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Samvittighedens Rost.
—o —
Han have giftet sig med hende,
endskønt han bar paa den frygtelige Hemmelighed. — Han havde
gjort den unge, uskyldige Kvinde
til sin Hustru, og hun elskede
ham og troede paa ham.
Netop denne rørende Tillid og
Kærlighed var saa ydmygende,
saa sønderknusende. Det havde
været lettere at bære hendes Had.
Hans Hustru var gaaet op for
at klæde sig om til Teatret, og
det var medens han sad alene paa
sit Værelse og ventede paa hende,
at Samvittighedens Røst talte saa
højt og anklagende.
George Barton Marriet var Officer ved et af Regimenterne. Han
var ung og rig og nylig blevet
gift med den Kvinde, som han
elskede saa højt, og som elskede
ham igen og — alligevel var han
ulykkelig.
„Blot jeg kunde glemme", hviskede han, „men det er umuligt!
Hans hjerteskærende Dødsskrig
lyder endnu i mine Øren. Dernede i Sydafrikas Jord ligger nu
Alfred Halles. Jeg dræbte ham".
Han rejste sig og tog en Revolver op af Skrivebordsskuffen.
„Med denne Revolver endte jeg
hans Liv. Jeg var fuldstændig fra
mig selv — Fristelsen fik Bugt
over mig — og hvorfor? Jo, vi
elskede begge den samme Kvinde,
og jeg frygtede havn som Rival.
Vi var aldeles udmattede af vor
lange March; Natten faldt paa, og
Sletten forekom os uendelig. Netop som Kolonnen rykkede frem
mellem det Højdedrag, der omgav
os paa begge Sider, mødtes vi
af en forfærdelig Ild. Vore Folk
løb op ad Skraaningerne, men
fandt alle Veje spærrede. Vi kom
i Uorden og spredtes rundt mellem Klipperne. Saa fik jeg Øje
paa en af vore Officerer, der var
kommet til at sidde fast mellem
nogle Klippestykker. Jeg kunde
høre, hvor ængstelig og fortvivlet
han var, medens han rev og sled
for at komme løs. Boernes Kugler hvinede om Ørene paa os. Jeg krøb nærmere og genkendte
ham paa Stemmen. Det var Alfred
Saa var det, Fristelsen
Halles.
fik Magt over mig. Jeg saa mig
omkring. Det dybe Mørke oplystes kun af Skinnet fra exploderende Bomber. Jeg var imidlertid
kommet ham saa nær, at jeg nu
kunde se, hvorledes han anstrengte
sig for at komme løs. Saa skød
jeg ham ned — bagfra.
Straks efter vendte jeg hjem og
giftede mig med Florense. Stunddom troede jeg, at Halles havde
løjet, naar han sagde, at de var
forlovede. Hvorledes det 'nu end
forholder sig, saa -ved jeg i hvert
Fald, at hun nu elsker mig. Hvor
lykkelig kunde jeg nu ikke have
været, hvis ikke Samvittighedskval
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og Sjælekval forbitrede mit Liv."
Han holdt endnu Revolveren i
Haanden, saa ind i Mundingen
og trykkede til. Men Vaabnet var
ikke ladt.
Stønnende sprang han op fra
Stolen. Hans Tjener stod foran
ham.
,,Jeg be'r saa meget om Undskyldning," fremstammede han.
De hørte vist ikke, at jeg bankede.
Her er en Soldat som siger, at
han hedder Morris og som gerne
vil tale med Dem."
Marriot vendte sig hurtig om,
for at Tjeneren ikke skulde se
hans Sindsbevægelse.
„Sagde han, hvilket Regiment,
han tilhørte?"
„Ja, Sir, Musketererne."
Det var et Slag i Ansigtet.
„Hans Regiment — og mit,"
mumlede han. » Hvad mon han
vil? Har denne Morris maaske
set mig, saa jeg —"
Han vendte sig mod Tjeneren.
„Sig Manden, at jeg ikke kan
tage imod ham, og han kan ikke
træffe mig, selv om han kommer
igen."
Ja, Sir."
Da Tjeneren gik, kom Mariots
Hustru ind.
„Kæreste Du, er Du ikke færdig
endnu. Du ved, vi maa være præcis paa Teatret.
Stykket var forbi, og den brede
Gade fyldtes med Droscher og
Omnibusser.
Marriot havde været saa heldig
at faa Øje paa en ledig Drosche
og vinkede til Kusken, der straks
kørte frem. — Da Marriot havde
hjulpet sin Hustru ind i Vognen,
greb nogen fat i hans Arm og
sagde:
,,Undskyld Sir, er De Kaptajn
Marriut?"
Han vendte sig om og saa, at
det var en Soldat i Uniform, der
havde talt til ham. Han forstod,
at det var den samme Soldat, der
havde søgt ham tidligere, og som
han frygtede for at tale med. Han
sprang op i Droschen og raabte
til Kusken.
„Kør!"
,,Blot et Minut, Sir", sagde
Manden. „Jeg kommer med Nyheder fra Sydafrika og har en
Hilsen til Dem — fra — —"
„Af Vejen!" skreg Kusken og
gav ham et Piskeslag. Soldaten
sprang til Side, og Vognen rullede bort.
„George, hvorfor vilde Du ikke
høre, hvad Soldaten havde at sige
Dig? Han var jo ikke fuld," sagde
Marriots Hustru.
Da hun ikke fik noget Svar,
saa hun paa ham og blev højst
overrasket. Han sad tilbagelænet
i Vognen, bleg og med et forfærdet Udtryk i Øjnene.
Skønt det næsten var Midnat,
sad Marriot oppe endnu. Han var
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den eneste i Huset, der ikke sov.
Alene paa sit Værelse, der vendte
ud til Gaden, gik han frem og
tilbage med lange, trætte Skridt.
Han sagde flere Gange til sig
selv, at denne Morris maatte have
været ved hans Regiment, inden
hans Forbrydelse banlyste ham
fra Hæren og tvang ham til frivillig Flugt Maaske Morris havde
hørt noget om hans Forbrydelse
eller endog været Vidne til den?
„Han vil anklage mig, skræmme
mig eller presse Penge af mig",
tænkte Marriot;" men der findes
en Maade at slippe fra ham paa."
Han trak forsigtig en Skuffe ud
af Skrivebordet — der laa Revolveren — og nu var den ladt. Han
lukkede Skuffen igen, og et uhyggeligt Smil spillede om hans Læ- '
ber. — Han gik hen til Vinduet,
trak Gardinet til Side — og studsede. Paa den anden Side af Gaden, belyst af Maanen, stod Soldaten Morris og saa op mod Huset. Marriot trak sig tilbage med
en Ed.
„Den elendige Fyr vil absolut
træffe mig, forstaar jeg. Naa, det
er lige saa godt, jeg straks faar
det værste at vide."
Han gik ned ad Trappen og
aabnede sagte Porten til Gaden.
Soldaten stod der og kom straks
nærmere, da Mariot vinkede til
ham.
„Tys, stille," hviskede Marriot,
og lukkede Porten op og bad
Manden følge med.
„De maa tale sagte" sagde han,
„for hele Huset sover. Saa vidt,
jeg forstaar, hører De til Musketererne?"
„Ja, det gør jeg," svarede Manden barsk paa Grund af den Behandlig, han nylig havde været
udsat for. — Marriot forstod alt
for godt Mandens fjendtlige Sindelag.
Jeg kan ikke huske hverken
Dem eller Deres Ansigt."
„Nej, jeg korn til Regimentet,
efter at De havde forladt det."
„Hvorfor er De egentlig saa
opsat paa at træffe mig?"
„Det angaar den stakkels Alfred
Haltes."
„Naa saaledes."
Marriot begyndte at gaa frem
og tilbage i Værelset, og i sit
stille Sind tænkte han, at hvis
Manden vil true mig paa en eller
anden Maade, kaster jeg ham simpelt hen ud af Vinduet.
„De ved, Sir, at Halles blev
skudt", vedblev Soldaten.
Marriot standsede øjeblikkelig
og saa forfærdet paa ham.
„Javel", raabte han heftigt.
„Jo, han gav mig en Hilsen til
Dem, inden han døde".
„Hvad siger De? Døde han ikke
straks?" udbrød Marriot, og hans
Stemme lød saa besynderlig fremmed i hans egne Øren.
„Jeg talte med ham nogle Minutter før han udaandede. Han
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havde altid været saa venlig mod
mig, skønt jeg kun var en simpel
Soldat og han en adelig, — „Nu,
Jim, er det forbi med mig", sagde
han. Jeg mærker, at jeg skal dø.
Jeg er ikke bange for Døden, men
jeg er bange for at gaa bort og
efterlade en Ven, som tænker ondt
om mig. Det er Kaptain Barton
Marriot ved vort Regiment — —"
Her standsede han og begyndte
at hoste. Jeg hjalp ham imidlertid
med at rejse sig, og han livede
op og fortsatte: „Jeg burde skrive
min Hilsen til ham, for den er af
privat Natur, men jeg hae hverken Papir eller Pen, og selv om
jeg havde en Pen, kunde jeg ikke
holde den. Opsøg ham, Jim, og
sig, at jeg løj, da jeg fortalte ham,
at hun brød sig om n'ig". —Jeg
gengiver hans egne Ord til mig,
saa forstaar De nok, hvem han
mente med ,,hun". Senere sagde
han. „Han vilde maaske ikke tilgive mig, hvis jeg levede, men jeg
er sikker paa hans Tilgivelse, naar
jeg er død." — Men hvad gaar •
der af Dem, Sir, er De syg?"
Marriot var bleven ligbleg og
greb fat i en Stol, for ikke at
falde. Denne Hilsen fra den Ven,
han havde myrdet, overvældede
hann
„Fortæl videre," sagde han,
næppe hørligt.
„Det var det hele, Sir. Det var
den Hilsen, jeg fik til Dem. Jeg
vilde have sagt Dem det Dagen
efter, men saa blev jeg selv ramt
af en Kugle og laa 14 Dage paa
Lazarettet. Da jeg korn paa Benene igen, var De rejst."
— Soldaten gjorde en længere
Pavse. Derefter tilføjede han højtideligt.
»Halles døde i mine Arme. De
forbistrede Boere sendte ham ind
i Evigheden. — Han blev ramt i
Brystet og —"
Her standsede han pludselig,
forskrækket over Marriots skrækslagne og forvildede Blik.
„I Brystet", gentog han aandeløst.
„Ja Sir, det var Tilfældet. En
Kugle gjorde det af med ham han havde kun et eneste Saar.
Lægen fortalte mig, at Kuglen var
gaaet ind i venstre Side af Brystet og sad der, for der fandtes
intet Mærke paa Ryggen. Stakkels
Halles, han døde med Ansigtet
vendt mod Fjenden. — Men, Sir,
De trænger sikkert til Hjælp, De
ser saa syg ud.„
Marriot vaklede hen til Vinduet,
som han aabnede, for at lade den
friske Natteluft køle sin brændende
Pande.
„I Brystet'', mumlede han, „saa
har jeg ikke myrdet ham. — Jeg
ramte ham ikke, fordi det var saa
mørkt — Gudskelov."
— Fem Minutter senere forlod
Morris Huset. Da han vandrede
gennem de folketomme Gader,
stoppede han en større Pengesed
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del i Lommen. Del var Belønnin,
gen for den Hilsen, han havde
overbragt.
George Barton Marriot kastede
Revolveren bort og græd som et
Barn ved det Budskab, han havde
modtaget.

Østersøbadet Bornholm
holdt „Mortensaften" den aarlige
Generalforsamling paa Hotel „Allinge", hvor Formanden, Forretningsbestyrer Bech bød velkommen og mindedes Selskabets tidl.
Kasserer, afdøde Hotelejer Car I
Jørgensens store og energiske
Arbejde for Badet. — Ære være
hans Minde. (Forsamlingen rejser
sig).
Efter at Hotelejer Colberg var
valgt til Dirigent, aflagde Fornid.
Beretning om Selskabets Virksomhed :
Naar jeg her skal aflægge
Beretning for Sæsonen 1932, da
kan jeg vist rolig sige, at den har
været absolut tilfredsstillende m.
H t. Som mervejr og Sommergæster. Vi havde jo fint Vejr og her
var mange Gæster. Østersøbadet
har i Aar tilligemed „Bornholms
Turistforening deltaget i 3 Udstil•
linger, i København, Roskilde og
Slagelse. Til Udst. i København
blev lavet et Panorama af Løvehovederne, dette blev ogsaa brugt
i Slagelse, og jeg kan sige, at der
begge Steder var udmærket Besøg
ved vor Stand. Alle tre Steder
blev vor Brochure uddelt i store
Mængder; den uddeltes i Aar i
20.000 Eksemplarer i Stedet for
tidligere Aars 6000 — og det -er
ganske givet, at Brochuren har
gjot meget stor Gavn for Besøget
til hele Bornholm.
Østersøbadet har i Aar solgt
for ca. 6500 Kr. Kurkort og Badebilletter; dette Beløb er, efter hvad
jeg kan se, det højeste Beløb Østersøbadet nogensinde har faaet
ind, selv med højere Kurtakster.
Desuden har vi haft en Bruttofortjeneste paa ca. 450 Kr. paa
Tennisbanen ; men alt vedrørende
Regnskabet kommer vi jo tilbage
til senere.
Jeg har faaet oplyst at her har
været ca. 7000 Gæster paa Hoteller og Pensionater iAllinge-Sandvig, og regner man med hele vort
Opland — eller om jeg maa sige
vor Kundekreds, hvortil ogsaa hører Olsker og Rutsker — saa har
her været mellem 8-9000 Gæster.
Det er jo ikke noget lilleTal, men
man skulde ved saa stort Besøg
k ufine regne med en noget større
Indtægt for Østersøbadet, og jo
mere Indtægt Badet har, jo større
Udgifter kan vi bære, og vi kan
jo ikke komme udenom, at der er
mange Ting, der trænge;- til Forbedring.
I Aar har vor største Udgift
været Cementstien, der c r støb'

om og forsynet med Granitkantsten i den halve Længde, og vi
haaber at faa Raad til at fortsætte
næste Aar med den anden Halvdel, for den er jo slem, som den
er. - Desuden har vi anbragt 26
nye Skilte i Slotslyngen, og til
Hjælp til denne Udgift har vi fra
Foreningen Bornholm modtaget 39
Kr.. ligesom Skovrideren har været elskværdig og besørget Opsætningen gratis for os, saa vi skulde
derved være sikker paa, at Skiltene er anbragt de- rigtige Steder.
Vi har endnu nogle faa Skilte
liggende, som ikke er malet Navn
paa, saa de vil kunne anvendes
til Fornyelse.
Vi har i Aar et lille Overskud
paa Driften, og jeg haaber at vi
ved godt Samarbejde med Hoteller og Pensionater, ja med hele
vor Kommune og Opland maa
kunne bidrage til, at Østersøbadet
kan gøre endnu mere for Turistlivets Fremme paa Nordbornholm,
for vi maa alle gøre os klart, at
kan Østersøbadet ikke eksistere,
da vil det mærkes paa hele Turistbesøget her og følgelig ogsaa
paa mange Indtægter i AllingeSandvig Kommune.
Hotelejer Colberg takkede for
det Arbejde, der var gjort i Slotslyngen, og som havde gavnet Selskabet meget.
H. P. Jacobsen oplyste, at der
fra Finnedalen til Hammershus
mangler Skilte, hvor Vejen deles.
Folk var tidt i Vildrede. Syntes
det var rigtigst at faa anbragt
Skilte her.
Kæmner Mortensen mente, at
det opgivne Turist-Antal var for
lille, der maatte være en Fejlregning.
Formanden oplyste, at Tallene
var meddelt Øvrigheden fra Hoteller og Pensionater. Andre kan
ikke opgives med Sikkerhed.
Colberg: Sammen med dem,
der har boa hos private, maa
Tallet af Turister mindst anslaas
til 12,000.
Kassereren, Boghandler Sørensen, fremlagde Regnskabet.
Indtægt.
Salg af Kurkort
5856,00
Badebilletter
621,10
459,50
Tennisbanen
Overskud: Over Land til Bornh. 130,95
Forskellige Tilskud
600,00
Andre Indtægter
6843
Talt 7730,id
Udgift.
Lønninger (Bademester m. Il.) 1799,56
Vedligeholdelse
1322,78
Reklame
714,31
Skat og Vandafgift
259,68
Porto, Papir og Kurkort
248,90
Kørsel
239,50
Arbejdsløn
171,15
Plantning
75,00
Lejeafgift
100,00
Sagfører-Salær
95,00
Revision
105,00
Forsikringer
49,25
Diverse
35,82
Afskr. paa Badehus og Inventar 839,16
Tantieme (15 pCt. af Overskud) 252,16
Reservefond 25 net af do.
420,27
Overskud
1008,64
Ialt 7736,18
Aktiver.
Badehusene
afsky. 430,00 3440,Inventar
- 300,00 2400,Tennisbanen
- 91,18 870,Trapetz etc.
17,98 154,Kassebeholdning
149,33
Sparekassebeholdning
1200.Debitorer
160,30
Egen Aktiekapital
359,talt 8723,63
Passiver.
Aktiekapital
5000,Kreditorer
184,50
Bestyrelsens Tantieme
252,16
Reservefond
420,27
Formue f. Aar
1858,06
Aarets Overskud 1008,64
Balance Formue
2866,70
Ialt 8723,63

- Beretning og Regnskab godkendtes, og der foretages Valg af
2 Bestyrelsesmedlemmer og 1 Revisor, som afgik efter Tur, nemlig
Forretningsbest.,Bech, ,Boghandl.
Sørensen og Avlsbr. Georg Holm.
Alle genvalgtes.
Under Eyentuelt oplyste Hotelejer Koch, at Staten har solgt et
Stykke af Udsigtshøjen ,mellem
Blanchs Hotels Skov og Hammer-

havnen til en Arbejder ved Værket. Det maa være i Selskabets
Interesse at søge forhindret, at der
bygges her
Dirigenten foreslog at der skete
en Henvendelse til Staten fra Østerseileadet, Foreningen Bornholm
og Bh. Turistforening om ikke at
sælge de faa Orund, der tilhører
Staten, da de tilstødende Grunde
er fredede.
Efter at flere havde haft Ordet
i Tilslutning hertil, sluttede Generalforsamlingen og Deltagerne m.
Damer samledes om det veldækkede Bord, hvor Formanden bød
Velkommen og tilføjede, at Bestyrelsen havde en lille Overraskelse
i Baghaanden, idet den ved det
lige afholdte Bestyrelsesmøde af
Glæde over det gode Resultat
havde besluttet af deres Tantieme
at udrede Omkostningerne ved
Fællesspisningen. Middagen var
saaledes gratis for alle Deltagerne
(dog ikke bestilte Drikkevarer).
Almindeligt Bifald.
Den gode Stemning kulminerede
i en Række Taler, i hvilke bl. a.
Borgmesteren talte for Østersøbadet og ironiserede over, at der
endnu fandtes Forretninger i Allinge-Sandvig, der kunde fremvise
Overskud.
Nogle Sange (vi aftrykker den
ene paa 4. Side) gjorde Lykke,
og efter Bordet gik Dansen livligt
indtil der sluttedes af med en
Bolle Punsch. - Alt i alt en udmærket Aften, der vil mindes og
skaffe Østersøbadet forøget Popularitet.
Et astronomisk Tal.
Den amerikanske Befolkning
betaler i Aaret 1932
80,000,000,000 Kr. i Skat.
Ingen Nation har nogen Sinde
haft at bære en Skattebyrde sem
den, der for Aaret 1932 er lagt paa
den amerikanske Befolkning.
Talt skal Amerikanerne i Aar i
direkte og indirekte Skatter udrede
14,000 Millioner Dollars. Det vil
sige ca. 80,000,000,000 danske Kr.
Forstaar man dette astronomiske
Tal: 80 Milliarder?
Det betyder, at det amerikanske
Folk fra 1. Januar til 31. December
hvert Sektind maa betale 150,000
Kr. til Stat og Kommuner. Hvert
Sekund!
80 Milliarder Kr. er en kolossal
Sum selv for et saa stort Land som
U. S. A. Amerikaneren maa afstaa
hver fjerde Dollar, han tjener. Hver
fjerde Arbejdsdag maa han ofre til
Stat og Kommune. Hver Familie i
U. S. A. maa i Skat betale 2800
Kr. aarlig. Naturligvis betaler
nogle meget enere, nogle meget
mindre, men i Gennemsnit bliver
det 2800 Kr. pr. Familie.
80 Milliarder Kr. er saa stor en
Sum, at den ikke kunde dækkes,
om man saa mobiliserede hele Verdens Guldbeholdning. Og om saa
alle Guldgruber i Verden afgav deres Produktion til U. S. A.s Skattemyndigheder, vilde det endda tage
34 Aar, inden Skatterne for 1932
var fuldt betalt.
Som bekendt har Panamakanalens Bygning slugt kolossale Sum
mer. Men for 80 Milliarder Kro
ner, dette Aars Skatter i Amerika,
kunde der bygges 36 Panamakanaler.

Hr. Overlærer Holm
tager som bekendt Afsked 'med
Allinge Borgerskole og afgaar med
Pension 1. December. En Kreds
af Borgere agter i den Anledning
at indbyde Overlæreren til en
festlig Sammenkomst Lørdag den
26. ds.

Biografen
har gaa Søndag to udmerk. Filt;

Xvinden, som sov
i 32 ,ilar.
Den svenske Tornerose, hvis Myste.rium aldrig er blevet opklaret.
Hun sov fra 1876 til 1908, m6n er nu
en rask gammel Dame paa 70 Aar.
I OknO i Smaaland bor Frk. Karolina Olsson, Datter af en forlængst
afdød Fisker. Nylig fyldte Karoline
70-Aar, og denne Mærkedag har givet Anledning til Opfriskning af hendes seere ejendommelige Skæbne.
Karoline Olsson var engang Dagens Sensation. Hun blev et Mysterium, som aldrig nogen Sinde lod
sig opklare.
Ved Juletid 1875 klagede hun over
Tandpine. Men en saadan daglige
dags Ting tag man naturligvis ikke
særlig højtideligt i hendes Hjem. I
Januar 1876 gik Karoline en Dag
sammen med sine to Brødre ud paa
[sen. Alle tre spændte Skøjterne paa,
og nu hændte det, at Søsteren en
lille Tid løb for sig selv. Da hun atter vendte tilbage til Brødrene, gjorde hun et mærkeligt mat Indtryk, og
straks efter Hjemkomsten maatte
Moderen hjælpe hende til Sengs.
Hun blev,- sovende saa godt som
Dele Tiden, liggende til en Dag i
1908, altsaa i 32 Aar.
Karolines naive Slægtninge troede
haardnakket, at hun paa Isen hin
Januardag havde mødt noget overnaturligt, med andre Ord, at hun
var blevet »forgjort«. Om der overhovedet er hændt hende noget mærkeligt, er imidlertid aldrig blevet oplyst. Karoline selv har aldrig været
at formaa til at give nogen Forklaring.
Den unge Pige laa da fra sit 13.
Aar til Sengs, omhyggelig passet af
ein Moder. Lægerne stod aldeles ufor-aaaende. Efter 10 Aars Forløb førte
elan hende til Sygehuset i - Oscarshamn, men da hun heller ikke her
gav Livstegn fra sig, skønt hun blev
behandlet heade med Elektricitet og
mange Slags Bade, skikkedes hun
tilbage til sit Hjem i uforandret Tilstand. Lægerne naaede ikke videre
end til den Antagelse, at der forelaa
et ejendommeligt hysterisk Tilfælde.
Karoline sov videre. Efter hendes
Omgivelsers Udsagn sagde hun gennem 32 Aar kun tre Gange et Par
Sætninger. Og ingen vil nogen Sinde
have set hende ved egen Hjælp forlade Sengen eller indtage Næring. Et
Par Glas Mælk daglig var alt, hvad
det lykkedes at faa i hende. Men da
hun i Reglen var ene med sin Moder
hele den udslagne Dag, er det muligt, at denne Opgivelse ikke er korrekt. I hvert Fald er det en Kendsgerning, at Karoline efter Modrens
Død i 1905 begyndte at afmagre
stærkt, og da hun endelig vaagnede
op i 1908, var hun yderst afkræftet
og viste alle Tegn paa Underernæring.
Det var den 3. April 1908, Omslaget kom. Da fandt Husholdersken
Karoline krybende paa Gulvet, opløst i Graad. Husholdersken fik hende hurtigst i Seng igen, men Graaden standsede ikke, og bestandig
raabte hun: Hvor er Mor? Da Brødrene, som begge var blevet boende i det
gamle Fiskerhus, forskrækkede kom
til, vilde hun ikke kendes ved dem.
- Det er ikke mine Brødre, sagde
hun, de er meget mindre!
Men Underet var sket: Karoline
var vaagnet op og kunde saa nogenhinde svare paa Spørgsmaat. Hun
var overmaade sulten, men da hun
var kommet paa almindelig Menne-

skekost og havde sundet sig et Par
D.Qge, stod hun op og vandt forbav...ende hurtigt normal Kraft og Sundhed. Ejendommeligt nok kunde hun
huske at læse, men i Regning stod
hun paa det samme Standpunkt som
et Skolebarn. Den Mærkelighed blev
konstateret, at hendes Negle,
som under den langvarige Søvn aldrig havde behøvet at klippes, nu

hegyndte•at vokse. Det samme gjaldt
1,rades Haar, der stadig havde væ-

ret ganske kort.
Tilfældet vakte enorm Opsigt langt
ud over Sverrigs Grænser. Naturligt is blev Karolina indgaaende udliurgt om, hvad der var hændt hende umiddelbart før hendes lange

Søvn begyndte. Men hun svarede dels
undvigende, dels at hun slet intet
kunde huske desangaaende.
Nogle. Maaneder senere var Frøken
Karoline Olsson ikke tiI at skelne

B

IOGRAFEN
Søndag Kl. 6,30 og 8,30

Frygtens Nat.
Spændende Kriminalfilm.

Dødens Kurér.
En rask Wild West Film.

Bjørnemøllen,
Klemensker St.

fra andre Mennesker, hvad angik

Samtaleevne og Opfattelse. Derimod
syntes hun, der jo nu var blevet 45
Aar gammel, adskilligt yngre end
svarende til denne Alder. Og nu, da
dette mærkelige Menneske har naaet
Støvets Aar, synes det stadig, som
om den 32 Aars Søvn har virket
stærkt bevarende paa hendes Fysik.
Om sin Tornerosetid vil hun ikke
tale. Den har hun øjensynlig slettet
af alt Liv.

Kloden rundt.
Da Prinsen af Wales gjorde »Skandaler i Japans Hovedstad.
Prinsen af Wales har Verdens
største Garderobe. Den anslaas til en
Værdi af rundt regnet en Million Kr.
Naturligvis behøver selv ikke en engelsk Tronfølger at have Tøj for saa
mange Penge. Men Sagen er, at han
paa sine talrige Rejser rundt i den
vide Verden er blevet Indehaver af
en overdaadig Mængde National
dragter. De fleste har han feset foræret under Ophold i Kronlandene,
men i adskillige Tilfælde har han
selv bekostet Anskaffelsen. Desuden
er Prinsen i Besiddelse af flere Hundrede Uniformer fra mange forskellige Lande.
Det berettes, at Prins Charming
engang ved et Besøg i Tokio vilde
vise sine japanske Værter den Opmærksomhed at optræde i ægte japansk Udstyr. Han bestilte folgelig
en Dragt, som han selv fandt yderst
smagfuld, navnlig beundrede han og
hans Følge nogle paa Kjortelen an
bragte, særdeles dekorative japansk(
Skrifttegn. Men paa Festaftenen sattes det japanske Selskabs Alvor paa

anbefaler sig til Julen med Sigtning af Rug og Hvede. Af god
Hvede garanteres fineste Bagemel,
men husk at indlevere Sæden i
god Tid. Alle Sorter Mel føres
paa Lager til allerbilligste Dagspris. Rug og Hvede tages i Bytte.

Telefon Klemens 63.
Artikler, der ønskes optaget i Nordbornholm, maa
indleveres senest Tirsdag.

Forrelningskonuoluiler
sælges med Firma for ku n 8 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtrykkeri,

Avismakulatur,
rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg (ca. 300), sælges for 75 Øre

Allinge Bogtrykkeri.
Kvinder - Ægtefolk

Vi sender Dem gratis Dogen
om. hvorledes
Børnefødsler kan begramses,
rigt lllustr., ndarb. af Læge
med Svar paa alle fortro].
Sporgemaal om Fødselskontrol samt vort
itlustr. Ktlog. over byg. Artikler. Vedl. 50
Ore. Frim. t. Eksp.onik. og skriv til Sygeplejemagasin Afdl. S.B., Vesterg. 3, Kbhvn.K.

en haard Prøve, da den britiske
Tronfølger skred frem i sit Skrud,
thi oversat til Dansk stod der i de
saa dekorative Skrifttegn: Købt i E.
Taschimas Hovedforretning i Tokio.
Berlin har Verdens første
»Mode-Universitets.
I de senere Aar har Berlin forsøgt
at tage Kampen op med Paris som
modeskabende By. Og den berømte
tyske Grundighed fornægter sig ikke
under disse Bestræbelser. Byen Berlins Kommunalraad har oprettet c t
stort »Mode-Universitet«. Titelen er
dog noget pretentiøs, det skal indrømmes. Hvad det drejer sig om, er
i Virkeligheden en Slags Fortsættelse
af den almindelige Fortsættelsesskole. Læretiden ved »Universitetet« er 3
Aar, og der er Adgang for saavel
kvindelige som mandlige Elever. Un
dervisningen omfatter TilskæringSyning og Tegning. De unge Menne
;ker faer Lov til at komponere Model
ler til saavel Herre- som Dameklie
der. Senere hen stilles de overfor e
maatte bevise, at de Modeller, de ha
tegnet, nu ogsaa lader sig sy pas el

forstandig Maade, og opøves i at væl
ge Materialerne. De maa udpege d(
tiloffer, som i det givne Tilfælde Pal
der smukkest, er af størst Holdbarhed og byder de bedste Betingelser
for Syningen. Eleverne begynder med
en forberedende allround-Uddannelse ,
men specialiseres saa, efterhaanden

som de naar højere op i Klasserne
De unge Mænd maa ligesom de unge
Piger igennem Haandarbejde og Sy
ning for lidt efter lidt at lære den
højere Skrædderkunsts Finesser.
Skolen har vundet overordentlig
stor Tilslutning, og ved Udgangen af
næste Aar kan den sende ud i Ver

den sit første Hold af »Modestuden
ter« som 1. Klasses Syersker, Skro' '
dere og Modister.

P. S.
REJSEBUREAU
Billetter for Rejse med Skib og
Tog overalt I Indland og Udland.

Rejseplaner tilrettelægges.
Hotelophold reserveres.
Billige Ferierejser.
Billetter til D. F. D. S.'s
Indenrigs-Ruter.
Alis

Bogtrykker Otto Gornitzka
ALLINGE

Regninger,
Meddelelser.
Konvolutter,
Brevpapir
Kvitteringer.
og løvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
Annoncer kan indleveres
og betales til vor Repr. i
Hasle: Bog- og Bladhandler
Ylarckmann.

G

Køb danske Varer
og' De gavner det
danske Landbrug (g
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

Oplysninger meddeler'

ør Deres Indkøb hos
de Handlende, som averterer her i Bladet, derved
støtter De os i vore Bestræbelser, for at faa det
udsendt i videre Kredse

Et umøbleret Hus
eller 3-4 Værelser og Køkken
ønskes i Sandvig eller Allinge —
(helaarlig). — Billetter med Opl.
og Pris modtager Bladets Kontor
under Mærket „Hus 34" indeni/12.

Suoda

6-8 Elprs grise

ønskes til Købs.
Avlsbr. Chr. H o I m,
Allinge.

11811 del sidsle

nye elektriske Ondulationsapparat.
Giver absolut holdbareste Ondulation.
Udføres ogsaa i Kundens Hjem.

0. H. Kjær, Hasle. Tlf. 113.
Herre- og Damefrisør.
10'1

Vor Frisør-alon
i Da,g jlyttet 111 3-{r. Jacob Larsens Ejendom ued
parekasen, e anbefaler ui os fremdeles til urre
ærede }(unders

1 2r

){elvi o )-{erdis j.øisensen.

Slagtning udføres.
Kildesvang, Tein.

God, brugt Pels
ønskes til Købs.
Bladets Kontor anviser.

Udpantning.,
for Skatter og Afgifter til Kommunen for 6. Termin 1932-33
(Oktober Maa ned) samt for Statsskat for 1. Halvaar 1932-33 vil
blive paabegyndt Fredag den 18.
ds., forsaavidt Beløbet ikke er
indbetalt forinden.
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor, den 9. Novbr. 1932.

NI. Bloch.

Allinge,Sandvig Gymnastikforening

Andespil

paa Christensens Sal. — Der bortspilles 8 store
Ænder, en fin Gaas og en Iste Kl. Flæskesteg.

Flæskestegen gratis!
Fra Kl. 8 Aften Bal for Foreningens Medlemmer.

Fotogr. Alfr. Kilder
Telefon Allinge 4.

udsælges for 9,50 pr. Par.

og portofrit sendes
vort nyttige og rigt
ill. Kar,dog ni Gummi,
Sanitets- og 2.1:2eniteari ilder samt Ure,
Bøger og Postkort.

Oratis

Samariten. Afd. 51, Kbh. HI.
Elegante sarte Sko fra 9,85.
Raagummisko fra 7,85.
Voksne Gummistøvler fra 10,50.

Nordlandets Handelshus.

Ny Høst af tørrede Frugter 1932.
Store Blommer med Sten.
Abrikoser,
do.
uden Store og smaa Rosiner.
løvrigt alle Slags Fersken, Figner, Ringæbler, Æbler i
Kvadrat. Blandede Frugter m. m.
sælges i løs Vægt billigst.

Nordlandets Handelshus.
Alle Kornvarer har udviklet sig særlig gunstig i det gode Sommervejr, hvorfor ogsaa de
forædlede Produkter af Bageri-Flormel, Husholdnings-Flormel, Rugsigtemel, grovt Rugmel
og Byggryn er af en endog særdeles hojfin Kvalitet.
Kob disse Varer til de billige Priser i

e maa forbases

Mange Mønstre.

Jagtgeurer

ffrodufilen.
Patroner, Salonpatroner - samt alle
Jagtrekvisitter har
/ vi i stort Udvalg i

hver Fredag
Tlf. 45.

Lindeplads.

•••••••••••

•ø
C•••••••• •••••

Yi sephr Hem
N orgionholm
hver Uge!
Husk derfor paa os, naar De
har et eller andet at avertere.

4,5 pCt. p. a
4
-

Bog- og Bladhandel
modtager

Annoncer og Tryksager

Gornitzka, Allinge.

Oxerretsmagleror

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling ni. v.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. I l-1,

Niels V.Grooss
Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratis.

Mod Forkølelse
brug Lakridspastillerne
Flagg i den rode Automat
udenfor

Chokoladeforretningen Ellen, Hasle
Marckmanns Bog- og Bladhdl.

og

Prisen er kun 10 Ore
Aktieselskabet

Hasle Bank
i

modtager Indskud paa Ind- I
laansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan rn.

NB. naar De anvender den i hver
Pakke værende Kupon i Chokoladeforretningen.

Spis

Normalbrød
fra

Elle Spisghler In Lulleland — En lille Sending af forskellige gode Sorter sælges i Kasser a 15 kg. og i løs Vægt.

Notillandois

Henning Jorgensen's Bageri
Oplæsning
til b. Foreninger. Stort Repertoire.
Billigt Honorar. Egen Befordring

Aage Andersen. Storeg. 47. Rønne.
l'el efon 904

iumm~e~m~t~~1.
Dame-Overtøj
for Efteraar og Vinter

køber De bedst og billigst i Magasin du Nord.
Vi har det største Udvalg og — i Forhold til
Kvaliteter — de laveste Priser. Paa Lager er
ogsaa extra store Storr. med extra Hoftevidde.
Fikse nye Ungpigefrakker fra Kr. 29,00
Pigefrakker er paa Lager i alle Størrelser og
til mange forskellige Priser.
Kob nu, medens Udvalget er storst.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.
Leverandor til Vare- og Landbrugslotteriet

Kofoed & Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

Varm Blodpølse ~mialmemaimpi~~. PRODUK TEN
Victualieforretningen,

Marckmanns

Vær saa god at give os Bestillinger snarest over

naar De ser Produktens Klipfisk - saa hvid og fin

Allinge Ur- og Guldsmedeforretn.
Tlf. 140.

om Søndagen.
Faas hos alle
Købmænd og Cigarhandlere

Nordlandets Handelshus.

Staa-Ure
Væg-Ure
Barometre
Moderne
Lysestager, Skaale, Vaser
Couvert-Artikler

Conrad Hansen

(50 Grant 5o Ore)

Trykprøver forefindes.
Pr iser opgives.

"XordlandetJ
XandeidzuJ.
Allinge Fodleismagasin
Største Udvalg i moderne

„Blaa Nøgle

Ny Soyaskraa. Nye Hvedeklid, La Plata Majs og alle
Kornvarer til Hønsene
sælges til smaa kontante Priser i

C. Larsen, Vestergade, Allinge.
•

Ron 1 kr.)

Nordbornholms Bogtrykkeri.

og de forskellige Kvælstofgødninger til Foraarslevering
i 1933. — Smaa Priser for Tiden.

3 Mdrs Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

4r4

til Hverdag og

Bestyrelsen.

kstrafine tørrede !Fersken til Dessert

Et Parti Herresko

(2oo

_tfdeling

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

Boxer udlejes.

Ny 50 pCt. Foderblanding.

Fotografier, Forstørrelser
og Indramning til Julen.
Optagelser hver Dag, ogsaa Søndag fra Kl. 10-3.

Ryg
„Blaa Shag

fra Hasle og Omegn til

at indgive Deres Bestilling paa

Rammelister og Rammer i stort

afholder Bortsalg paa Forsamlingshuset Hammershus Fredag d. 25.
November Kl. 8. Der bortgives
1 Sofapude og I Lysedug til en
af de besøgende.

Søndag den 27. November Kl. 4 Eftm.

Superfosfat, Kaligødning

usk igond

Bornholms
Allinge-Sandry, Afholdsforenings Syforening Spare- og haanekasses

Cfir. »iderifisen, Rønne.
.53og6inderi og firotoRolfa6rik. 4911ø1lers ->ft/lr
Telefon 865.

Værksted: St. Mortensgade 4. — Butik : Vestergade 3

Indbinding af Beger. - Frotokolfabrik. - Papirvarer.
1. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere

BRØDRENE ANKER. HASLE
JEKIVI4TORERI & IIANKINVABRIK.
Ajlepumper . Vandpumper - Varmtvands-Aniæg,

Xs6 AfT6ejdstsjet stos os !
Vi har de bedste Kvaliteter i Overalls og Jakker.
fra 6,75
Svære Molesbenklæder
fra 8,25
Extra gode graa Benklæder
løvrigt stort Udvalg i Manchetskjorter, Slips,
Sokker, Handsker, Hatte, Huer og alt
til meget rimelige Priser.

Xordlandets gfandelsfius
Den stærkeste Strømpe
til den billigste Pris sælges hos os!
Svære Macostromper
U ld - Traad Strømper
Silke - Traad Strømper

fra 1,65
- 2,00
- 1,75

Nordlandets Handelshus

.

Ugens Vers.

Ved Østersøbadets Fællesspisning '
Mortens Aften.

I Allinge og Sandvig vi har et lille, dejligt Bad,
aa ja, aa ja, aa singsalia og det hver Sommer lokker Turister til vor kære Stad.
aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia. Der ligger de og daser paa den hvide Badestrand,
at Sommersol og Vand dem brune bage kan!
Om Aftenen spadserer de til Strandhotellet ned,
thi der er altid Dans og Sjov og Lystighed!
For dette Bad man kræver i Kurtakst et Par Kroner op,
aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia der Søren sen har faaet et lille utaknemligt Job,
aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia —
thi alle Pensionater er ej int'resser't deri,
de helst vil være fri -- det kan vi ikke
for de bør dog betænke, der skal mange Skejser til,
naar et moderne Badested man lave vil.
Se blot, hvad der er lavet i disse ottetredive Aar,
aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia - Fin Strand og Promenade, og Badeceller, der forslaar,
aa ja, aa ja, aaja, aa singsalia Og der er anbragt Gynger og Trapez og andet Grin,
en Tennisbane fin! — (Kloak gaar nu forbi'n),
og der er opsat Bænke, plantet Træer, fjernet Skaar,
og Radium fra Kilden man helt gratis faar!
Som Direktør for Badet i Stilhed virker E. M. Bech,
aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia han sørger for Reklamen, faar ny Ideer stadig væk,
aa ja, aa ja, aaja, aa singsalia
Reklamesøjler vil vi nu paa vore Gader faa,
Hotellerne kan saa Plakater paa dem slaa.
Der svares maa en Afgift, og saa faar de den Besked,
at Konkurrentens maa der ikke pilles ved!
Saa mange go' Ideer kan formes ved en Badestrand,
aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia vi mangler blot de Penge, som Kurtaksten indbringe kan!
aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia —
Vand-Rutschebaner bruger de ved andre Badeby'r;
her bli'r den vist for dyr? — Men sikken et Postyr
der kunde blive ved Vand-Pantomine-Folkefest
eller Frilufts-Skuespil med Printzenskjold til Hest!
I Aften fester Badet — og Damerne er med indbudt aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia og mens vi ta'r til Fadet, vi give vil det en Salut!
aa ja, aa ja, aa ja, aa singsalia Gid det endnu i mange Aar ved vores Badestrand
tiI Gavn for By og Land, maa virke med Forstand
og Indsigt, saa Turister — stadig flere — vi maa faa,
og Kurtakst — rigelig — i Kassen vil indgaa!

Kobenhavner-Billeder.

—o —
Manden, der ikke kunde cykle
Denne lille sandfærdige Historie
er en ny Bekræftelse paa, at det
virkelige Liv rummer den dybeste
Satire.
Scenen er en stor Bys store
Færdselsaare, hvor Tusinder af
Mennesker paa Gummi piler afsted
mod ukendte Maal om Kap med
skinnebundne Sporvogne. Asfalten
udslynger Benzinduft, firhjulede
Bremser hviner foran Stoppesignaler, Biler speedes op, Motorer
summer og hvæser og udstøder
gennem Udblæsningsrøret en sydende, blaagraa, giftig Aande.
I dette Storbyens Menneskemylder mødes forunderlige Kontraster.
Her rokker en gammel, rynket
Morlille over den brede Gade,
støttet til en Betjents stærke Arm,
her bruser den syngende, fløjtende
Horde af cyklende Ungdom frem.
Man siger, at Venedig er Sangens
By, men faa Storbyer i Verden er
som København præget af Livsglædens og undertrykte Følelsers
Udløsning gennem Sang og Musik. Som Venedigs Gondoliere er
det københavnske Cyklebud. Alle
Tidens populære Melodier kommer flydende fra hans Læber, og
han kan mere end de to Refrainlinier, han kender baade For- og
Efterspil.
Midt i Byens bankende Puls, i
Færdselsaaren med de sekshjulede
gule Omnibus-Kolosser, med Lastog Personbilerne, med Motorcyklerne og den mere træge Veloci-

Olga" o. s. v. En af denne Type
var det, der naaede den pæne
ældre Herres Baghjul, ligesom det
kritiske Punkt i Balancen indtraf.
Der skate forøvrigt ikke andet,
end at begge Cyklister „stod af",
og er der noget en københavnsk
Cyklist kan, uden at udsætte sit
Legeme for altfor stor Risiko, saa
er det „staa af" paa sin Cykle.
Men da de Sekunder var forløbet, der gik mellem Nedstigningen
af Cyklen og til de to Cyklister
stod Side om Side, aabnede den
lille københavnske Cyklevirtuos sin
berømte Talestrøm. Ordene smeldede over hans Læber som Kugler fra et Maskingevær --- han gestikulerede, trak haanlig paa Smilebaandet, fnøs og raabte til Afsked:
— Din gamle Nisse, kan du
cykle. Du har jo ikke Forstand
paa en Cykle. Hvad kender Du til
at køre — Du burde have et Forbud --- Med denne Salve forsvandt
Cyklebudet, der er Dus med Gud
og Hvermand, i den atter myldrende Færdsel, og tilbage stod
den noble Mand med sin Cykle
og saa med et stille Smil om Læberne efter sin Revser.
Hvor kunde Knægten vide, at
Manden, som han havde haanet
saa frygteligt, var Thorvald Ellegaard, Danmarks berømteste Cyklerytter, Manden, der var Verdensmester paa Cykle i en Aarrække, den store Pioner indenfor
Cyklesporten i Danmark. — Hvor
kunde han ogsaa se, at der bag
den stillige sorte Klædning skjulte
sig en Sportshelt, som Tusinder
havde hyldet, og som maaske var
hans eget Ideal
- Var der nogen, som sagde,
at Livet ikke var morsomt? Københavner jun.

besværligt det er for en grønlandsk
Pige at sige: Nej. Saa maa det
være meget lettere for Drengen til
højre at sige; Ja!
Heldigvis behøver vi ikke alle
at lære grønlandsk; men vil man
ud og se sig om i Verden, maa
man kunne tale engelsk og tysk.

Robinson Krusoes Gevær
Du ved maaske, at din Ynglingsbog „Robinson Krusoe" er
skrevet over en virkelig Begivenhed og at den handler om en engelsk Matros, Alexander Selkirk,
som for over 200 Aar siden blev
landsat paa en øde Ø, Juan Fernandez ved Amerika. Denne Alexander efterlod sit Gevær til sine
Arvinger i England, og dette er
bevaret til vore Dage. Drengen,
som staar med det, er meget stolt
af at holde sin Yndlingshelts Vaaben.

Børnenes Rubrik.

En Tyrefægterskole.

—o—

En Globetrotter.

pede, træder en Mand i en sat
Alder Pedalerne. Han følger den
store Strøm af Københavns Tusinder Cyklister. Han sidder paa
en Cykle, der har noget af Racemaskinens Linier. Rolig og besindig kører han frem, det er som
om den lette Maskine er suget
fast til Asfalten. Han ligner en af
Tusinderne med sit mørke Tøj,
sin mørke, bløde Hat og de glimtende Briller. Kun en Kender kan
se, at hans Benbevægelser, naar
han træder Pedalerne, er ligesom
mere elastiske, mere teknisk rigtige end de fleste øvrige Cyklisters.
Som han kører frem, sker der
forude et eller andet, der faar den
bølgende konstante Færdselsstrøm
til at vakle. — Et øjeblik taber
Manden Balancen Bag ham kommer en af Gadens
Artister, en Akrobat uden Bifald
og Publikum: det københavnske
Cyklebud. Hans Præstationer paa
den tohjulede Staalhest er fantastiske, ofte halsbrækkende, men
han har Magt over sin Maskine
— og han mangler saa sandelig
heller ikke noget der, hvor Talegaverne ligger skjult.
Han opfatter Gaden som sit
Kongerige, og Himlen bevare den,
der kommer for Skade at genere
ham. Da er det, at han aabner
for Veltalenhedens Sluser og bruger de Superlativer, der fornylig
under en Færdselsdiskussion blev
takseret til Bøder fra 10 Kr. og
opefter.
Det er Tilnavne som
„Bessefar", „Gamle Julenisse",
„Dit fede Dyr", ,,Væk mæ Dig,

Den Dreng, som du ser her, er
en rask Fyr, han er nemlig Globetrotter. Der findes mange Globetrottere i vore Dage — unge Mennesker, der rejser Verden rundt
for deres Fornøjelses Skyld —
men denne Dreng er kun 7 Aar
gammel og hører sikkert til de
yngste. I Skolen interesserede han
sig særlig for Geografi, og fik Lyst
til at se noget af alt det vidunderlige, han læste om. Og han
var saa heldig at have en rig Onkel, der tog ham med ud paa en
lang Rejse. Du kan tro, at han
har meget at fortælle, naar han
kommer hjem.

To smaa Grønlændere.
Paa dette Billede ser du, hvor
I

I

Spanien er Tyrefægtning en
yndet Folkefornøjelse, men ogsaa
en farlig Sport, der kræver Mod
og Behændighed.
Her er et Billede fra en Tyrefægterskole ved Madrid Tyren er
af Træ og forsynet med to rigtige
Horn. Den føres frem af en Picador, der saa godt han formaar
søger at stange Tyrefægteren, idet
han med Vognen forsøger at efterligne Tyrens Bevægelser, Denne
paa sin Side maa ikke alene søge
at undgaa disse Angreb, men maa
samtidig søge at støde sit Spyd
ind i Dyrets Nakke, saaledes som
Kampreglerne foreskriver det.
Naa, det er nu ikke Kamp altsammen her i Verden. — Der er
ogsaa meget, som fortæller os om
fredeligt Sammenhold og Venskab
mellem levende Væsner.

paa, saa den kunde gemme sin
Appetit, til den kom hjem til Kaalbladene.
At Katten, som dog ellers har
noget af Tigernaturen i sig, ogsaa
rummer blidere Følelser, det ser
Du af dette Billede.

En Høne døde fra sine Kyllinger, og hele Kuldet gik tabt und•
tagen denne ene, som blev antaget i Barns Sted af Katten, som
hidtil med Rette havde været anset for at være aile befjedrede
Væsners Dødsfjende.
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p OMS egen Egn!
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Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
Grundbetingelserne foret Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes.
Man bør huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe i
en By eller paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.

5est

uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket, En saadan Festsang faar De i
Allinge Bogtrykkeri.
,ffiffi•■■■•

Sager ile en Livsledsagerske,
fra( ben gamle (Sigte jcelge3, auffer
‘2Ibficuia orer Zere ffienboni jorbabt,
fmtbet et Sar QiniNefjer, ffal
Ilar
ber acere politili Wiehe eller
Gatg eller vil ie
Streniurer
faaet etfe R3atabe jaabrante, bar
q)eni
repcireiliter 1)jeal, paatnget W)e
inter,E)or e fintet en ha 3'ot-retning —
huorban gat bolt jaa fra bet at aibe,
'De iffe averterer i bet ;13Eab, juni
pirrelig twie33.

Hvad mener Du om denne Kontormand, som blev saa gode Venner med sin Kanin, at han tog
den med paa Kontoret. — Dyrtt
havde blot den slemme Vane, at
det gnavede i Papiret, som Manden skrev paa, og af den Grund
fik den, som Du ser, Mundkurv

r

Intet Blad
imiter Deres
* Kundekreds
bedre end
No rdbornholm!

