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Olsker, Rutsker, Ho og Klemens.

Alm. Annoncer 10 øre
Forretningsann. 8 -

lyren i Foliefoolasioo.
Studier af Axel Thomsen.

Indreasien, det gamle Hinduland, hvor de berømte Vedaer
og Bagavagitha er de hellige
Bøger, føder de vilde, kæmpestore Bjerge tusinde Smaafloder,
der strømmer ned mod Skove
og Græsdale, mod Hyrdernes
Land. Kvæghjorden er her den
hele Rigdom. Koen er det levende og haandgribelige Symbol
paa Frugtbarhed, og Ty ren er
Garanten for Frugtbarhedens
Vedbliven
-- intet Under,
at Koen og Tyren blev de mest
tilbedte Dyr i Hindulandets
Folkefantasie. Man troede endog
at se de kære Dyr i Himmelen
som et Frugtbarhedens Tegn:
Foraaret og den alt befrugtende
Morgensol var „Himmeltyren",
Regnskyen og Maanen var den
velsignede „Himmelko". Morgenrøden var den røde Ko med
straalende gyldne Horn, Skyer
og Vinde var „Himmelkoen"s
Børn ø. s. v.
Højere i Ko-Begejstring kan man ikke godt
drive det! Men naar Sol og
Regn og Frugtbarhed staar i saa
nøje Forbindelse med Koen, er
dette ganske naturligt, at lyse
Køer („Dagkøer") sattes højere
end de sorte („Natkøer"), der
ofte var i Pagt med Mørkets
Aander. Nogle af de Fantasier
fra Indien træffes endnu den Dag
i Dag blandt russiske Bønder:
Vejret bliver smukt, hvis en rød
Ko ,aar foran i Hjorden. Men
det bliver Regn den næste Dag,
hvis en sort Ko er den første af
Flokken, der gaar i Stald.
Mens Begejstringen for Koen
først og fremmest er en dyb og
stile Tilbedelse som over for
en Guddom, er Følelserne for
Hesten mere højrøstede, mere
stormende, tidt maabende. Man
klapper rasende som for en højfin Sportspræstation l Helten er
uadskilleligt knyttet til Hesten.
Hvad var selv den største Helt
uden en Hest? Til Gengæld er
Heltens Hest i Folkefantasien
blevet omtrent lige saa stor som
Helten selv. Tænk blot paa Bukefalos, Alexander den Stores
Hest, som han allene forrnaaede
at styre, eller Pegasus, den
vingede Digter-Hest, eller Cæsars Hest, som sagdes at have
menneskelignende Fødder ! Alle
Helteheste græder ved Heltens
Død, voldsomt og ubehersket:
Alexanders
Rom ulus's, Angustus's Attilas, Karl den Stores
n. s. v.
Men et Dyr er der, som maa
undgælde for den store Hestebegejstring: Æ s l e t! Det ligner
en lille Hest, det er dets hele
Ulykke. Æslet er en Slags latterliggjort Don Quixote blandt
Dyrene.
Man
kan ikke lade
være at sammenligne det med

pr. mm,

eftert. Gange 8 Ø.
6 Ø.

øren”, SOM jo i Virkeligheden
er smukke og det lille Dyrs
fornemste Pryd, bliver rent ud
til et Skældsord.
Langt bedre staar Geder og
Bukke Det er for os blevet eet
med Satyrer og Fauner, i hvis
Skikkelse skælmske Guder forklædte sig for at lokke Nymfer
eller jævne jordiske Kvinder til
sig- Hvis der blandt Dyrene ikke
havde eksisteret disse smaa hornede Væsener med Bukkefødder,
vilde hele den yndefulde naturpoetisk - betonede Del af den
græske Gudelære sikkert aldrig
være opstaaet.
Alene af den
Grnnd bør vi til evige Tider
være Geder og Bukke taknemmelige !
Svinet er ofte den mørke og
dæmoniske Form, hvori Helten
omskaber sig for at være upaaagtet og uset. Kæmpekvinden
Hyndla i Eddaen kalder, betegnende nok, Svinet for „et Heltedyr", lidt uforstaaeligt blot,
hvis man ikke tænker paa 'det

Rige. Disse Hunde beskrives,
skønt ingen har set dem, som
„skinnende og med rødlige Tænder, der ligner lange Spyd".

Undertiden blev Guddommen
selv til en Hund for at prøve
Menneskets Sindelag, thi „intet
Menneske er god, der ikke er
god mod sin Hund".
Mens man i mange Lande
har syntes bedst om Katte n,
naar den er kulsort, har man
andre Steder været bange for
de sorte Katte. Sætter en sort
Kat sig op paa en Sygeseng. er
det Forvarsel om Døden. Sætter den sig paa en Grav, er den
døde i Djævlens Vold. Paa Sicilien betyder den Dag i Dag
en Kats Mjaven, naar der paa
Rosenkransen bliver bedt for
en Sømands Afrejse, at Rejsen
vil blive meget farefuld. Katten
har altid haft et og andet med
Djævlen at gøre, og at ..købe
Katten i Sækken" er det samme
som at snydes af Djævlen.
A ben betragtes overalt som
et meget snedigt Dyr. Guden
Herkules og Aben er Indbegrebet af Kraft og List, Men mø-
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Otto Gornitzks. Telefon 74.
Trykt I Allinge Bogtrykkeri

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
2 Dage for Bladet iidgaar.

Fredag den 6. April

den ædle Hest — - og saa
skælder man Æslet ud! „De
fattiges Hest" siger man. „Æsel-

"
•

\N

Ni. 320

Ansvarshavende 'Udgiver:

senest

giver tapre og modige Børn, siger de paa Sicilien, hvor Ulven
er meget frygtet.

N. C. Rom =
Manden der genrejste Husfliden.
I Krisetider vokser meget godt

frem. Mennesker tager sig sammen og finder nye Udveje. Det
saa man for 100 Aar siden. I de
vanskelige Tider blomstrede Husfliden som ingensinde, og jo daarligere Landbruget var stillet, des
mere Vægt blev der lagt paa at
udnytte Tiden.
I de lange Vinteraftener blev
Lysestagen med det hjemmelavede
Tællelys plantet midt i Stuen, Husbond og Karle snoede Simer, gjorde Seletøj i Stand, lavede Skeer
eller snittede Trægenstande, medens Husmoderen med sine Piger
lod Rokkehjulet snurre lystigt.
Der var ikke mange Penge mellem Folk, og man maatte spare
paa hver Skilling; ja i daarlige
Egne skal i Misvægstaarene 1821
og 1822 Husfliden have været
Landmandens fornemste Indtægts-

Den nye Herstedvester Radio -Senderstation.
foran anførte. Svinet var viet
Venus som et af af de vellystige
Dyr, og deraf stammer Beteg-

nelsen „Svin" for Mennesker af
en vis Beskaffenhed. I England
er det stadig fornem Skik at
servere et smykket sort Vildsvinehoved Juleaften. Symbolet
paa, at Vinterens mørke Uhyggeansigt nu begynder at vige for
Solens Magt Og at sove i Svinestien Julenat har netop i denne
Forbindelse med Sol og Lykke
at gøre.
Vi forlader nu Svinestien og
gaar til H unden. Alle Dage og
blandt alle Slags Mennesker er
den blevet berømmet for Troskab. Dens Troskab er saa
stor, at Hunden er det eneste
Dyr, man har betroet at vogte
Helvedes Porte og de dødes

der man tidlig paa Dagen en
Abe — det kunde ske i Romertiden, da Aben var Husdyr, nu
om Dage er det nok mindre
almindeligt - bliver det en
ulykkelig Dag for en. Om R æv e n siger den italienske Historieskriver Maciavelli et Sted i sin
„Principe", at en god Fyrste
maa efterligne to af Dyrene,
Ræven og Løven (Sundhed og
Kraft), dog maa han især lære
af Ræven. Plutark siger noget
lignende: „Hvor Løveskindet
ikke slaar til, tag der et Ræveskind til Hjælp!" Over for U lv e n nærer man en vis nødtvungen Ærbødighed. En Ulv
er ikke falsk, den er altid Ulv,
d. v. s. Fjende. Et Ulveskind er
et mirakuløst Skin, og at lade
Børnene gaa i Ulvelæder-Sko,

kilde.
Saa kom de gode Tider. Kornpriserne steg, og Pengene flød
rigeligere. Men i samme Grad
svandt Husfliden ind, og Kræmmerens Vare indtog de hjemmegjortes Plads.
Samtidig voksede ogsaa Lysten
til Fornøjelser, og man spildte
baade Tid og Penge paa disse.
I sidste Halvdel af forrige Aarhundrede blev der imidlertid sat
store Kræfter ind paa at genoplive
Husfliden, der saa mange Steder
var ved at gaa i Glemmebogen, og
1873 stiftedes Dansk Husflidsselskab, hvis Formaal var at virke
for Husflidens Fremme.
Sjælen i disse Bestræbelser var
en yngre Lærer paa Horsensegnen
ved Navn N. C. Rom. Han var
selv en meget dygtig Husflids-
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mand. Ethvert Haandarbejde Ina

let for ham, han havde et medfødt
praktisk Greb paa at haandtere al
Slags Værktøj. Ogsaa større Ting
forstod han sig paa. En af Stuerne i hans Hjem i Føvling var saaledes forsynet med smukt udførte
Møbler, som han havde tilvirket i
sine Ferier. Hver ledig Time udnyttede han, og det gik op for
ham, at det maatte være en* Gerning at lede Folk ind paa den
samme Vej, som han selv havde
fundet saa fortreffelig.
Fra hele Landet søgte han Underretning om Husflidens Stilling
før i Tiden, og af disse møjsommeligt tilvejebragte Oplysninger
opstod "Bogen den danske Hu sflid", som han udsendte 1870.
Den vakte Opmærksomhed i vide
Kredse, og i det følgende Aar
holdt han ikke mindre end 150
Husflidsforedrag trindt om i Landet. Alle Vegne søgte han at faa
Lærere og Landmænd til at interessere sig for Sagen, og senere
udgav han et Værk der skulde
faa den største Betydning for Husfliden herhjemme, nemlig hans berømte „Haandgerningsbog
for Ungdommen", der indeholdt let forstaaelige Anvisninger
paa Udførsel af en stor Mængde
Husflids arbejder. I Løbet af en
Snes Aar udkom Bogen i 20000
Exemplarer og blev oversat paa
adskillige Sprog.
Der kom Fart i Husflidssagen —
der oprettedes Skoler for Uddannelse af Lærer i Husflid, og rundt
om i Sognene stiftedes Husflidsskoler, hvor unge og ældre mødtes om Vinterafterne og lærte at
haandtere Høvl og Hammer, udføre allehaanele Træarbejder og Papar bejder, at indbinde Bøger, flette
Kurve og binde Børster m. m. —
a ltsarn men en udmærket Udnyttelse af Fritiden, thi, som det hedder,
„Flid er Velstands Kilde og Glæden ligesaa".
N. C. Rom øvede stadig den
største Indflydelse paa Husflidssagens Vækst, dels ved at udgive
Vejledninger i Husflidsarbejder,
dels ved at redigere „Dansk Husflidstidende", og endelig ved sit
friskee Initiativ og sin utrættelige
agitatoriske Arbeidskraft.
Rom der var født den 4. August 1839 i Brøndbyvester, hvor
Faderen var Møllebygger, havde
18 Aar gammel taget Lærereksamen og vat en halv Snes Aar Lærer paa Horsensegnen, først i Bryrup, senere i Føvling, men allerede
1875 tog han sin Afsked og flyttede til København.
I Efteraaret 1873 havde han
nemlig oprettet Ugebladet „H u sv e n n e n", der hurtig svang sig
op og i Løbet af faa Aar vandt stor
og fortjent Udbredelse paa Landet.
Opmuntret af det Held, der havde
fulgt „Husvennen", begyndte han
1876 Udgivelsen af „Folkets
Almanak'', der ligesom „Husvennen" blev Samlingssted for
Skolelærerlitteraturens bed tstePen-

ne og har vist sig som det mest
levedygtige af alle Roms Virksomheder.
Nogle Aar senere oprettede han
eget Trykkeri og Forlagsboghan
del, bl. a. for Udgivelse af Skolebøger. Sin Interesse for Lærergerningen bevarede N.0 Rom gennem
Aarene. Han sad i mange Aar i
Danmarks Lærerforenings Bestyrelse og var i fem Aar Foreningens
Formand.
N. C. Rom bevarede Interessen
for Husflidsbevægelsen til det sidste. Fra 1899 til sin Død 1919 var
han Formand for „Dansk Husflidsselskab,

Ell bifil] for Friheden.
Det 18. Aarhundrede var i særlig Grad Eventyrernes og de
eventyrlige Skæbners Tidsalder,
og i efterfølgende skal fortælles
lidt om en af disse Eventyrere
og hans Kamp for at genvinde
Friheden. Manden hed Friherre
eller Baron v. cl. Trenck og han
blev født 1726 i Kørtigsberg. 18
Aar gammel blev han Ordonnansofficer hos Frederik den Store,
men han faldt i Unaade paa
Grund af en Kærlighedsforstaaelse med Kongens Søster. Af politiske Grunde blev han sat i
Fængsel paa Festningen Glaz, men
herfra flygtede han i 1746 til
Østrig. I 1749 træffer vi ham som
Ritmester i Wien og sikkert havde
han vedblevet at være en fri
Mand, om han ikke 1753 i Anledning af et Familieanliggende
var kommen til Danzig. Her
blev han efter Kongens Befaling
fængslet og hensat i haardt Fængsel i Magdeburg. Fra da af kan
man sige, at han begyndte en
Kamp for Friheden, som næppe
har noget Sidestykke i Hist)rien.
Hans Fængsel var en Stenkasse næsten uden Lys og med
21/2 Meter tykke Mure. Kosten
bestod i '3 :4 Kilogram Kommisbrød pr. Dag og et ,Krus Vand.
Han bar tunge Jernlænker, og
alligevel lykkedes det ham til
sidst at arbejde sig gennem den
tykke Mur. I sidste Øjeblik, da
han troede at eje Friheden, blev
han paagrebet. Nu blev han
idømt endnu strengere Fængsel.
Han blev lænket til Muren med
en svær Jernring lagt om hans
nøgne Legeme. Kun 1 Meter
kunde han bevæge sig. For at
nedbryde ham aandeligt, fandtes
i det murede Gulv en Gravsten,
paa hvilken Navnet Trenck med
et Dødningehoved var indhugget.
Daglig skulde han have sin
endelige Skæbne for Øje.
Men Trenck opgav ikke Haabet.
Gennem , utrolige Anstrengelser
lykkedes det ham at befri sig for
Armlænkerne ved med en skarp
Sten at gnave Lænkerne over.
Endnu var det dog ikke Friheden.
Han skulde endnu passere 4 solide Porte. Det gik godt, indtil
han kom til den fjerde. Da gik
Kniven, som en Ven blandt
Fangevogterne havde smuglet til
ham, løs af Skaftet og alt Haab
syntes ude.
Greben af Fortvivlelse skar han
Pulsaaren over paa venstre Arm
og Ben.
„Jeg barrikaderede mig i den
halvaabne Dør", fortæller han
selv i sine Erindringer, „hellere
vilde jeg lade mig skyde end
atter lægges i Lænker. Kommandanten lovede ham da ogsaa, at
han ikke skulde blive lagt i Lænker, men Løftet blev ikke holdt
„Allerede 4 Dage efter var jeg
paany fastsmedet til Muren med
stærkere Lænker end før".

Alligevel tabte han ikke Modet.
Denne Gang besluttede han at
grave sig ud. Den før omtalte
Fangevogter skaffede ham Lys
og lidt Værktøj, og saa begyndte
han et Arbejde, om hvilket man
næppe kan gøre sig noget Begreb.
Med sit usle Værktøj arbejdede
han sig gennem tykke Planker
Sand og Sten; han lavede en 12
Meter lang Tunnel ud til Bastionen, og hver Dag maatte han
omhyggelig skjule Hullet i Gulvet.
Det værste Arbejde var at transportere Sandet bort. Dette maatte
han gøre i Hænderne. Til sidst
manglede der kuu to Meter, da
blev en Skildvagt opmerksom
paa den gravende Lyd og meddelte det til Kommandanten.
Trenck fik saa endnu tungere
Lænker og Halsjern. Gulvet bestod af store Stenplader lagt i
Cement, og dermed var alt Haab
ude. I 17 Aar var han Fange,
og først 1763 blev han givet fri.
En Tid syntes det, som vilde han
slaa sig til Ro, han havde jo ogsaa haft Eventyr nok i sit Liv;
alligevel skulde han ikke faa Lov
til at dø i sin Seng.
Den store Revolution udbrød i
Frankrig, og Trenhk, den lidenskabelige Elsker af Friheden, søgte
nu til det Land, der havde skre
vet Friheden paa sit Banner. Han
vilde stride mod Tyranniet - og
blev selv et Offer for Revolutionens Tyranner. Anklaget for at
have staaet i Forbindelse med Royalisterne. blev han fængslet og
henrettet 25. Juli 1794
Et Liv, der ikke havde bragt
meget andet end Lidelser og
Farer, var afsluttet.

- Ja vedblev saa Tater-Kirsten,
saa kan i nu give mig de 10
Rigsdaler for- mit gode Raad, og
saa beholder jeg mit gode Faar,
som I jo slet ikke har Brug for.
Derved blev det, og den snilde
Tater-Kirsten lo og gned sig i
Hænderne.

Fra Uge til Uge.
-0- -

Allinge Tekniske Skole
har nu afsluttet Undervisningen
for Vinterhalvaaret, og Elevernes
Arbejde var 2. Paaskedag fremlagt
til Eftersyn paa Skolen.
En Del af Byens Borgere var
mødt op og gennemgik det udstillede Materiale. Haandværkerforeningens Formand, BygmesterlJohs.
Petersen aflagde Beretning, hvoraf
fremgik at Skolen havde været besøgt af 51 Elever, hvoraf 20 Haandværkslærlinge.
Af Lærerkræfter havde Skolen
haft Lærer Alfr. Holm Nielsen
(Dansk og Regning), Sparekasseassistent A. Brandt (Bogføring og
Snedkermester
Handelsregning)
Chr. Lind og Johs. Pedersen (Frihaandstegning) og Bygm Johs. Pedersen (Geometri, Stereometri og
Fagtegning.)
Form. udtalte, at Tidernes Ugunst
prægede ogsaa den tekniske Skole,
idet Lærlingernes Antal svandt ind
i samme Forhold som der blev
niindre Beskæftigelse. Maaske havde Tilslutningen været større, hvis
der ikke paa Skolen blev holdt
andre Aftenskoler, Takkede alle de
Institutioner, som havde støttet
Skolen, Stat, Kommune og Amt,
Sparekassen og Varelotteriet, og
rettede derpaa en Tak til Lærere
og Elever for veludført Arbejde.

Bornholms Zoologiske Have

- Husk det, min Dreng, at uden
to Egenskaber kan ingen blive no
ten god Forretnin.gsmand!
Erlighed og sund Fornuft!
- Hvad mener du med Ærlig.
lied?
- At man altid holder, hvad
man lover.
- Og sund Fornuft?
- At man aldrig lover noget.

Eller Folkemunde.
Mose-Hans, der var noget af en
Særling. døde og efterlod et Testamente. I dette stod der, at hans
tre Søstersønner skulde arve og
dele hans 17 Faar, saaledes at
Jens fik Halvparten, Niels Tredieparten og Mikkel Niendeparten af
de 17 Faar.
Mose - Hans tre Søstersønner
brød vergæves deres Hoveder
med at udfinde, hvordan den
Deling af de 17 Faar skulde gaa
for sig. I deres Forlegenhed henvendte de sig til Egnens kloge
Kone, Tater-Kirsten, og forestillede Sagen for hende. Efter lidt
Betænkning sagde den kloge Kone:
- Ja den Sag kan jeg let
ordne, for jeg ejer et Faar, det
kan i købe for 10 Rigsdaler, og
naar I nu køber det saa vil I
kunne komme til Enighed.
Og nu begreb Mose-Hans's
tre Søstersønner straks, at naar
de havde 18 Faar, saa skulde
Jens have 9, Niels 6 og Mikkel
2 Faar.
-- Men, tilføjede Tater-Kirsten,
9 og 6 og 2 udgør kun 17; altsaa behøver i slet ikke mit Faar,
gør i vel?
Nej, det maatte Mose-Hans's
tre Søstersønner jo indrømme.

kan notere en stor Succes. Baade Iste og 2den Paaskedag strømmede Folk til fra alle Kanter for
i det dejlige Foraarsvejr at se den
nyoprettede Have, og jeg tror ikke
at nogen gik skuffede bort - tværtimod. Her er virkelig en Dyrepark,
som vi kan være stolte af ; en herlig Blanding af Skov og Dyreliv.
Man maa beundre Herr Mechlenburg for de mange forskelligartede
Dyr og Fugle, han har faaet samlet sammen. Der er Sika-Hjorte
fra Østasien, Fasaner fra Syd Kina
og Mongoliet og Daadyr og Ræve
fra Danmark for ikke at tale om
de 3 sjove Klatrebjørne - som
forresten i Løbet af kort Tid vil
blive anbragt i en rigtig Bjørnegrotte uden Gitter - og hvem
kunde vel undgaa at more sig over
de smaa Aber. Nu mangler der
blot et Par Løver og en Elefant
saa er Haven fuldt paa Højde
!ned samtlige Zoologiske Haver i
Provinsen.
Vi taler med Herr Mechlenburg
og faar for en Oversigts Skyld
nogle Tal: Haven er 5 Tdr. Land
stor og indeholder ca. 70 Dyr.
Foreløbig har ca. 2000 Mennesker
besøgt den, og hvis Hr. Mechlenburg kan overholde Havens Motto:
„Altid nyt" vil der blive mægtigt
Rykind hele Sommeren.
de jun.

Bornholms Fugleskydningsselskabs Bestyrelse har allerede begyndt at røre paa sig i Anledning
af den forestaaende aariige Fugleskydning, der som sædvanlig vil
blive afholdt paa Hotel Hammershus Grundlovsdagen.
Der vil iaar fra Bestyrelsens Side blive sat meget ind paa at gøre denne Dag saa festlig og fornøjelig som muligt for Deltagerne.
Skydningen paabegyndes tidlig paa
Formiddagen og efter en lille Frokostpause fortsættes der, indtil
Brystpladen er nedskudt.
Om Aftenen arrangeres paa Hotellet en Fællesspisning (2 Retter
og Dessert) med efterfølgende Bal
til en Pris, der vil blive sat saa
lavt, at Foreningen venter stor
T ilsl utn i ng til Festen.
Medlemskort, hvori er indbefattet Skydekort, koster som sædvanlig 2 Kr. og Kontingentet vil
i nær Fremtid blive opkrævet hos
de gamle Medlemmer.
Ny tiltrædende Medlemmer kan
optages i Foreningen ved Henvendelse til Kassereren Postmester
Christensen, Allinge, samt Maskinist Johs. Schou „Hammershus",
Sandemand Schou Rø og Gaaralejer Riis, Kjøllergaard, Rø.

Allinge-Sandvig Sygekasse,
Medlemmernes Opmærksomhed
henledes paa at Restance af Kontingentet for 2 Maaneder medfører
Tab af nydende Ret af Kassen
Efter Udgangen af 3 die Maaneds
Restance overføres Medlemmet
som Bidragydende.
Se Vedtægten § 12 f. og g. (Side 42).
Bestyrelsen.

Allinge-Sandvig
Propforening
afholder

Overtagelse.
Herved meddeles det de ærede
Kunder, at mit Bredudsalg ved
Olsker Skole nu er blevat overtaget af Herr Colberg.
Ærbødigst
Bagerm. CHRISTE NST?iN, Tein

H usk brød
iit ", "d7tæezi; at (bweni
f aal el -t
af Lægerne.
En paalidelig

Pige
kan faa Plads til Iste Maj.
Anton Holm, Telf. Klemens 185 x

Unge Piger
søges

Palmehaven, Sandvig

Butik
paa Havnegade er til Leje.
0. Christensen.

El Islænder køretøj
stiar til Salg eller Bytte paa
Hotel Sandvig.

11 skal sælges

til rimelige Priser:
7 Stk. nye og brugte Plove
1 Stk. 9 Tands Greifharve
do.
2 Stk. 7 Tands
I Stk. Cimbratromle
2 Stk. Agerslæbere
1 Stk. Letharve
1 Stk. Ibsensrenser
1 stor Pladevogn, 1500 kg
1 Gig paa Gummi
5 smaa Fjedervogne
1 stor Fjedervogn, billig
3 nye Fastvogne
Alje-Pumper, -Render og -Sier
haves paa Lager og billigst pr.
Kontant.

Carl Pedersen

Smedemester, Telefon Allinge 98.

Forretningskonvolutter

Bal

sælges med Firma fra kun 8 Kr.

paa Christensens Sal

Søndag, cl. 8. April, Kl. 8.
Bestyrelsen.

pr. Mille.

Allinge Bogtrykkeri.

Uddrag af K&eplanen
Gyldig fra 1. September 1933

Hverdage
8,10 11,00 14,10 18,15 19,05
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22
8,33 11,23 14,35 18,38 19,37
8,46 11,36 14,49 18,51 19,51
8,57 11,47 I 5,01 19,02 20,04
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14
9,10 12,00 15,15 19,15 20,20

7,54 10,30 13,55 18,05 21,55
7,42 10.15 13,40 17,50 21,40
7,33 10,P6 13,31 17,41 21,29
7,22 9,53 13,18 17,28 21,13
7,12 9,42 13,07 17,17 2 i,01
7,04 9,35 13,C0 17,10 20,51

Rønne
Nyk er
Klemens
Rø
Tein
Allinge
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 12,55'115 15 18,30 22,00
8,24 10,59 13,19 16,39 19,59 22,34 Nvker 10,15 12,40 15,00 18,17 21,45
8,33 11,08 13,28 16,48 20,08 22,43 Klem. 10,06 12,31 .4,51 18,08 21.36
8,46 11,21 13,41 I 7,01 20,2122,56 Rø
9,53 12,18 14,38 17,57 21,23
8,57 11,32 13,52 17,12 20,32 23,07 Tein
9,42 12,07 14,27 17,47 21,12
9,35 11,59 14,19 17,39 21,04
9,05 11,40 14,00 17,26 20,40 23, l 5 Alling
9,10 11,45 14,05 17,25 20,4523,20t Sandv 9,30 11,55 14,15 17,35 21,00

Rutebilen Rønne-Allinge-Sandvig
Hverdage
8,20 13,00 14,05
8,23 13,05 14.10
8.50 13,30 14,30
9,20
9,25

17,35
Rønne H.
17,38
Rønne Torv
18,00
Hasle Torv
Allinge
18,30
18,35 Sandvig
Il

10,43 13,55 15,15 19,58
10,38 13,50 15,10 19,53
10,15 13,30 14,50 19,30
19,00
9,45
9,40
18,55

San- og Helligdage
8,20 13,15 18,30 21,15 kl Rønne
1 10,38 14,10
10,33 14,05
8,23 13,20 18,35 21,20
Torvet
8,50 13,45 19,00 21,45
Hasle T
10,05 13,45
Allinge
9,20
19,28
9,35
19,35
9,30
Sandvig
9,25

21,00 22,10
20,55 22,15
20,25 21,50
19,55
19,50

5 raske Piger,
A. W. Sandbergs første Talefilm
er bleven en overvældende Sukces
Landet over, og de muntre Melodier er kendt af alle. Det er ikke
lykkedes Allinge Biograf at skaffe
Filmen frem før nu, men alligevel
vil de 5 raske Piger med deres
sprudlende Humør og kvikke Melodier skaffe Biografen fuldt Hus
Fredag, Lørdag og Søndag; thi
„de 5 raske Piger" er Danmarks
hidtil bedste Tonefilm, Byens og
Landets glade Sommerfilm,

ARBEJDSTØJ.
Det største Udvalg. Den bedste Vare. Den billigste Pris.

Nordlandets Handelshus.
Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

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

Allinge Bogtrykkeri,

Alle olierevne Malervarer færdige til Brug
Kalkfarver i Pulverform

1011011111~MIE11~11•01

ffil011111~~01•11~1~1~1~111111111~
og

mange henhørende Varer til dette Hjemmearbejde sælges

Nordlandets Handelstins.

Efter Foraars Rengøringen
skal tiulverne smøres med den

allerbedste
Gulvlakfernis ” Sahodo "
Pris i Dunke a 1 kg Kr. 2,25.
Ved Køb i større Dunke -- fra Tønderne — sælges betydelig billigere

Desuden sælges en extra god Kvalitet

G ulvglanslak

i store og smaa Kvanta.

Priserne er rigtige i N

ordlandets Handelshus.

Nye smukke, stribede og tærnede vaskeægte

,2omuldstejer

til smaa Priser.

Nyheder i Kitler og Forklæder, — Se Vinduerne.

Nordlandets gfandelsfius.

2iografen.
Fredag og Lørdag Aften Kl. 8
Søndag Kl. 7 og 9 .

5 raske diger
Den bedste danske Talefilm med
Frederik Jensen, Karina Bell
og Margurite Viby.

Blomsterfrø.

Nye friske Varer i Breve sælges. SuKKereerter, Bønner,
Rødbede- og Gulerodsfrø samt Græsfrø til Plæner,
sælges i løs Vægt til særlig billig
alt fra Akts. Dæhnfeldt, Odense
Pris.

Nordlandets Handelshus.
Extra sorteredeSpisekartofier
King Edvard - særlig velsmagende, sælges. fo kg 3 Kr. 50 Ø
Smaavægte a 8 Øre pr. kg.
(fode blandede Kartofler sælges a 6 Øre pr. kg.

Nordlandets Handelshus.

Ekstra stærkt Støbegods fra Morsø

og Konfirmationsgaverne i

Allinge Ur= og Guldsmedeforretning
Stort Udvalg og sidste Nyheder i Ure og Smykker.
Tlf. 140.
CONRAD HANSEN.
Tlf. 140.

Er De i Tvivl

om hvor De skal kube

Kolonialvarer?

Rosenkartofler

»~.....~

og gode Spise- og Sætlekartofier
er til Salg.

Gaa hen i PRilVIA!

Munkegaard pr. Allinge.

Glæd Konfirmanden
med et

Fotografiapparat.
Stort Udvalg
fra 7 Kr.
Se Vinduet.

Fotograf Alfred Kjoller,
De nye moderne Foraarssko
er hjemkommet.
Rimelige Priser.

Havefrø

KøbKonfirmationsuret

Møllers Bogbinderi
Tlf. X65.

Indbinding af Bager - Protokolfabrik - Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Vi har forbedret Prokosilolloll
ved at tilsætte gammel brun Java. Denne er nu extra kraftig,
drøj og velsmagende.
»ffiwie■
--).- Prøv selvI
Indtil videre er Prisen uforandret.

Nordlandets Handelshus.

C. Larsen, Vestergade.

Kartofler,
King Edward og Upto Dates sælges.

Chr. Holm, Allinge.

TIL 865,

Chr. DideriKsen, Rønne.

KonfirmationsT eiegrammer sgkers ivoZaV

besør-

Stort og smukt Udvalg

Største Lager
af færdigsyede Beklædningsgenst.
i alle Størrelser samt Hatte, Huer
og jernstærkt Arbejdstøj.
Lager af Kjoletej, Bomuldstøj,
Lærreder, Gardintøj, Dynetøj, Fjer,
Tæpper, Trikotage og Garner.
Billigste Priser og prima Varer.

Jens Hansen.

og særlig fremhæves emaljerede Murgryder i 3 Størr.
do.
Vaske i 6 Størrelser
samt Fyrdore, Rensedore, Riste og Ringe, som særlig
solide og slet ikke dyre. Gor Forespørgsel i

Kiosken, Allinge

ornholms

3

Zoologiskesiaue

ved Stammershalle
(kun et Kvarters Gang tra Humledal St.)
Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. ■■
Med den skønne bornholmske Natur som Baggrund er det lykkedes
at skabe en naturlig Ramme for de mange og sjeldne Dyr: Bjørne, Ulve
Ræve, Grævlinge, Aber, Hjorte- og Daadyr, Rov- og Hønsefugle. I
den nyanlagde kunstige Sø findes biskehejrer, Svaner, Storke og flere
forskellige Ænder.
Havens Motto: ALTID NYT!
Entree : Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre. Partoutkort for ► , Aar Kr. 3,00
og 1,50. — Foreninger og større Selskaber Rabat. Besøget bedes dog
anmeldt forud.
1ste Kl. Restauration. Madkurve kan medbringes.
Direktionen.
Telefon Allinge 121.

oroinlideiN

e nye Jornmerstoffer
Ier hjemkommet.

dame- og 9igefrakker

~Stort Udvalg i Mouseline og Tobraleo~

I

til goraar og Sommer

Allinge ffesse.
ifflie~.111~

Se Vinduerne Søndag.

er nu paa Lager i smukt Udvalg.

Nyfieder fijemkommer daglig.

‘41kG„Mik
ArapS)
Victor Plancli, Allinge.
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Stort Udvalg af alle

Have- og MarkRedskaber
Hegntraad og Kramper
Havefro og Chalotter
Hegntraad i alle Bredder
Kyllingefoder
at forskellige Sorter anbefales.

P. C. Holm,
Allinge.

Friskbrændt Portland Cement i Sække

Yafi

Restpartier af gode Drænrør
sælges billigt. Gør Forespørgsel til

Nordlandets Handelshus.
11
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ogvorrned avablandede-

Tegn Abonnement paa Nordbornholm
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
Mangler De en god l& ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud

En

ung Pige
kan faa Plads 1. Maj.
Mejeriet Kajbjerggaard.

En Andenkarl
kan faa Plads til 1. Maj paa
st. Myregaard, Olsker.

e

til Kr.

0,98

pr. 1 kg

til Kr.

1,15

pr. ' 1 kg

AXEL MOGENSEN, TEIN

Kofoed å Mortensens Byggeforrelning

er kommen paa Lager. Vor Pris er rettet — rigtig og
for Opmærksomheden ved vort Ligkiste-Lager
Bryllup.
Ligtøj og Ligsenge
billigst mulig.
Ordning
af Begravelser
Grete og Knud Møller.

Nordlandets Handelshus.

aif

i larDeprøvetvorFrokost-

I

I Tlf. 77 og 79 I

I

I

De yit)erierende
anmodes høfligst om at indsende vort 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 lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
5 øre i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Postbeviset.

Ikevet Forlovelse,
Jeg ser saa tydeligt for mig
Dit kære Ansigt! Forbauset blev
Du, da Du saa Skriften, at Brevet
var fra mig. Maaske har ogsaa et
ærgerligt Udtryk staaet Dig paa
Læben: „Fra ham igen!"
Ja, lille Grete, det er fra mig
igen, læs disse Linier. Det er ikke
et fortvivlet Forsøg paa at faa
Dig til at glemme, end ikke prøver jeg at søge Undskyldninger,
dertil ved jeg jo, at jeg har syndet for haardt mod Dig. Min Bøn
til Dig, lille Grete, er kun dette
lille Ønske om endnu engang at
faa Lov at se Dig og bede Dig
om Tilgivelse. Ja! jeg ved ogsaa,
at Du maaske vil tænke, at jeg,
hvis Du kommer til mig, vil forsøge at faa Dig til at forandre
Beslutning, men dette skal Du ikke
tro. I Morgen Kl. 10, naar United
States sejler, vil Du blandt Passagererne finde en Mand ved Navn
Carl Brandt. En Mand, som herhjemme havde alle Chancer for at
blive til noget og med Udsigt til
at blive gift med en lille, god
Kvinde. En Mand, som forspildte
disse Chancer, og som vil forsøge i en anden Verdensdel at bane
sig Vej. Derfor lille Grete, gør Du
kun en god Gerning, hvis Du i
Aften vil komme til mig og sige
Farvel. Jeg venter Dig Klokken
otte udenfor den lille Restaurant,
Du ved, paa Strandvejen, hvor vi
saa tit sad i gamle Dage.
Din Carl.
Kom nu!
„Din Carl"! Grete Hansen gentager mekanisk disse Ord, idet hun
lader Brevet glide ned i sit Skød.
„Nej!' hvisker hun ved sig selv,
og store blanke Taarer blænder
hendes Øjne, „det bliver Du aldrig
mere!" Med et lille forpint Suk
griber hun atter Brevet: „I Morgen Kl. ti, naar United States sejler! Aa, der er ingen Mening i
det," hulker hun, „hvorfor er I
Mænd dog saa slemme! slemme!"
Grete ænser ikke Taarerne, der lig
store Perler glider fra de lange,
smukke Vipper ned paa Papiret.
Naar hun lukker øjnene, ser hun
igen den sidste Dag, da de var
sammen. Tydeligt ser hun hans
bedrøvede Øjne, da hun gav ham
Ringen tilbage. Billede efter Billede dukker op i hendes Erindring.
— Den første lykkelige Tid,
—
hvor hele Livet forekom hende
som en stor Fest. Hans glade
Latter lyder igen i hendes Øre!
Det er saa dejligt at sidde saaledes med lukkede Øjne: De to Aar
hun og Carl har kendt hinanden,
oplever hun igen i vaagne Drømme. Mindernes store Hærskare
standser Taarerne i hendes Øjne.
Bornholmeren henne i Hjørnet
hoster seks! Hun hører det ikke.
Drømmer videre, — men pludselig er det, som hendes Hjerte staar
stille: „Det er jo forbi altsammen
nu," hvisker hendes sitrende Læber, „helt forbi — og hvorfor?"
Hun husker det saa tydeligt!
Som det var igaar, det skete. Det
var en Søndag Eftermiddag. Hun
havde ventet ham ved fem Tiden,
og for første Gang i al den Tid,
de havde kendt hinanden, var han
ikke kommet. Dagen efter undskyldte han sig med, at han havde været utilpas. Hvorfor han ikke havde sendt Bud efter hende,
havde hun spurgt, og hun havde
undret sig over hans undvigende
Svar. Saa var de komne Slag i
Slag, Aftnerne, hvor han havde
ladet hende vente. Og saa den
Aften, ja, om hun saa blev hundrede Aar, hun glemte den ikke.
Hun sad og broderede, da Telefonen ringede. Det var Rosa, hen-

des bedste Veninde. Om hun skulde nogen Steder den Aften? „Næ"
havde hun svaret, „hun sad netop og ventede paa Carl!" „Jamen
det er jo netop om ham, jeg vil
tale med Dig," havde Veninden
svaret. (Ak! hvor opofrende Veninder kan være ! !)
„Han er lige i dette Øjeblik
gaaet ind i Paladsteatret med en
anden Dame!'
Om de havde brændt hende
med gloende Tænger, troede hun
ikke, det havde gjort mere ondt
end den Fnisen gjorde, der ledsagede de sidste Ord. — --Hvor forunderligt Livet er! Morgenen efter en søvnløs Nat, hvor
hvert Sekund føles som usigelige
lange Timer, hvor nagende Tvivl
og bitter Sorg sled i hendes forpinte Hjerte - saa Grete i Spejlet, at hendes pragtfulde Haar ikke
havde mistet en Tøddel af sin
Skønhed. Hun havde været overbevist om, at efter en saadan Nats
Lidelser maatte det være fuldstændig graanet. Hun havde troet sit
Ansigt furet af utallige Rynker,
men kun de blege Kinder og forgrædte Øjne mindede hende om,
hvad hun havde gennemgaaet.
Mekanisk iførte hun sig sit Tøj,
mekanisk svarede hun paa de forskellige Bemærkninger, hendes Forældre henvendte til hende i Løbet
af Dagen, og Iigesaa mekanisk
begav hun sig paa Vej hen til
Carl Brandt.
Det blev intet stormende Opgør mellem dem!"
„Jeg kommer til Dig, Carl,"
havde hun sagt, „for at spørge
Dig, hvor Du var henne i Gaar
En dødelig BlegAftes."
hed havde lagt sig over hans Ansigt, og som en Skoledreng, der
gribes paa fersk Gerning i at snyde, havde han stammende forsøgt
nogle Udflugter. Hun stod lidt og
ventede, maaske var det bleven
godt, havde han talt til hende,
men han stod kun og stirrede med
et bønfaldende Blik paa Forlovelsesringen, hun stod med i Haanden.
„Værsgod", sagde hun saa efter en Pause, hvori ingen af dem
havde mælet et Ord. Hun kæmpede for at holde Graaden, som
hun kunde mærke piblede frem i
Øjenkrogene, tilbage, og fik lige
fremstammet: „Og saa forstaar Du
vel, at alt nu er forbi."
Hvordan hun var kommet ned
ad Trappen og hjem, forstod hun
ikke, men stadig lød for hendes
Øre det hæse Udbrud, hvormed
han havde forsøgt at holde hende
tilbage.
Dagen efter bragte Posten et
Brev fra ham. Han tilstod alt. Det
var en ung Pige, som var ansat
paa samme Kontor som han. Den
gamle Historie om igen! Forførende Type — Fristelser -- svag
Karakter! Først nu, da han havde
mistet hende, forstod han, at Livet uden hende vilde blive et Helvede. Om hun kunde glemme?
.Nej", havde Grete sagt til sig
selv. — Det Brev lut stadig ubesvaret i Skuffen, hvor hun dengang havde smidt det. - Klokken er otte. En lille Dame
tripper hen ad Strandvejen. Det er
Grete. En Mand kommer hende
i Møde: „Tak, lille Grete, fordi Du
kom! Skal vi gaa ind?" Grete
ryster paa Hovedet. „Jeg kom,
Carl, for — som Du bad om, at
sige Farvel."
Han aabner Døren til en lille
Restaurant. Den ligger saa diskret,
saa indbydende. Grete følger med.
De sidder ved Siden af hinanden — som I gamle Dage. Grete
tager et Blad, der ligger paa Bordet. Carl Brandt sidder tankefuld.
Han tror, hun læser! Det gør hun
ikke! Over Bladets Kant ser hun

paa hans lyse Haar. Ved øret, om Dig, at Du var fuld!"
Carl ser taknemlig ned paa sin
der hvor Tindingen banker, er det
mest lyst; det er graat. Gretes lille Kæreste: „Jamen de havde
Hjerte hamrer i hendes Bryst. Aah jo ret, lille Grete, jeg var jo ogdet tossede Hjerte. Hun ser paa saa fuld, men det var fuld af Forhans Mund. Den lo altid i gamle tvivlelse — og nu er jeg fuld igen.
Dage! Saa sørgmodige Træknin- Men denne Gang er det af Takger den har facet. Hun mærker nemlighed og Glæde."
hans Haand om sin. De drikker
Kaffen i Tavshed. — „Ser Du!"
Carl Brandt søger at gøre sin
Stemme rolig. Helt lykkes det nu
ikke, men godt det samme; det er
jo netop den lille Skælven i Stemmen, der ubevidst gør Grete saa
glad. „Jeg har jo lidt Familie derovre i Kanada, og de skrev sidst,
at der var Brug for en Mand, og
saa tog jeg en rask Beslutning,
købte Billet, --- og se, saa var det
TORNEROSE.
Læreren: — Kan du saa sige
jo, lille Grete, at jeg saa gerne
mig, Peter, hvorledes vækkede
vilde sige Farvel til Dig først ...
Prinsen Prinsessen?
Der bliver jo nok lidt ensomt derPeter bier.
ovre, og — ja, jeg tænkte, at — Læreren: — Jo, han gav hende saamænd det samme, som din
hvis Du kunde tilgive, at jeg saa
Mor giver dig hver Morgen; naa,
maatte skrive til Dig engang imelhvad gav han hende saa?
lem . . og . .. der var en Ting
Peter: --- En Skefuld Levertran!
til! -- !morgen, naar jeg rejser,
- saa - Du kommer vel ikke
den Vej forbi?" — „Jo", Grete
nikker, „jeg tror nok, jeg kommer
den Vej imorgen." — Carl hjæl- efter cerblelelotten af 1. Zluli ;932.
—nper Grete Kaaben paa. De følges
93cer altib opmcerflom, mat De fceret Stykke, saa raaber han en Bi!
an. — Et Haandtryk — og Carl bee put Riirebente.
aobgengere maa iffe farbee lange
vandrer alene ind mod Byen. Som
en Søvngænger fortsætter han sin ab Rorebanen, naar bet finbeg brugeVej. Tankerne er langt borte. Han ligt jortottg, og bet er 13taM part
støder mod travle Mennesker, brite; er heile ifte tilfrelbet, bar be
ændser ikke deres forargede Ud- flet tit nt feethee lange Rørebanen,
raab, Folk ser efter ham. Pludse- men Ral rede agtpaagitien oberfor ben
lig lyder et gennemtrængende øvrige f cerbfel. (§ 5).
notenbe Ral ubbife leet-tig
Skrig. Et Automobil standser brat;
beb Sort e1 fra en tabe Mer
— men for sent. Travle Mennesker glemmer deres Hastværk og R3ej inb i eller over en anben, neb
klumper sig sammen om den blo- C.,-"tanbening eller aortnibring af cerb.
dige Masse, der ligger paa Sten- feleretning, neb Stedet Duerjernbanebroen. „Hvad er der sket?" spør- broer, Gabe- etter 93ejfrehe og i)bges der. Flere Stemmer raaber i gceueetfelter, forbi Sibeeeje, gennem
Sorte dr. 9.3enbinger Ral Re til eenMunden paa hinanden: „En fuld
Mand kørt ned! — døddrukken !! ftre ; J8enbing og Wiagransferfel maa
Hvem rekvirerer Ambulancen? — tun ffe, nemt ben iffe generet ben at
Ingen. — Maabende staar Mæng- rige aertbfel. (§
orbipaeleren bagfra i @abefrebe er
den og glor paa den forulykkede,
forbubt.
Endelig en behjertet Chaffør. Til
nt bejae leingee i fort 2!tte, til
Kommunehospitalet.
Grete sidder ved Morgenkaffen. eenftte i meget Ror
V.3eb wing tit biijre: Ruet i gob
Hun er ligbleg. Avisen holder hun
i sine rystende Hænder: „Frygte- hib forint:tett ,tannbeit langt rib til
lig Ulykke," læser hun. „En be- hejre. J.-B.:e) ving til venftie: firet i
ruset Mand kørt ned i Aftes ved gob h ib fininben taanben langt ub
11-Tiden. En ung Mand ved Navn tit eenftte. "Z egn meb 1.3iffen er ilte
Carl Brandt kom i Aftes i løftet stof.
fintet Roretej num 'finitte flirte, ben
Tilstand gaaende paa Østerbrogade. Idet et Automobil drejede bet generer cierbielen.
%ar ferenbe niober binauben, Ral
om fra Viborggade
— —"
Mere ser hun ikke. 1 en Fart be begge bolbe faa ((lagt til vejre, at
slaar hun Kaaben om sig og styr- ber er rigtig 43labe imellem bene
orbiforfel bagfra Red Re tit eeliftre,
ter nedad Trappen. Forpustet hører hun af Portneren paa Hospi- og maa hin ffe, 'mar bet fan Ide at
talet om ham, der i Gear Aftes V3ejbnnen er fri, ;Den, ber farer forblev indlagt. Han anviser hende telt, Ral finte botbe tilbage og give
Stuens Nuroer. Grete staar ved rigelig 1ilabe tit orbitorfelen, tutor
Døren. Den gear op i det samme. ban varRoee beroet. (§ 10).
or at iinbann eanitnegiøb melfeen
En Sygeplejerske viser sig. „Om
hun maa gaa derind?" Sygeplej- ferenhe, bet fcerbee ladebte, at benre
ersken tøver, men Grete afventer %eje ftceree, bat ben, font bat hen auikke Svaret. Hun staar ved hans ben paa b2ixe teuntb, i8igeptiet. Mere
Seng. Carl Brandt ligger med he- ur 23eftentruelfe fritager boa iffe ben
le Hovedet indbundet. Kun øjne- enten for f ot. figtigbeb. %vittig ffat
neb acerhfet fra
ne og Munden var fri. Grete læg- ber vieed
en
miebre
befcerbet
.Q;ej
tit en mere
ger sig paa Knæ ved Siden af
befretbet
Viej
eller
@abe.
ten, ber feSengen og klapper hans Haand.
Den ligger saa kraftløst paa Tæp- ter ub fra en ajenbont eller @klud),
pet: „Stakkels Carl," hvisker hun. flette, bar leigepligt for cetbler fra
Hun rejser sig hurtigt, da Syge- begge fiber. (§ 11).
91aar et bolbenbe Riiretaj foretager
plejersken kommer ind. Vanemæslibluing
peb Jgangfcetiting, giret; regn
sigt besvares alle Gretes Spørgsrnaal: „Lettere Hjernerystelse. in- font tieb Nnbring af acerbleleretning.
Rør iffe hib I et Ligtog, troppealtet Brud. Forholdsvis let fra det.
betinget
eller $toreefioner.
Kun Ro og Søvn."
Det er en Maanedstid senere i
2egtetieubingetiben er en bah, time
Hospitalets Have. Der gaar to un- efter og en bats time far 8olelt Cpge og lykkelige Mennesker. De gang, og itibenfor benne hib Rat arte
holder hinanden i Haanden. „Det
elleferetejet rare forlenet meb en
var nu alligevel godt, det skete," flad lefenbe 2egte paa buer Sibe meb
siger Grete og læner sit Hoved boibt 2ee og en Waelegte meb tabt
ind til hans Arm, „for ellers var 2ee, brie iffe ortegtetne bifer faaban
Du jo rejst fra mig, og jeg kan rovt 2ee bagreb. Ogjaa netvogne fral
jo slet ikke undvære Dig. Kun er batte .2egte, tinor bet ifte er @abebedet Synd, at de stygge Blade skrev teening.

Fa2rdselsre jement.

%a« affeffien ligger i beire
af Gaben, Ral aftiften ben9tle ben,
meb minbte ban bar %Solfer Ina Mien, her er terebere rnb Steret.
9taar bobbelt qeflefti, fom er beregn
net for Qefiitig i begge gletui ager,
af (toaben. er atii eenftre
Itiffin berettiget, men ilte forpligtet tit
at berette ben.
bolbe
qettifier Rat til enbuer
faa langt tit bojre fem utidigt, og bet
er forbubt at rette paa Mer øer Bortoug eller iib af 9,3orte etc. Mfflifter
maa ilfe tage rig bagi nubre Retetojer, og paa en ti fte maa iffe beforbree flere 43erlotter, enb ben er indrettet tit, qnhuee (51)fte fral ecere fytin,
urt neb Ralterje all i 2egtetedibinge.
tiben meb flad lejeube Vente (ber %fon Ral lege til Siberne).
qeflifter Ral altib tiabe minbft en
tret og begge [ebber
baanb paa
paa qeba terne.
Saa 2anbenejett er i galge § 8 i
Rart*Nfobeu faa eiht muligt ben
øerne Wleter af
ejlenteu forbebotht
g-effiflen (altlaa iffe ben batte 2aube.
tiejebrebbe); ubober benne eberfte The
ter Rat ffeftiften artib vige for Setatortatenbe, og tmor her er Qetleftier,
et aeflifterne benbiet til biel e,
+33iver en 431ilitibetjent 2:iem et degn,
faet ret Dem i arte tilfcelbe ubbetingee herefter.
Zel fan tofte inbti[ IC00 ilt. at
opertrabe bieje Regler foruben muligt
Qefeitnineeanfoar.

— Hvor mange NIennesker arbejder der paa din Fabrik?
— Cirka !?1 ,.3elani

uden Sange er ikke
geegt nogen rigtig Fest!
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 faer De
i Allinge Bogtrykkeri.

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

TH'. 29.

Geert Hansen.

Allinge Teglværk
anbefaler

Mursten, Tagsten, ==
Telefon 127.

Bornholms
Spare- og haanekasses
Afdeling i

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

Boxer udlejes.

2)i sender .9em

„grord6ornfiolm"
fluer 21ge.
Ytenk ogsaa paa os,
naar 9e Etar et eller
andet at avertere.

