Anton Sonnes Ligkisteforretning 

fortsætt es dorn rid ret. 
Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Agnes Sonne. 	H. Til. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

FK. 47. 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger ,og øens største Forbrugere. 


