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En Brødskorpe.
-—
Den unge Grev Henri Hartimant
var blaseret og udlevet. Alle hans
Tanker drejede sig kun om hans
Væddeløbshest og hans dumme
Kærlighed til July Violette. Primadonnaen ved Parisienne-Theatret.
Alligevel, da han i Morgenavisen
læste, at Franskmændene havde
tabt et stort Slag paa fransk Grund
steg Blodet ham til Kinderne, og
han følte en sviende Skam. Han
maatte ophøre med at være Døgenigt og melde sig til Fanen.
Saadan gik det til at Grev Henri Hartimant kom til at trække
i Soldatertrøjen. Otte Dage senere stod han sammen med sit Kompagni Feltvagt foran Brozeres
Skandsen, en Stilling, som hurtigt
var blevet befæstet.
Stedet var øde og trist, og en
graa Taage syntes Dag og Nat og
hænge over de vaade Marker. Soldaternes eneste Tilflugtssted var
en gammel Kro, hvis Tag var
knust af en Granat. Uhyggeligt
var der, de mørkerøde Mure saa
ud, som var de overstrøgne med
Blod. 1 Døren til Kroen stod den
unge Greve, Geværet hængte i en
Rem om hans Skuldre. Kepien
sad ham ned over ørerne, og de
valdue Hænder havde han stukket dybe ned i Bukselommen. Han
frøs, saa han rystede ved det. Bedrøvet og led ved det hele skuede
han ud over det trostesløse øde.
Med et følte han sig sulten.
Han fik fat i sin Madpose og
tog et kvart Rugbrød op. Da han
havde tabt sin Kniv gav lian sig
langsomt til at gnave af Brødet.
Smagen gjorde det dog ikke, hans
forvænte Gane væmmedes ved det
grove Brød, og da han havde sunket nogle Mundfulde, havde han
fanet nok.
— Pokkers ogsaa, tænkte han,
først i Overmorgen faar vi udleveret frisk Brød, og hans Tanker
gik tilbage til den Tid, da han
lod sig ser vere Frokost i Cafe
„Anglais". Ak ja, det var andre
Dage .
. en Kotelet, Røræg,
Aspargestoppe, gammel Vin, Kaffe.
Fanden staa i det . . . det var nu
en dejlig Tid. Nu maatte han æde
Elendighedens Brød.
Og i et øjebliks Væmmelse og
Utaalmodighed kastede den unge
Greve sit sorte Brød ud paa den
sølede Landevej.
Dog i samme Nu dukkede en
anden Soldat frem, bukkede sig
ned, tog Brødskorpen op og fjernede sig et Par Skridt, tørrede
omhyggeligt Brødet af paa sit
Ærme, og gav sig derpaa grandigt
til at spise det.
Henri Hartimant skammede sig
halvt om halvt og saa medlidende paa den stakkels Fyr, der var
velsignet med saa god Appetit.
Det var en høj, mager Mand nied
feberglinsende Øjne. Hans slidte
Kappe slingrede om ham.

- Du maa være skrupsulten,
Kammerat, sagde han og traadte
hen til Soldaten.
-- Sulten, det kan du tro, svarede denne med Munden fuld af
Brød.
— Ja, jeg beder dig undskylde,
fortsatte den unge Greve. Havde
jeg vidst, at jeg kunde have glædet Dig med mit Brød, saa havde
jeg ikke kastet det bort.
— Aa skidt, svarede Soldaten,
jeg er ikke kræsen.
— Det var nu alligevel galt
gjort, sagde Henri Hartimant. Men
Du maa endelig ikke tænke ilde
om mig. Se, her, jeg har en gammel Kognak i min Feltflaske. Tag
en Dram med mig og faa Maden
skyllet ned.
Dermed var Bekendskabet gjort.
--- Hvad hedder Du? spurgte
Soldaten.
Hartimant, svarede Greven
og undlod sin Titel. Og Du?
— Jean Victor — — Er det
ikke forbandet, fortsatte hen, jeg
er lige blevet smidt ud i Kompag.
niet igen. Jeg var paa Lazarettet,
og Sygepasseren gav os den dejligste Hestekødsuppe, Men jeg
havde kun en Rilt, saa Overlægen
skrev mig ud, Nu kan man begynde at sulte igen. For Du kan
tro mig, Kammerat, lige saa sikkert, som Du staar der, har jeg
sultet hele mit Liv.
Det var skrækkelige Ord i den
unge Levemands Øren, han, der
lige havde grebet sig selv i at
længes efter Caf „Anglaise fine
Køkken Forbauset saa Greven paa
ham. Soldaten smilte hjerteligt,
man saa hans Ulvetænder, hans
sultne Tænder, der lyste hvidt
hans gustne Ansigt.
— Har De — han holdt pludselig op med at sige du til sin
Kammerat, sem han gættede sig til
at det maatte være en rig Mand
- hør De, lad os tage et Par
Skridt hen ad Vejen og faa lidt
Varme i Kroppen, saa skal jeg
fortælle Dem noget, som De sikkert aldrig har hørt før. Ja, jeg
hedder Jean Victor, jeg er et Hittebarn, og jeg har kun een Gang
haft det godt i mit Liv — det var
paa Optagelseshjemmet. Der var
rene Senge med hvide Lagner, vi
legede i en Have under store Træer, ag saa vat der en god Søster,
ung og bleg som et Vokslys, jeg
var hendes Kælebarn, og holdt
mere af at være hos hende, end
at lege med de andre Børn. Men
111111 døde af Brystsyge, og da jeg
var tolv Aar, var Herligheden forbi. Jeg blev sat i Lære hos en
Kurvemager. Det er en skidt
Haandtering, man kan ikke leve
af den, hvad man bedst ser af, at
Mestrene sjældent faar andre Lærlinge end de stakkels Drenge fra
Blindeinstituttet. Der hos Mester
begyndte jeg at sulte. Han var
baade fattig og gerrig. De skulde
have set, naar Mesters Kone stod
ved Aftensbordet og øste Suppe

op. Hun sukkede for hver Gang
hun lod Skeen gaa ned i Terrinen,
Ulykken var den, at jeg havde en
god Appetit, og jeg var skrupsul
ten. I tre Aar stod jeg i Lære, og
jeg kunde have lært Haandteringen
paa tre Maaneder. Det forbausede
Dem vel, da De saa mig tage
Brødet op af Snavset, Jeg bliver
kun i Vanen skal jeg sige Dem.
Lige fra jeg korn af Lære og maat:
te staa paa egne Ben, har jeg
maattet samle Brødskorper. Ved
Proffessionen var der ikke Arbejde at faa, og jeg har prøvet alt
muligt. Arbejde i Dag og ledig i
Morgen. Da jeg blev atten Aar
lod jeg mig hverve som Soldat.
Og nu er jeg her. De ved, hvad
en Soldat faar - - det er aldrig
nok til at spise sig helt mæt.
Paa Bunden af sit Hjerte var
Grev Henri Hartimant et godt
Menneske. Han følte sig rart over
den sølle Djævels elendige Liv og
sagde til ham:
— Jean Victor, hvis vi begge
overlever denne forfærdelige Krig,
saa skal jeg gøre noget for Dem.
Foreløbig vil jeg nøjes med at
dele min Ration med Dem. Den
er dobbelt for stor til min daarlige Appetit.
Saa skiltes de to Mænd med et
varmt Haandtryk og gik begge
ind og lagde sig hos de andre
Soldater i Halmen paa Krostuens
Gulv.
Det var henad Midnat, da Jean
Victor vaagnede. Vejret var klaret
op, og Maanen skinnede gennem
et Hul i Taget og lyste hen paa
den unge Greves smukke, blonde
Hoved som han laa der i dyb Søvn.
Jean Victor saa paa ham med
uskyldig Beundring, da Døren
ae bnedes og en Sergent raabte de
fem Mænd op, der skulde ud og
afløse Forposterne. Den unge Greve var en af dem, men han vaagnede ikke, da hans Navn nævntes.
— Hartimant, De skal op! raabte Sergenten igen.
— Tillader Sergenten, at jeg
gaar i Stedet for, spurgte Jean
Vtctor og rejste sig op. Han sover saa godt og han er min Kammerat.
Værsgod, som De vil.
De fem Mand gik, og de øvrige Soldater fortsatte deres Snorken
En halv Time senere glimtede
Skud i Nattens Mørke Alle Mand
var i samme Nu paa Benene, fik
fat i deres Geværer og korn ud
af Kroen.
-- Hvad er egentlig Klokken ?
spurgte Greven Jeg skulde jo
paa Vagt i Nat.
— Jean Victor gik i dit Sted,
svarede hans Sidemand
Straks efter kom en Mand farende henad Vejen.
- Hvad er der i Vejen? spurgte de ham i Munden paa hverandre
— Prøjserne angriber, vi skal
trække os tilbage til Skansen.
— Men Forposterne?
-- De kommer, Det er kun den

stakkels Djævel, Jean Victor.
— Hvad for noget? udbrød
Greven.
— Han er død, som en Sild.
Han fik en Kugle i Hovedet.
Det var Vinter. Krigen var forbi. Klokken 2 om Morgenen korn
Grev Henri Hartimant fra Klubben sammen med sin Nabo, Friherre de Sauines. Den unge Greve havde tabt nogle Hundrede
Louisdorer i Spil, havde drukket
for meget og havde Hovedpine.
— Hvis det er Dem ligemeget,
Andr, sagde han til sin Ledsager, saa gaar vi hjem, jeg trænger
til frisk Luft.
— For mig gerne, svarede de
Sauines, skønt det er en elendig
Brolægning.
Saa lod de to Herrer deres
Vogne køre hjem, smøgede Kraven op om Ørene og begav sig
paa Vej mod Madeleine-Kirken, i
hvis Nærhed de boede. Pludselig
sparkede den unge Greve til noget, som hans Støvle var stødt
imod. Det var en stor Brødskorpe, der var helt tilsølet af Gadens
Snavs.
Og nu saa de Saulnes til sin
,tørste Forbauselse Grev Henri
Hartimant bøje sig ned, lage Brødskorpen op, omhyggeligt aftørre
den med sit Lommetørklæde for
tilsidst at lægge den paa en Bænk,
saaledes at Gaslygten faldt paa den.
— Hvad i al Verden er det dog,
De gør, udbrød Friherren og brast
i Latter. Er De bleven gal, Hartimant?
— Det er for at mindes en
stakkels Fyr, der gik i Døden for
mig, svarede Greven og hans
Stemme skælvede let. Le ikke,
kære Ven.

Ærinde-Maren.
—0—
Ærinde-Maren har ligget mange
— mange Aar i sin Grav. Den
gamle Maren kunde fortjene en
Minderune saa godt som maqen
anden, der forlængst er død og
borte.
Hun hørte — hverken figurlig
eller bogstavelig talt — til de store her i Samfundet. f sin lille
Hytte bjergede hun sig sit Livs
smaa Fornødenheder ved at gaa
Bud mellem Folk, hente Post og
besørge Ærinder i Købstaden.
Men hvad hendes Legemsstørrelse
vedrører, gav hun ofte Syn og
Sagn for den Mening, hun gjorde
gældende, naar hun vilde hentyde
til sin Vækst; thi da plejede hun
at sige, at der kunde ikke være
saa meget ondt i de smaa som i
de de store. Hun var Skikkeligheden selv.
Hun hørte ikke til de snedige.
Naar hun paa sine Ture fik Penge, plejede hun at sige, at det
enten der blev noslog lige til
get til hende eller ej.

Hun hørte nu heller ikke til de
propre. Vilde Folk — hvor hun
kom frem — give hende Mad, plejede hun at sige: Skal jeg spise,
til jeg revner, eller maa jeg putte
i Lommen, det jeg levner?" Og
saa puttede hun alt muligt i Lommetørklædet, selv Frikase gik hun
ikke af Vejen for at føre med sig
i et saadant Tørklæde.
Men hun hørte trods svigtende
Hygiejne til dein, der repræsenterede den gammeldags Sundhed.
Blev hun sendt paa Apotheket,
og der var en lille Levning (som
det er en Uting, i Fald der er)
i den Medicinflaske man gav
hende med, saa modstod hun ikke
Fristelsen, men drak Flasken tom,
idet hun gik ud fra, at „det, der
var deri, maatte da være godt
for noget!"
Vanen var for hende den anden
Natur. Thi fik hun Følgeskab,
naar hun f. Eks. var paa Vej efter „Doktorsager" paa Apotheket,
saa gav hun sin Mening om disse Sager Luft i en Lovprisning af
de gode, gamle Dage. „I mine unge Dage", sagde hun, „udrettede
et ringe Hjernmeraad dog saa tit
det selvsamme. Siden der er kommet saa mange Doktorer rundt om,
er det, ligesom der er kommet saa
mange nye Syger paa Folk, som
vi ikke vidste af at sige i forrige
Tider.*
Men en Gang gik det dog alligevel saadan, at Maren selv blev
syg. Hun fik Lungebetændelse.
Nu var gode Raad dyre Hun var
ikke til Hverdagsbrug belavet paa
saa fine fremmede, som en Købstadsdoktor, og Maren syntes li'godt, at hun var daarlig nok til,
at der skulde hentes Doktor. Men
Nabokonen var nu ikke saa raadvild, hun havde det praktiske Tag
paa, hvad hun fik med at gøre.
Hun trak Marens Seng ud paa det
hullede, ujævne Lergulv, kalkede
Væggene og lod dem tørre, før
hun gik op paa Gaarden for at
bede om at faa hentet Doktor.
Hun syntes, der var for slemt,
hvad Hyggelighed vedkom, til at
Doktoren kunde komme.
Enten det nu var den hjælpsomme Kones Skyld, eller 'det var
Doktorens eller Apotekerens nok er det, Ærinde-Maren blev
rask igen, og trissede atter rundt
paa Professionens Vegne. I det
mest forrygende Vejr travede hun
af Sted til Byen, selv om det ikke
var saa nødvendigt. Men saa blev
hun atter syg, og da gik det hverken værre eller bedre, end at der
faldt et stort Stykke af Væggen
ind til hende tæt ved hendes Seng
Skønt det var i ublidt Vejr, blev
Væggen muret op, og egsaa denne Gang kom Maren sig lige godt
for det. — Det var hærdede Naturer, det gamle Folkefærd, der
var ukendt med Bekvemmeligheder.
Men alting gaar kun til en Tid,
og saaledes gik det ogsaa Maren,

Der blev bygget ny Godsejerhuse
med fine, lyse og luftige Arbejboliger, og i en af disse fik Maren sig en Stue. Men først den
Omstændighed, denne Omkalfatring af hendes Tilværelse, blev
hende en Pind til hendes Ligkiste.
Hun gik hver Dag ned paa Tomten, saalænge der endnu var Spor
tilbage at se af Ruinen af hendes
lille; usle Hytte — og her sørgede hun sig til Døde over sit tabte Paradis !
Saaledes er i korte Træk
Ærinde Marens Levnesløb.
Ingen maa dø ufotograferet, siger nu Fotograferne. Anderledes
i Marens Tid. Hun gik i sin Grav
uden at blive „taget af" saa Læserne maa nøjes med denne min
„Pennetegning". Man kan ikke
overlade „Ordet' til Fotografen til
yderligere at tegne hendes Ydre.

Christine Reimer.

— De 4 Konger betyder Herodes samt de tre Vismænd fra
Østerland, som vilde tilbede Jesusbarnet; de 4 Damer betyder
Jornfr u Marie ined tre andre Kvin•
der, som ledsagede Jesus til Graven; de 3 Knægte betyder de tre
Bøddelknægte, som korsfæstede
Jesus. Der er 12 Billeder i et Spil
Kort, der er lige saa mange Maaneder i et Aar; der er 52 Kurt i
et Spil, lige saa mange Uger i et
Aar; der er 365 Øjne i et Spil
Kort, lige saa mange Dage i et Aar.
Klør betyder Jesu Kors, Spar
hans Grav, Ruder de fire Verdenshjørner, Hjerter siger, vi skal gaa
i Kirke med Glæde og Andg.t.
— Det er min Felt klaring, Deres kgl Højhed.
- Du har ikke fortalt mig noget om Klør Knægt!
— Klør Knægt betyder Judas,
som for raadte Jesus, eller den
Sergent som anklagede mig.
Kronprinsen gav Soldaten to
Specier til Belønning for hans Udtydning af Kortene; thi Mage til
den Forklaring havde han aldrig
hørt.

Mit og dit.
0—
•- .Cri■ Iskyld, Hr. Betjent, De vilde vel ikke virre saa elskværdig
at sige mig, hvad Klokken er?
-- Den er 6!
-- mange Tak skal_De have, men
vil De ikke være venlig at sige mig.
om det er Morgen eller Aften?
--- Det er Morgen.
--- Tusind Tak, men vil De saa
ikke sige mig, om det er Kl. 6 Mor
Yen i Dag eller i Gaar.)

Hvad Kortene betyder.
—0 —

Det var i gamle Dage. En Soldat var i Kirke. Under Gudstjenesten tog han et Spil Kort op af
Lommen og betragtede det nøje
Der var en Sergent i Kirken samtidig, han saa det og meldte det
til Stedets Kommandant, som efter sigende var Kronprins Frederik, den senere Frederik den Syvende. Han kaldte Soldaten op til
sig og sagde til ham, at han var
anklaget fordi han havde haft Kort
med i Kirken.
— Du har jo bespottet Gud og
Menigheden, og derfor skal du
sikkert løbe Spidsrod.
Soldaten gjorde stram Honnør,
idet han sagde:
— Deres kgl. Højhed, jeg har
aldrig i min Barndom lært at læ
se, saa enhver Bog vil være mig
uden Nytte, derimod har min Moder lært mig, hvad Kortene betyder.
— Forklar mig det lidt nærmere, sagde Kronprinsen.
— Det skal jeg gerne, Deres
kgl. Højhed, naar jeg saa maa blive fri for at løbe Spidsrod.
Det lovede Kronprinsen ham.
— Naar jeg ser paa en l'er, den
minder minder mig om, at der kun
er en Gud, og han har skabt Himlen og Jorden, samt alt, hvad der
er paa Jorden; en 2'er siger, at
Jesus har to Naturer, en goddommelig og en menneskelig; en 3'er
siger mig, der er tre Personer i
Guddommen. Fader, Søn og Helligaanden; en 4'er minder om de
fire Evavgelister: Mathæus, Markus, Lukas og Johannes ; en S'er
betyder de fem Jesu Vunder; en
6'er siger mig, at der er 6 Dage
i Ugen til at arbejde i; en 7'er at
jeg skal komme Hviledagen i Hu;
en S'er siger mig, der blev kun
otte Mennesker frelst under Syndfloden; enu'er siger mig, at da
Jesus heibredede de ti spedalske,
var de ni utaknemlige.
Derefter tog Soldaten Klør Knægt
lakide din til Side, idet han sagde;
— Den er uduelig.

„Mit" og „dit". Det er kun smaa
Ord, og alligevel rummer de saa
umaadelig meget. Den Maade,
hvorpaa vi opfatter dem -- og de
kan virkelig opfattes meget forskelligt — præger for en væsentlig Del hele vor Karakter og vort
Livssyn.
Der er Mennesker som skelner
skarpt mellem mit og dit. De vil
ikke for alt i Verden med deres
gode Vilje gaa nogen nær i hans
Ejendomsret, men de vil heller
ikke selv gaas for nær. Man maa
indrømme, at disse Mennesker er
retskafne. Og dog! Mon det er
dette Synspunkt? Er det ikke saaledes her i Livet, at ingen af os
kan sige sig fri for at have gjort
Uret mod sin Næste? — Det behøver jo ikke at være nogen bogstavelig Krænkelse af Ejendomsretten, — der er saa mange andre Maader, paa hvilken vi kan
krænke den. For blot at nævne
et Eksempel: Tiden.
Et Menneske, der er i en tjenende Stilling — og det er vel
egentlig de fleste af os, høje og
lave — har jo ikke den fulde Raadighed over Tiden, en stor Del af
den tilhører den han tjener. Bruger vi den da ikke i hans Tjeneste, saa skelner vi ikke ret mellem
mit og dit.
Men dette, at mit er mit, er vist
i det hele taget en fejl Anskuelse;
man kan maaske endda kalde det
Egenkærlighedens Valgsprog, thi
mit er i Virkeligheden slet ikke
mit. Det er kun saa længe vi kan
beholde det ifølge Næstekærlighedens Ret. Om jeg krænker Kærligheden til min Næste, byggende
paa en saakaldt Ejendomsret, da
begaar jeg Uret, og holder det for
mit, som ikke længere er mit.
Endnu værre er det dog med
de Mennesker der mener, at mit
er mit, og dit er
eller skulde
helst være — mit ogsaa; de, der
er saa opfyldte af Begærlighed efter Næstens Gods, at det er det
eneste, der opfylder deres Liv, deres Tanker og Stræben. Det er
taabelige, kortsynede Mennesker,
der ikke tænker paa, at alt dette
her i Livet, som vi kalder vort,
alle disse jordiske Ting, er noget,
som i Virkeligheden kun er et
Laan; det er Ting, som skal forgaa, og i hvert Fald, skal vi selv
engang forlade dem. De lever, som
skulde de leve evigt, som skulde
de ikke slippe alt dette jordiske,
de har saa kært, og dog er de

selv inde paa Dødens Vej. Mange
af dem, ja, vel alle til Hobe, er
Folk, som anser sig selv for overmaade kloge -- og saa er de dog
saa taabelige, saa blinde, saa at
det er en Ynk.
Endelig er der de Mennesker,
som siger, at mit er dit, og som
handler derefter, De, der lever
Kærlighedens store Lov, den, der
rummer al Sandhed og Liv. Gid
vi dog alle hørte til dem, ikke
egenkærlig pukkede paa en Ejendomsret, som vi slet ikke har,
ikke fyldte af ond Begærlighed
stræbte efter andres, men fyldte
af Kærlighed handlede som vort
store, herlige Forbillede, Kristus,
der gav Afkald paa den Herlighed,
han med Rette ejede, for at skaffe os Livets Skat, han lærte os,
mit er dit, — Kærlighedens store
Grundlov, Livets dybeste Væsen.

Lykken.

Lykken er for os Mennesker
ikke en straalende Stjerne, falden
ned til os fra Himlen, ikke en duf•
tetide Pragtblomst, der skyder op
om Natten og hilser os om Morgenen, naar vi rejser os fra vor
Seng, men det er en med Besvær
plukket Buket af smaa Blomster,
som er bundne sammen med to
Baand: Mindet og Haabet. Og vil
man plukke denne Buket, saa gælder det om at bukke sig og søge
mellem Buske og Tjørne -- da
gælder det om at krybe over Klipper og Sten for at * finde den ene
eller anden Blomst, da gælder det
om at holde fast paa det, man
har fundet. Og det gælder om at
passe og vande Blomsterne, at de
ikke visner altfor hurtigt.
Ja, det er af Livets smaa Glæder vi sammensætter det, vi kalder Lykke. Det er ikke noget helt,
men noget, der er sammensat af
tusind Ting, noget daglig anvendt
og vundet.
Thi hvad har vel Bestandighed
her paa Jorden?
Helbred?
En Tilfældighed kan ødelægge
det.
Penge og Rigdom?
ødselhed, Uvidenhed og ugnnstige Konjunkturer kan faa den
største Rigdom til at smelte bort
sdm Dug for Solen.
Venskab og Kærlighed?
Et ubetænksomt Ord, en lille
Grevinden: - Jeanette! Jeg ønskerat være alene; vil. De jage Fin•
Misforstaaelse kan helt og holdent
enre ud!
ødelægge det inderligste Venskab.
Skæbnen giver os ikke noget, den
laaner os blot.
Selv om det for et uerfarent
Blik undertiden kan se ud, som
om Lykken tømmer sit OverflødigI Anledning af Ansættelsen af hedshorn over somme Mennesker,
Værdien af Heste- og Kreaturbe- saa er det dog kun paa Afstand,
sætninger in. v. ved Formuebe- at det tager sig saa straalende ud.
regningen for Skatteaaret 1934 Den rige ved, at han har nok af
35 har Landsoverskatteraadet efBekymringer, og mangen en Nyter indhentede Erklæringer fra De
delse bliver flad og modbydelig
samvirkende Sogneraadsforeninfor hans forvænte Gane. Talenter
ger, De samvirkende danske Husmaa stadig arbejde, anstrenge sig,
mandsforeninger og De samvirhvis deres Ævner virkelig skal
kende danske Landboforeninger
udvikles og det hele ikke skal
vedtaget, at Besætningerne ved
blive til intet. Selv LaurbærkranLandbrugets Formueansættelser
sene visner, hvis de ikke fugtes
pr. 1. Januar 1934 optages til følaf deres Ejers Sveddraaber. Der
gende Gennemsnitspriser:
findes derfor intet, som kan siges
Hopper og Vallaker over 2 Aar
at være uforgængeligt og bestan300 Kr., smaa Heste, og Plage
digt, ikke engavg det reneste og
200 Kr., Føl 100 Kr., Kreaturer
bedste her i Verden, Forældrekærover 2 Aar 100 Kr., Kreaturer fra
ligheden ; thi Døden staar altid
1 til 2 Aar 50 Kr., Kreaturer unbagved med sin Le. Vemodigt
der 1 Aar 25 Kr., Faar og Lam
klinger endnu den gamle Længsel
40 Kr., Orner og Grisesøer 50 Kr.
efter Lykke gennem Digteregs
Fedesvin over 4 Maaneder 25 Kr.
Sange
evigt og uden nogen
hertil Svinekort i Behold.
Sinde at blive tilfredsstillet.
Grise og Ungsvin 12 Kr.
Og dog burde det ikke være
Den for Fedesvin over 4 Maaneder fastsatte Gennemsnitspris saaledes!
af 25 Kr. er alene et Udtryk for
„Vedbliver at være som Børn",
disse Dyrs Værdi, saaledes som lærer Religionen os. Modtager glad
den maa antages at være, naar af hans Haand, hvad han i sin
der ikke haves Svinekort til dem. Naade giver os! Vi skal modtage
Som det er tilkendegivet i den det med et taknemligt Sind som
følgende Rubrik: „Hertil Svinekort en Gave, og ikke pukke paa en
i Henhold", skal de paagældende Ret, som vi aldeles ikke har. Da
Skatteydere ud over den nævnte skal ogsaa den rette Glæde drage
Gennemsnitsværdi for Fedesvin ind i Eders Hjerte, og Lykken over 4 Maaneder til deres skatte- Himlen her paa Jorden — skal
pligtige Formue medregne Værdi- komme til Eder og den evige
en af de Svinekort, de har i Be- Længsel skal forvandles til Tilhold den 1. Januar 1934, saaledes fredsstillelse.
som denne Værdi maa skønnes
Man maa forstaa at indskrænke
at være paa nævnte Dato.
sig, at være nogenlunde tilfreds
Der maa selvfølgelig tages formed,
hvad man har.
nødent Hensyn til de særlige ForKan man det, saa vil man faa
hold, som maatte være til Stede
i enkelte Egne, eller med Hensyn større Ro i Sindet, og i hver Sejr
til enkelte Besætninger. Værdiful- som Mennesket har vundet over
de Avlsdyr maa vurderes for sig. sig selv, i hvert Arbejde som lykkes, i hver Udvikling af sine Kræfter, i liver andægtig Beskuen af
Skabelsens Underværk, i hver en
lille Glæde over trofast Kærlighed
vil man se en Blomst i sin Lykkes Buket.

BygningsStøbegods
i prima Udførelse fra
C. M. Hess, Vejle.
Murgryder, sorte og email.

Vaske, Fyrdøre, Riste
Tagvinduer,
Kloakriste, Luftriste
Ventiler

Kakkeloune, Komfurer
Reservedele
til Bornholms Maskinfabriks Ovne
KakkeloVnsrør, ildfast Sten & Ler
Ovnkit, Kakkelovnsplader m. ni.

Alt i Bygningsbeslag
og VærKto
ste Kvaliteter.

anbefales i bed-

P. C. Holm,
Allin ge.

•ffiele,

Besætningens Værdi ved
Formueopgørelsen.
—0—

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

Allinge Bogtrykkeri,
Allinge Skæreri
anbefaler sig med al Skæring,
Høvining samt Salg af tørt Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.

Tlf.

29.

Geert Hansen.

Svinekort
købes til højeste Pris. Afhentes
over hele Øen.

Axel Frederiksen.
Telef. at Allinge 25

Varm Blodpølse
faas hver Fredag Middag.

Dina Sørensens Viotualiehandel

Allinge Teglværk
anbefaler

Mursten, Tagsten, Drænrør,
Telefon 127.

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter
Brevpapir
Kvitteringer,
og iøvrigt alle Tryksagtr til Forretningstolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
Somudsiorniog
afholder ordinær Generalforsamling paa Forsamlingshuset HAMMERSHUS, Onsdag d. 24. Kl. 7,30

Bestyrelsen.
Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

Bornholms
Spare- og haanekasses
Afdeling i

Kontortid 9-12 og 2 4.
Renten paa Indskud er paa
3,5 pCt. p. a.
3 Mdrs Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar 3 — -

Boxer udlejes.

Alle Slags rene, sunde Kornvarer
tages fremdeles som Betaling ved Indkøb af alle Købmandsvarer — ogsaa Foderstoffer, Kul, Koks, Brædder, :alle Bygningsartikler m. v. — og bliver afregnet til højeste Notering.

‘Xordlandets Yiandelsizus.
Tegn Abonnement paa Nordbornholm
Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. —
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat. Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame? Vi er altid til Tjeneste med gode
Raad og billigste Pristilbud.

Specielt Tilbud
for unge og ældre Herrer, som
ønsker solide, moderne, klædelige

Halte eller Huer
til Vinterbrug.

Udvalg og Lager er stort og Priserne
meget rimelige. Se Vindusudstillingen.

Nordlandets Nandelshus.

Jens bilen Bodikokidsolo
er begyndt.

Særlig stor Rabat gives paa mit store Lager at færdigsyede
Klædninger, Stortrøjer, Overfrakker, Regnfrakker samt
hvide og kulørte Herre-Kitler.
Og husk mit store Lager af Arbejdstøj, som er det bedste.
Ligeledes Kjoletøj Bomuldstøj, Lærreder, Dynetøj, Fjer,
Tæpper, Herre-Lingeri, Skjorter, Trikotage og Uldgarn.
Stort Udvalg i alt, hvad der horer under Manufaktur.
Altid bedste Kvaliteler og billigste Priser.

en gros .4? en detail
KY111110010der

tilVinterkyllinger
efae s fra

er

paa Lager

) HIN8LLE, Hug

Telefon k
1/4
blexø 13

Offentlige Foredrag,
**********************
Mandag den 22. ds. Kl. 20
RAADHUSET, Sandvig.
Tirsdag den 23. ds. Kl. 20
HAMMERSHUS,
Emne:

Vor evige Skæbne.

Er et Menneskes Skæbne forudbestemt?
Bliver enhver salig i sin Tro ?
*-I(*
Onsdag den 24. ds. Kl, 20
RAADHUSET i Sandvig
Torsdag den 25. ds. Kl. 20
HAMMERSHUS, Allinge.
Emne: Kan man stole paa Bibelen?

*4-*
Modsiger Biblen sig selv, op; er
den kun Menneskeværk ? eller er
den Guds ufejlbarlige Ord?
Dens Udbredelse og Betydning
for Kulturen.
Kom og vær hjertelig velkommen.
Fri Adgang

Warrer Christiansen.

Eg 1-hrelsers lejliohd
ønskes til Leje straks eller senere,
helst med eget Vaskehus.

Hansens Vaskeri,
Nørregade.

•

J. A. K.
Nordre Herred (omfattende Rutsker, Hasle, Klemensker, Olsker og
Allinge-Sandvig) atholder stiftende

Generalforsamling Lørdag den 20.
Januar pr. Kl. 7 i Rutsker Forsamlingshus.
Nye Medlemmer optages.
Mødet er offentligt, og alle interesserede indbydes.

Riografen.
Fredag og Søndag Kl. 8.

Den pibe Drage.
En spændende Beretning
om Eventyrersken fra Changhaj.

Storken kommer
Morsomt Ekstranummer.

Forbudt for Bern.

Vil De have Fred
paa Deres Jorder eller i Deres
Haver for fremmede Jægere, omstrejfende Hunde eller Naboens
Fjerkræ, saa indryk en lille Annonce i NORDBORNHOLM, der
kommer i saa at sige alle Hjem i
Allinge-Sandv. og nær meste Sogne'

Latteren.
0I gamle Dage holdt Fyrster og
Adelsmænd Hofnarre, der gjorde
deres Løjer særlig under og efter
Maaltidet, og paa den Maade hjalp
de høje Herrers Fordøjelse paa
Gled efter de altfor store Portioner Mad og Drikke, de indtog.
En anden gavnlig Indvirkning
paa Legemet gennem Latteren udtrykkes ved, at man „faar rystet
Mellemgulvet«. Mavens Muskler
kommer nemlig i en kraftig Bevægelse, der er en ligefrem Massage
for Fordøjelsesorganerne og derfor særlig gavnlig for Fordøjelsen.
Mange svære Folk, der holder af
at spise og drikke godt, er tillige
gemytlige, lattermilde Mennesker,
det er som vil Naturen selv hjælpe
paa deres Fordøjelse.
„En god Latter er Guld værd"
siger et gammelt Ord, og der er
i Grunden ikke saa lidt Sandhed
i det, thi en god Latter befordrer
Sundheden paa flere Maader.
Allerførst er den sund derved,
at man tvinges til at indaande
dybt og gøre kraftige Aandedrag.
De fleste Mennesker aander paa
en meget overfladisk Maade, saa
at kun en Del af Lungerne sættes
Virksomhed; Lungespidserne, der
netop saa let kan blive Arnestedet
for farlige Sygdomsspirer, korn mer
slet ikke til at arbejde, og Luften
i dem bliver saaledes ikke fornyet.
Men ler man rigtig hjertelig, fyldes Lungerne fra øverst til nederst
med ny Luft, akkurat som naar
man aabner Vinduer og Døre i en
Stue. Man føler ligefrem, hvor velgørende Latteren har virket paa
Aandedrætsorganerne, men det
skal naturligvis ogsaa være en
rigtig Latter, ikke „Fnisen", der
kun har lidet med en god Latter
at gøre.
En bekendt engelsk Læge skrev
engang i en Afhandling om Latteren, at en „Komediant, der i otte Dage kunde faa Byens Beboere
til at le rigtig, havde i denne korte Tid bidraget mere til Beboernes Sundhed end alle Byens Lægens i et helt Aar". Noget lignende mente ogsaa en af de største
Spasmagere, der nogen Sinde har
levet, Lægen Rabelais. Han skal
have sagt, at Hovedforitiaalet med
hans muntre Bøger var at opmunt.
re de stakkels syge.
Men en god Latter kan ogsaa
mere direkte virke som en helbredende Medicin, derpaa har. man
Eksempler nok. En berømt Tysker
laa engang syg af en Byld, som
sad dybt nede i Halsen. En Dag
fik lian Besøg af en god Ven, der
fortalte barn en lystig Historie, saa
at Vennen kom til at le saa hjerteligt, at der gik Hul paa Bylden.
Man har ogsaa hørt at en Latter kan være Redningsmiddel fra
Katastrofer.
For en Del Aar siden skete det
i et af New Yorks Teatre, at der
faldt nogle Gnister ned paa Scenen fra en Lampe. Tilskuerne styrtede allerede mod Udgangen, og
det vilde uden Tvivl være endt
med, at en Mængde Mennesker
var bleven trampet ned, da en
Skuespillerinde, Bertha Kalifche,
ved sin Aandsnærværelse frelste
Situationen. Hun gik frem til Lamperækken og gav sig til at le saa
hjerteligt, at Folk uvilkaarligt
stansede, saa fik hun Lejlighed til
at berolige dem, og til sidst endte det med, at hendes friske Latter smittede de før saa skrækslagne, saa at Latteren rungede gennem Teatret i Stedet for Jammer
og vilde Skrig, takket være hendes befriende Latter.
13C1OCIE10121121
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Man skal ikke skue en Hund
paa Haarene.
—0—
Der fortælles en Anekdote om
den kendte danske ForSker af østerlandske Sprog Christen Hermansen, der viser, hvor forsigtig man
skal være med at dømme Folk
efter det Ydre.
Han skulde paa Forskningsrejse til Asien og kom i Kupe med
en flot udhalet Probenreuter, der
uden at kende sin Rejsefælle, der
var jævnt tarvelig klædt, snart
gav sig i Snak med ham.
Naa, min gode Mand, begyndte han i en overlegen, beskyttende Tone. De skal nok ud at rejse
lidt?
— Jo, det skulde han da.
-- Det er nok noget, De ikke
er vant til, vrøvlede Probenreuteren videre.
Er De nu ikke bange for, at De ikke kan finde Vej?
— Aah, De skal vel heller ikke
saa langt. Se, jeg skal nu lige til
Hamburg. Mit Navn er N. N. føj.
ede han vigtig til.
— Og jeg skal til Smyrna, svarede Professoren tørt. Mit Navn
er Professor Hermansen.
Efter den Besked blev Probenreuteren mærkelig tavs.
Historien minder paa sin Vis
om, hvad der hændte den berømte engelske Lærde Webster.
En ung Adelsmand havde faaet
Lyst til at hilse paa ham og rejste derfor med Jernbanen ud paa
Landet, hvor Webster boede.
Man viste ham, hvad Vej han
skulde gaa, og til sidst kom han
til en Bæk, over hvilken der ikke
førte nogen Bro.
Ovre paa den anden Side gik
en ældre Mand og gravede.
— Halløj gamle, raabte den unge Fyr. Hvordan kommer man
over Bækken her?
--- Spring eller vad over! lød
Svaret.
— Nej, det kan jeg ikke. Men
hør engang, Vil De bære mig over
paa Ryggen, saa skal De faa en
Krone?
Aa ja, hvorfor ikke, sagde
Manden, stak Spaden i Jorden,
tørrede Sveden af Panden og vadede over Bækken. Da de var
kommen over, fik han sin Betaling.
Kan De vise mig. hvor- den
stoee Noah Webster bor? spurgte
han.
— Jo, — det er i det hvide Hus,
derhenne, lod Svaret.
Englænderen blev lukket ind af
en Tjener, der meddelte ham, at
hans Herre ikke var hjemme, men
snart vilde komme.
Naa, han slog sig til Ro i det
smukt møblerede Hjem ; der var
Malerier og Kunstgenstande nok
at se paa.
Kort f fter aabnede 'tjeneren Døren og meldte:
— Mr. Webster!
Den unge Herre vendte sig hurtigt om og stod i samme Øjeblik
Ansigt fil Ansigt med den Mand,
der havde baaret ham over Bækken.
Højrød i Hovedet stammede
han nogle forvirede Ord og forsvandt skyndsomt, lovende sig
selv aldrig oftere „at skue Hunden paa Haarene".

Fra Uge til Uge.
—0—
-- Alle, der interesserer sig for
Andelsselskabet „jord, Arbejde og
Kapital" indbydes ifølge omstaaende Annonce til Fællesmøde i
Rutskar Forsamlingshus i Morgen
Lørdag Aften. Her finder Valg af
lokal Ledelse og Vurderingsmænd
Sted, ligesom der vil blive Lejlighed til at rette Forespørgsler angaaende Selskabets Arbejdsmetode.
Der er gratis Adgang og alle —
baade Medlemmer og Ikke-Medlemmer
indbydes venligst.
x.

Den gyldne Drage
fremvises i Biografen Fredag og
Søndag, Uden at foregribe Begivenhedernes Gang. gør vi et Uddrag af Hovedstadpressens Anmeldelsec. „Dg. Nyh." skriver : Det
er sjældent, man i en stor Film,
der er lagt an paa en sensationsmættet Handling, tillige faar et ypperligt kunstnerisk Sammenspil,
som det er Tilfældet i „den gyldne Drage". Jack Holt, Ralph Graves, Lila Lee og Victor Wong
spiller saa overlegent og menneskeligt, at man Gang paa Gang
midt i Højspænding og Tummel
fik Stunder til at beundre dem.
Publikum nød denne Lækkerbidsken af en rigtig Film, i Ordets
bredeste og gode Forstand — saa
nervepirrend, at man næsten glemmer at trække Vejret.

Det aarlige Udsalg
af billigt FodtDj er begyndt
C. Larsen, Vestergade.

Produkten
udsælger hele
Lageret til meget
smaa Priser.
Fremhæves :

1 Parti Honseneet,
Diverse Redskaber,
2 mindre Konkfurer.
I tliarneKamin,
3 email. Kakkelovne,
11 sorte
do.
Et Parti Markfrø samt
Restlager af Glas,
Emalievarer,
Isenkram,

Produkten.
Olsker Spiebsse
Kontingentet skal herefter betales regelmæssigt til Opkræveren,
der kommer i første Halvdel a
hver Kvartalsmaaned.

Forrelningskonvolulter
sælges med Firma fra kun 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge Bogtrykkeri.
es'

uden Sange er ikke

41,resi 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 (id Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faer De
Allinge Bogtrykkeri.

7 Personers Bil
udlejes. Tur fra RØ til RØNNE
7 Kr.
— — Stumfilmen havde dog den
Fordel, at man kunde se Kvinder
tale uden at høre det!

Th. Munch, Humledal
Tlf. Rø 46 v.

Naar Husdyr forvildes,
-0--

Man hører jo af og til at Køer
og Ungkvæg, som har gaaet løse
hele Sommeren, ikke vil lade sig
indfange, naar Efteraaret kommer,
og at de lidt efter lidt forvildedes,
saa at det tilsidst bliver nødvendigt at skyde dem.
Saadanne Tilfælde er dog intet
at regne mod efterfølgende Eksempler, hvor forvildede Husdyr har
formeret sig saa stærkt, at den
Skade de foraarsager, løber op til
mægtige Pengesummer. Saaledes
fi ndes der i britisk Columbia vældige Flokke af vilde Heste, De er
en Fare for de tamme Heste og
bliver derfor skudt. Undertiden
anstilles der store J agter paa den-1.
Oin den australske Hund Dingoen hører med til Landets oprindelige Dyreliv - eller om den
er fremgaaet af forvildede Hunde,
kan næppe sikkert afgøres. I visse Dele af Australien gør den dog
stor Skade paa Faarene. Den er
af Naturen meget fejg, saa at den
som Regel kan holdes i passende
Afstand fra Faareflokken. For
nogle Aar siden skete det imidlertid, at en vældig Nyfundlænderhund slap i Land fra et Skibsvrag.
Den sluttede sig til en Flok Dingoer, og den Krydsning som fremkom, var baade stor og alt andet
end fejg, saa at disse Hunde endog
ikke er bange for at binde an med
Hornkvæg.
Paa Skildpaddeøerne findes mange forvildede Hunde - eller rettere Efterkommere af saadanne,
og de er for en stor Del Skyld i
at Antallet er i stadig Aftagende.
De kan ganske vist ikke bide Skildpadderne ihjel, men de æder Masser af Skildpaddeæg.
Den berømte Ø St. Helena var
oprindelig dækket med Skov. Nu
er den nøgen og Klippegrunden
stikker frem overalt. Denne Forvandling er forvildede Geder Skyld
i. 1518 bragte Portugiserne nogle Geder til Øen, De blev lidt efter lidt forvildede og formerede
sig stærkt. Ved stadig at afgnave
Skuddene paa Træer og Buske,
fik de til sidst Skoven fuldstændig ødelagt. Hæftige Regnskyl
skyllede efterhaanden Muld jorden
bort fra Klippegrunden -- og nu
er Øen altsaa fuldstændig skovløs.
Paa samme Maade gaar det nu
med St. Barbaraoerne ved Kalifornien.
Man skulde jo mene, at det ikke
var umuligt at faa Bugt med de
vilde Geder, men maaske byder
Udryddelsen uovervindelige Vanskelig heder.
I 1770 førte Kapta jn Cook nogle Svin til New-Zeeland. De blev
hurtig forvildede og formerede
sig saa stærkt at de i visse E gne
blev en sand Landeplage, der gjorde det umuligt at drive J ordbrug.
Ogsaa forvildede Katte kan gøre stor Skade. Paa Chatarnaøen
ved Eq uadors Kyst efterlod nogle
Hvalfangere en gang nogle Katte
for at udrydde de mange Rotter.
Resultatet blev dog et helt andet.
I Stedet for at æde Rotter. foretrak
Kattene og deres Efterkommere at
æde Krabber. Rotterne formerede
sig stadig.
At hvide Mus kan stikke af fra
deres Ejer, er ogsaa herhjemme
ret almindeligt, men de plejer dog
lidt efter lidt at forsvinde, blive
Offer for Katte, Rovfugle og andre
Fj ender. I Mercerville, en By i NyYersey, gik det dog ikke saaledes.
1-_»r formerede de hvide Mus sig
saa stærkt, at Myndighederne
maatte anskaffe et større Antal
Katte. Mærkeligt nok havde Kattene aabenbart en stærk Modvilje
mod at give sig i Lag med Mu-

sene, og man maatte saa føre Udryddelseskrigen ved Fælder, Gift
og lignende Midler.

Karen Sypige.
- 0-Hans Tækkemands Datter Karen var saamænd den braveste
Pige, der kunde gaa paa Guds
grønne Jord, og flittig var hun.
det var alle enige om i Landsbyen. Men det er ikke ved at „gaa
ud og sy", at en Pige paa Landet
samler sig Penge paa Kistebunden.
Og da der var alt andet end Velstand i H jemmet, kunde der nok
ikke blive Tale om nogen Medgift
til den, der giftede sig med Karen. Intet Under derfor, at Karens
Dør ikke ligefrem var belejret af
Be jlere.
Ganske vist, en Pige med et
kønt Ansigt kan udmærket godt
faa sig en Mand uden at have
Spor af Medgift -- og Karens Ansigt var nu slet ikke saa tosset..
Men det maa jo siges, som det
var, - hun haltede lidt, og der er
Mænd, der ikke kan lide saadanne Legemsfejl hos deres Udkaarede . . . Det er gerne de velskabte, der gaar af først,
Det værste var, at Karen forfærdelig gerne vilde giftes! Men
for at blive gift maa man være to,
og stakkels Karen var kommet
godt op i Trediverne, uden at det
endnu var lykkedes hende at opspore den anden!
Og i Kingstrup, hvor Folk sandelig ikke er mere ondskabsfulde
end andetsteds, men maaske nok
lidt lattermilde, begyndte man tilsidst at gøre Nar af den stakkels
Pige, der trods alle sine Bestræbelser ikke var i Stand til at finde sig en Mand,
Man kan derfor tænke sig til,
hvilken Opsigt, ja ligefrem Forundring det vakte paa Eg nen, da
man erfarede at Karen alligevel
skulde giftes.
--Det er da umuligt!
--Det er som jeg siger! Derblev lyst for hende i Kirken!
- Hvem skal hun giftes med?
- En Urt(arl inde fra Købstaden; iøvrigt er der ingen, der
ved andet om ham, end at han
hedder Karl . . Karl Petersen,
tror jeg det var . . og han er
Skrædder.
- Ih! det var da rart for hende! Og det kan nok være, det blev
et rigtigt Bryllup! . .. Hele Landsbyen var i Kirke for at se Brudeparret
Karen saa straalende ud
med sit Brudeslør og sin Brudekrans, og man lagde næsten ikke
Mærke til, at hun haltede en lille
Smule, da hun kom gaaende op
ad Kirkeg ulvet ved sin Faders, den
brave Hans Tækkemands Arm.
Hans skinnede selv, saa det var
en Lyst, i en gammel, blankslidt,
sort Frakke, som han havde laant
af Degnen ; ,Forloverne var i stiveste Stads og Brudepig erne i nye
K joler, kort sagt, det vilde have
været et mønsterværdigt Bryllup,
hvis ikke Brudgommen, denne
Karl, som in gen kendte, med Respekt at melde, havde været saa
fuld som en Allike.
Det blev en køn Skandale! Sognepræsten, den strenge Pastor Mortensen, der skulde foretage Vielsen, tordnede saa det rung ede i
den lille Kirke.
- Skammer du dig ikke for at
møde for Guds Alter i en saadan
Tilstand? - Gaa bort og sov din
Rus ud og kom igen, naar du er
ædru!
Og hele Bryllupsselskabet maatte gaa hjem igen med lang Næse.
Men Maden var jo lavet, og de
spiste og drak alligevel; der blev

endog danset om Aftenen. Og da
de ikke var rigtig vel tilpas den
næste Dag, blev Brylluppet opsat
til den næstfølgende Da g. Gæsterne beklagede sig ikke derover --det blev to Bryllupsgilder i Stedet
for et
Og den næstfølgende Dag kom
de altsaa igen.
Karen tog sig om muligt endnu
smukkere ud end første Gang med
sit Brudeslør og sin Krans. Hans
Tækkemand førte sig med endnu
større Værdighed i Degnens Frakke,•og Forloverne var endnu mere
pyntelige end sidst.
Men -- oh, Skræk og Rædsel!
Det Bæst til Karl var endnu mere
fuld end for to Dage side n.
Pastor Mortensens Tordenrøst
var lige ved at sprænge den gamle Kirkes Hvælvin ger.
-- Hvor tør- du understaa dig
i atter at møde døddrukken i Herrens Hus?
Men da lian saa, at hans Ord
ikke gjorde mindste Virkning paa
den halvbedøvede Brudgom, henvendte han sig til den stakkels
Brud:
• Det havde jeg .ikke ventet af
dig, Karen, at du vilde gaa til Alteret med et drukkentSvin !
Da svarede den lille Karen med
sin blide Stemme, medens store
Taarer løb ned ad hendes Kinder:
- Jeg er meget ked af det, Hr.
Pastor! -- Men hvad skal jeg gøre?
Naar Karl ikke er fuld, vil
han ikke giftes!

Behagelige Overraskelser.
- 0Det er ikke ualmindeligt, at
Folk, der indtager en tjenende
Stilling, arver betydelige Summer
efter deres Herskab; men at de
som en Sygeplejerske i Frankrig
arver vældig e Formuer, er selvfølgelig meget sjældent. Hun var
i Testamentet betænkt med 3 Mill
Francs.
En anden Sygeplej erske, Frøken
Holliday i London, der i flere Aar
havde passet en gammel, syg
Herre, fik efter ham 400,000 Kr.,
og en anden Sygeplejerske arvede
paa samme Maade 18,000 Kr. i
aarlig Livrente.
Under ret romantiske Omstændigheder arvede en tredie Sygeplejerske, Frøken Lowe, en Formue, der beløb sig til Millioner.
Hendes Patient, Mr. Wyness, havde faaet sorte Kopper, og hun passede ham med en saadan Omhu,
at han forelskede si g i hende. Da
han mærkede, at han ikke kunde
staa Sygdommen igennem, opsatte han sit Testamente og efterlod
hende alt. Frøken Lowe var forlovet, og i Testamentet hed det,
at hun skulde have Arven udbetalt den Dag, hun holdt Bryllup.
For en Del Aar siden, hændte
det i Milwankee (Amerika), at en
Dame, der var ansat paa et Kontor, fik Lejlig hed til under en Jernbanerejse at hjælpe en gammel
Mand, som var bleven syg. Der
flere Aar, og hun havde nææsten g lerrt det hele, da hun en
Dag fik Meddelelse om, at hun
havde arvet 144,000 Kroner til Tak
for den Venlig hed, hun havde
vist ham.
En af de største Formuer, som
er tilfaldet et Tyende, er 9 Mill.
Kr. 1903 testamenterede en Ri gmand i Manchester ved Navn John
Port alt, hvad han ejede, til en
Pige paa 9 Aar, Jane Loft, Datter
af hans Husholderske. 1915 blev
Formuen overg ivet hende, og den
beløb sig da til 13-14 Mill.

tii)erterende
anmodes høfligst om at indsende vent Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr.14146,, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved 1 irdebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
beh jælpelig hermed og modtage Beløbet -le 5 øre 1 Porte mod Kvittering paa Postbeviset.

Uddrag al Kbreplanen
Gyldig fra 1. September 1933
Hverdage
1 Rønne 7,54 10,3013,55 18,05 21,55
8,10 11,00 14,10 18,15 19,05
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 Nyker 7,42 10.15 13,40 17,50 21,90
8,33 11,23 14,35 18,38 19,37 Klemens 7,33 10,06 13,31 17,41 21,29
8,9ri 11,36 14,49 18,51 19,51 Rø
7,22 9.53 13,18 17,28 21,13
7,12 9,42 13,07 17,17 21,01
8,57 11,47 15,01 19,02 20,04 Tein
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14 Allinge 7,04 9,35 13,00 17,10 20,51
9,10 12,00 15,15 19,15 20,20 Sandvig 7,00 9,30 12,55 17,05 20,45
Endv. afgaar Aftenen før Søn- og Helligdage Tog fra Sandvig 21,30
i Rønne 22,25.
Søn- og Helligdage.
8,10 10,45 13,05 16,25 19,45 22,2( Rønne 410,30 12,55 k5,l5 18,30 22,00
8,24 10,59 13,19 16,39 19,59,22,34 Nyker 10,15 12.40 15,G0 18,17 21,45
8,33 1 1,08 13,28 l6,4s'20,08 22,43 Klem. 10,06 12,31 14,51 18,08 21.36
9,53 12,18 14,38 17,57 21,23
8,46 11,21 13,41 17,01 20,21 22,56 Ro
8,57 11,3213,52 17,12'20,3223,07 Tein
9,42 12,07 14,27 17,47 21,12
9,05 11,40 14,00 17,20120,40 23,15 Alling 9,35 11,59 14,19 17,39 21,04
9,10 11,45 14,05 17,25 20,45 23,20t Sandv A 9,30 11,55 14.15 17,35 21,00

Rutebilen Ronne-Allinge-Sandvig
Hverdage
Rønne H.
Rønne Torv
Hasle Torv
Allinge
Sandvig

8,2013,15 18,30 21,15
8,23 13,20 18,35 21,20
8.50 13,45 19,00 21,45
18,28
9,20
19,35
9,25

I

10,4313,55 15,15 19,58
10,38 13,50 15,10 19,53
10,15 13,30 14,50 19,30
19,00
9,45
18,55
9,40

Son- og Helligdage
Rønne10,38 14,10
Torvet
10,33 14,05
Hasle T l' 10,05 13,95
Allinge
9,35
Sandvig A 9,30

8,2012,10 14,30 18,30 21,15
8,23 12,15 14,35 18,35 21,20
8,50 12,40 15,00 19,00 21,45
9,18
19,28
9,25
19,35

21,0022,10
20,55 22,15
20,25 21,50
19,55
19,50
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Alle Sorter prima

Vinterbrændsel

tilbydes.

Store engelske Ovnkul. Store slesiske Ovnkul.
Westphalske Ovncinders af meget kraftig Kvalitet,
Antracite-Ægbriketter og ekstra gode Smedekul.
Disse ekspederes fra Lager til særlig billig kontant Pris
- og frit tilkørt i hele Læs.

`Xordlandetd Xandelslitt.
et belafer sic3"
at avertere
i det lokale !Blad

7•NORDBORNHOLM.
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Kofoed &Mortensens Bygeforretning
Ligkiste-Lager
Ligtøj og Ligsenge
Ordning af Begravelser

I

I Tlf. 77 og 79 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Er De i Tvivl om hvor De skal købe
Kolonialvarer?
Gaa hen i PRIMA!

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Hoddelelmer, Konvolutter,
Dags-Desto, vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber.
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

