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AnNworftikavende Udgiver: 

Otto Gornitzka. .-: Telefon 74. 

Trykt i Allinge Bogtrykkeri 

kys 

°hiker, Rækker, Ro og Klemem. 

Udgear i 

Stemningsbillede fra en af Himmelbjergsoerne 

Efter 20 Aar. 
Af G. Williamson. 

Muriel Lattimas stirrede i stum 
Forbløffelse paa det Brev, Pigen 
havde lagt ved Siden af hendes 
Tallerken — og hendes Haand ry-
stede lidt, da hun tog det op. Hun 
kastede et hurtig Blik over paa 
sin Mand, men beroligedes ved 
at se, at han selv var optaget af 
sin Post. Hendes Kinder brænd-
te, og hun lod Brevet falde ned 
i Skødet, mens hun skænkede 
Kaffe for sin Mand. Lidt efter 
tog hun det op. Konvolutten var 
plettet, Udskriften var helt falmet. 
Brevet jhavde været omadresseret 
adskillige Gange, kunde man se 
— den oprindelige Adresse stod 
ganske utydelig, men det var den, 
der havde faaet Muriels Kinder 
til at gløde, thi Brevet var adres-
seret med hendes Pigenavn, og 
og Haandskriften vækkede et Væld 
af halvglemte Minder af deres 
Dvale. Aandeløs rev hun Konvo-
lutten op og læste: 

„Elskede Muriel 
Jeg har nu løst Kongebrev og 

betalt Billetter for os til London. 
Jeg vil være nede ved Alléen 

. 8 i Morgen Aften med 
Vognen, saa vi kan køre til 
Hallingford og tage Jernbanen 
derfra. Som du ser, er jeg 
fræk nok til at gaa ud fra, at 
du har besluttet Dig til at tage 
med mig, skønt Du ikke kunde 
faa Dig til at sige ja, da jeg 
spurgte Dig forleden Aften paa 
Ballet! Du ved, at jeg længes 
mere, end jeg kan sige Dig, og 
jeg kan slet ikke tænke mig, at 
jeg tage tilbage til London uden 
Dig! 	Du vil ikke svigte mig, 
Elskede — vel? 

Din altid elskede 
Harry —". 

Muriel følte som en Klump i 
Halsen og stirrede paa de falme-
de Bogstaver med slørede øjne, 
Det var dateret September d. 20 
1906! For tyve Aar siden, og det 
havde først naaet hende nu! 

Med et lille Suk saa hun op 
paa sin Mand. Han sad og nød 
sin Frokost og lagde slet ikke 
Mærke til hende. Atter saa hun 
paa Brevet og læste det igennem 
for anden Gang. Alle de gamle 
Minder strømmede ind paa hende. 
Brevets Ord brusede i hendes 
Øren, og hun glemte helt, hvor 
hun var. — „Forleden Aften" -
- for tyve Aar siden! Og dog 
huskede Muriel hver eneste lille 
Ting. Hun havde gjort Harrys 
Bekendtskab nogen Tid før det 
Bal, der var Tale om. De var 
gode Kamerater, men den Aften 
havde han gjort Kur til hende. 
Næsten hver eneste Dans havde 
de danset sammen. 

Efter Bordet var de gaaet ud 
i Haven — og de havde siddet 
sammen i Lysthuset og set paa 
Skyggerne, der dansede i Maane- 

skinnet over Plænen. Harris Arm 
laa om hendes Liv, og blide To-
ner af et Valsetema lød ud til 
dem gennem de aabne Døre. Hun 
kunde endnu høre hans Stemme, 
da han bad hende følge med til 
London. Ja, hun sagde til havn, 
at hun holdt af ham, hun havde 
længe ventet hans Erklæring, men 
hun havde ikke tænkt sig noget 
saa eventyrligt som Flugt sammen. 
Hun vidste, der vilde blive Vans-
keligheder med at faa Forældrenes 
Samtykke til Gifterrn aal med Harry, 
thi han var en ung Student med 
meget lange Udsigter. Men Harry 
vilde ikke høre Tale om saadan 
Forældre - Opposition! -- „Kom 
med mig", bad han, jeg løser 
Kongebrev", og han udmalede 
deres Fremtid i Arbejde og Lykke. 

De havde diskuteret Planen, set 

fra alle mulige Sider og Stand-
punkter — og Muriel havde hele 
Tiden længtes efter at kunde sige 
„Ja", men noget holdt hende til 
bage og det endte med, at hun 
vilde betænke sig i nogle Dage. 

— Og i Tankerne genoplevede 
Muriel deres Afsked den Aften. 
Hun kunde næsten føle disse 20 
Aar gamle Kys paa sine Læber 
nu! Og hun tænkte, om Harry 
mon mindes dem. Hans hvis-
kende Ord om evig Kærlighed 
klang endnu i hendes Øren. -
Hun korn ned til Jorden igen og 
smilede lidt ved Tanken om det 

latterlige i at dvæle ved en Ung-
pigeroman, det-  er tyve Aar gam-
mel. 

Hendes Mand var færdig med 
Frokosten og sad nu tilbagelænet 
og læste sin Avis. Muriel saa 
kritisk paa ham. Næsten uden at 
vide det sad hun og sammenlig-
nede sin Elskede for tyve Aar 
siden med den Mand, der var 
hendes Ægtemand. Hans Kys 
var ikke som dem, hun lige hav-
de mindedes. Og det var sjældent, 
han hviskede hende Kærlighed i 
ørene, Der sad han — rolig og 
sat, nøgtern og maaske lidt kold, 
men til at stole paa. Hun skam-
mede sig lidt over at have sam-
menlignet! 

Hvad var den Aften dengang 
andet end Ungpigeminder? Hen-
des første Kærlighedsfølelser og 

Harrys Voldsomhed havde taget 
Grunden bort under hendes Fød-
der. — ,,Jeg er fræk nok til at 
gaa ud fra, at Du vil følge med 
mig", havde han skrevet. Og han 
havde haft Ret. Hun havde be-
stemt sig! Hun havde endda be-
gyndt at pakke sit Tøj! Men med 
en Kvindes Lunefuldhed havde 
hun ønsket, at hendes Elskede 
skulde bede igen, spørge igen! 
Og her laa altsag hans Brev hans 
„Spørgen igen" tyve Aar for sent! 
Haabet fra for længe siden kæm-
pede nu i Muriels Sind. Sæt -- 

Hun vækkedes pludselig af sine 

Drømmerier ved sin Mands Stem-
me. Han stod ved Siden af hende. 
I samme Nu var hnn klar over, 
at hendes Frokost stod urørt paa 
Bordet. 

— ,Jeg — jeg — jeg" —, be-
gyndte hun ærgerlig over at vide, 
at hun blev rød i Hovedet. 

Hendes Mand saa forbavset paa 
hende: ,Tænke sig at lade sin 
Mad staa for at læse gamle Kær-
lighedsbreve", sagde han spøgen-
de. „Hvad bliver det næste?" 

— „Dette her er et nyt gam-
melt et", svarede hun, — „Husker 
Du, at vi aldrig kunde forstaa, 
hvorfor jeg ikke fik dit Brev an-
gaaende vor Flugt sammen? -
Her er det — tyve Aar efter — 
og hvis Du nu ikke var ked af 
at gaa ved Alleen og vente og 
var kommet op til Huset efter 
mig, saa var vi maaske aldrig — 

Hun brød af, da hendes Mand 
snappede Brevet. Hun betragtede 
ængsteligt han Ansigt, mens han 
læste Hans Udtryk blev et an 
det end før, og han lod Brevet 
flagre ned paa Gulvet. Et Sekund 
efter havde han taget hende i sine 
Arme og bedækkede hendes An-
sigt med et Kys -- Kys som for 
tyve Aar siden. 

Oyrene I Folkolafilesieo. 
Studier af Axel Thomsen. 

—0- 
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(Sidste Artikel.) 
Af Fuglenes Flugt har man i de 

ældste Tider taget Varsler. Helte-
ne udvalgte sig blandt Fuglene 
altid Falken til Yndlingsdyr. Fal-
ken var Apollos hurtige Budbrin-
ger, og man paastod for ramme 
Alvor i Grækenland, at en Falk 
kunde blive over 700 Aar gammel! 
Blandt de andre Fugle, er de to, 
som ofte høres, men sjælden ses, 
Gøgen og Nattergalen, indspun-
det i mystiske Sagn, der altid har 
et eller andet med Kærlighed at 
gøre. Paa Plinius's Tid havde man 
angaaende deri mærkelige Gøg, der 
lægger Æg i andres Reder, ud-
fundet, at den „var et Barn al 
Falken", at den aldrig dør, er udø-
delig, har set alt og ved alt Der-
for kan man trygt spørge den, 
hvor mange Aar man skal leve. 
Den ved ogsaa det. Svalen kaldes 
i det katolske Tyskland „Madon-
nas Fugl", og i det gamle Ungarn 
kaldes Uglen „Dødens Fugl". Det 
var Gudinden /kiltenes (Visdom-
mens Gudinde) Fugl og har fra 
hine fjerne Tider, vist ganske med 
Urette beholdt sin Visdomstitel. I 
øvrigt skal Ugler ikke kunde ud- 
staa Drukkenbolte 	hvad gan- 
ske vist er vist! — og i ældre 
Tider var Ugleæg, nydt tre Dage 
i Træk i Vin, den bedste Medicin 
mod Drikfældighed. 

I Indien tror man om Kragen,  
at den foruden at være Fugl tilli-
ge er et afdød Menneskes Skygge.  

og derfor overlader Hinduen ger-
ne Kragen lidt af sit Maaltid. Den 
græske Digter Aristofanes siger 
om Lærken, at den var det før-
ste Dyr, „og den var til før Jor-
dens Skabelse"! Syv Gange om 
Dagen synger Lærken Skaberens 
Pris oppe i den lyse Luft, og Lær-
kens Takkesang er den første, der 
har lydt paa Jorden. Disse Aristo-
fanes's sidste Digterord har jeg 
ofte tænkt paa, naar jeg en tidlig 
Morgen gik over Markerne. 

Høns og Haner har i mange 
af Sydens Lande været hellige Dyr. 
Cicero gaar endog i en af sine Ta-
ler saa vidt, at han siger, at de 
gamle var af den Anskuelse, at 
deri, der uden Nødvendighed dræb-
te en Hane, ikke begik en mindre 
Synd end den,' — der myrdede 
sin Fader! 1 Avesta. 1-hinduens 
hellige Bog hedder det meget smukt 
om Hanen: Den hæver sin Stem-
me hver Morgen, Staa op, I Men-
nesker! siger den, nyd og pris den 
tidligeMorgens goddommeligeRen-
hed!" Hanekamme skal indgyde 
megen Frygt, selv Løverne er ban. 
ge  for den røde Hanekam. Pallas 
Atene bar af den Grund Hanebil-
ledet paa sin Hjæltu, Helten Ido-
meneus paa sit Skjold. 

I den store hvide G a a s's eller 
Svanes Skikkelse fremtræder ofte 
Helten og Valkyrien. Men især vil 
man huske Svaneridderen i „Lo-
hengrin", der kommer fra den 
hellige Grals Rige for at befri den 
ulykkelige Else af Braband. 

Og lad os saa slutte disse Smaa-
notitser om Fuglene med at citere 
de smukke Ord, lndierne siger om 
Paafuglen: „Den stille, azurblaa 
Himmelhvælving, naar den straa. 
ler med tusinde Stjerneøjne — det 
er som Paafuglen. Naar Aarstiden 
kommer, da Himmelen og den 
straalende Sol er skult i Skyers 
og Høstens Regntaager — det er 
atter Paafuglen, som i Aarets mør-
ke Del mister alle sine Farver for 
at genopstaa i Farvepragt, naar 
Aaret vaagner paa ny ved For-
aarstid." Paafuglen er som Bille-
det paa Aarets Mysterium og den 
evige Genfødelse. 

111 
Men ogsaa al Slags Smaakryb 

er velkendt i Folkefantasien. 
Efter et russisk Sagn er Bier n e 

de eneste Dyr, der direkte stam-
mer fra Paradis, og den romerske 
Digter Vergil priser i „Georgica" 
Biernes guddommelige Natur, der 
er en Del af Guds Aand. „Aldrig 
dør Bierne, og levende flyver de 
op i Himmelen!" Naa ja, Bierne 
leverer jo Voks til alle Kirkernes 
Lys, det er da kun rimeligt, at de 
katolske Lande giver dem en Sær-
stilling blandt Dyrene. 

Sommerfuglen er endnu paa 
Sicilien de gode Nyheders Fugl. 
Flyver en Sommerfugl ind i en 
lille Hytte paa Secilien, betyder 
det Lykke, og hurtig lukker man 
Døren, for at Lykken kan bie en 
Stund, I Antikkens Tid ses Som- 
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merfuglen ofte siddende paa Ero's 
Haand. Sjælen afbildes som Som-
merfuglen, der dør for at gen opstaa. 

Den lille Fisk var i Indien Bil-
ledet for Kærlighedens Gud. Det 
er interessant:at vide, at i de første 
Kristnes Tid var Fisken Tegnet for 
Kristus. Det ses endnu mange 
Steder nede i Roms gamle Kata-
komber, hvor de tørste Kristne i 
onde "lider fristede Livet. 

Den lille Mariehøne skal næv-
nes til allersidst. Mærkelig nok er 
denne lille Bille, der er langt uan-
seligere end saa mange andre 
Biller, omtalt rundt omkring i Fol 
kefantasien. Den har mange Nav-
ne, de fleste viser hen med Paa-
kaldelse og Beundring: „Guds lille 
Flest", „Solfugl", „Himmeldyret" 
og „Lille Sol". 

Sommerens Eventyr, 
Fem Piger i en Bil. 

De havde været Veninder fra 
smaa, og de havde gaaet i Skole 
sammen i den lille Provinsby. Talt 
var de fem: den blide Eva, den 
viltre Grete, den poetiske Sonja, 
den fornuftige Else og den vittige 
Gerda. 

Senere var de alle kommet til 
Hovedstaden. Gerda og Grethe 
havde en lille hyggelig Lejlighed 
sammen og havde tit om Aftenen 
efter endt Arbejde Besøg af deres 
Veninder. Eva og Sonja havde 
ogsaa slaaet sig sammen om en 
Kunstner- Lejlighed; Eva malede 
Porcellæn og Sonja skrev Roma-
ner., d.  v. s. hun fik en væsentlig 
Indtægt fra sin Arveonkel, som 
hun spøgende kaldte ham; des-
værre var hun ikke eneste Arving 
— det beklagede hun tit dybt. 
Else var blevet Lærerinde, og hun 
var stadig Klikens Fornuft. 

En Aften var de alle samlede i 
G'ernes Lejlighed. De drøftede 
Sommerferien. Ingen af dem hav-
de bestemte Planer. 

„Jeg ved ikke", sagde Sonja, 
„om jeg skal holde en pragtfuld 
Sommerferie, eller om jeg skal 
købe en Bil." 

„En Bil," spurgte Else forbav-
set, kan man faa en Bil for ca. 
300 Kroner?" 

„Ja, Du ved nok, min Onkel, 
altsaa min højærværdige Arveon-
kel, har en mægtig aaben Bil, 
ganske god, men komplet umo-
derne, Nu har han tilbudt mig den 
for 300 Kr." 

„Han kunde lige saa godt for-
ære Dig den," mente Gerda. 

„Nej, det kan han ikke, for jeg 
er ikke hans eneste Arving, og de 
andre vil blive misundelige; for 
at faa Fred maatte han saa for-
ære dem alle en Bil, og det har 
han ikke særlig Lyst til." 

„Det var dog ærgerligt! Tænk, 
hvilken Sommerferie, Du kunde 
holde". 
Pludselig fo'r Grethe op fra Sofaen. 

„Ih, jeg har en vanvittig god 
Ide. Du køber Bilen — vi splej- 
ser og holder Sommerferie i Bil .  
Vi kører til Tyskland, saa faar vi 
Brug for alt det Tysk, vi lærte 
paa Kursu'et i Vinter " 

De andre var lidt betænkelige, 
men blev til sidst Fyr og Flamme 
De begyndte at lægge Planer og 
drøfte alle Enkelthederne. 

Nogle Dage efter kom Sonja kø-
rende med Bilen, og Veninderne 
studerede den omhyggeligt. De kom 
til det Resultat, at det var en dej-
lig Vogn; men med en lidt kede-
lig Farve — den maatte pyntes 
op Og den blev det. Den blev 
lakeret knaldrød og fik herefter 
Navnet •„Rødbeden". Saa gik de i 
Gang med at sy Puder, og snart  

var Vognen rød og grøn indven-
dig. Det var en Vogn, der lyste 
af Humør. 

De startede en klar Morgen, og 
de var i et pragtfuldt Humør. 
Den første Dag kørte de til den 
lille Provinsby paa Lolland, hvor 
deres Forældre boede; her blev 
de et Par Dage og startede saa til 
Berlin. 

De var mægtig imponeret af 
Trafiken, men var ikke videre stolt 
af at køre her, og det var med 
glødende Ansigter og bankende 
Hjerter de standsede uden for det 
billige Hotel, hvor de skulde bo. 

Efter at have set Byen tog de 
videre til en af Rhinbyerne; her 
tog de ind paa et Hotel og satte 
„Rødbeden" i Hus indtil videre. 
Saa lejede de en Baad, og det var 
deres Mening at ro op ad Rhinen 
om Dagen og tage ind paa Hotel-
ler i Byer, der laa langs Floden, 
om Natten. Siden vilde de se at 
faa Baaden med en Fragtdamper 
hjem og saa selv tage med Toget. 

Det var et helt stolt Syn at se 
de 5 glade, unge Piger ro den ik-
ke saa helt lette Baad. Det maa 
vel nok have været dette Syn, der 
fik en elegant Lystyacht til at 
standse og 3 unge Mænd til at 
læne sig over Rælingen og spør-
ge, om de unge Damer ikke vilde 
binde deres Baad fast i Yachten. 
Femkløveret, der havde opdaget, 
at det ikke gik saa let, som de 
havde haabet, var meget taknem-
melige. Og efter at surret Baaden 
fast, gjorde de en lille Visit over 
paa „Rita", soni Yachten hed. 

De unge Mænd var høflige og 
belevne, og Eva opdagede snart, 
at saa smuk en Mand som „Rita"s 
Ejer, Viktor Keiser, havde hun 
aldrig set. 

Den ene af de unge Skippere 
fungerede som Kok og lavede 
Chokolade, og snart var der dæk-
ket et nydeligt, indbydende Bord. 
Der var Liv og Lystighed; man 
lo og sang, og alle morede sig 
dejligt. 

De unge Mænd var henrykte 
over Rejseselskabet, de havde faa- 
et, og de unge Piger var ikke 
mindre henrykte over at slippe for 
at ro Baaden. 

Det blev besluttet, at de skulde 
sejle med til en By, hvor Herrer- 
ne skulde hente et Par Venner, 
og der skulde de saa blive om Nat-
ten, for derefter at sejle tilbage 
næste Dag. 

Den ene af dem, de skulde hen-
te, var Dansker og hed Gert Jo-
hansen, han var Ingeniør. De un-
ge Piger glædede sig meget til at 
træffe en Landsmand, og de blev 
sandelig heller ikke skuffede -- 
især Grethe syntes, lian var en 
rigtig Mand efter hendes Type. 
Han var en energisk og fast Ka- 
rakter, vist lige den rette til at 
holde igen paa Grethes Kaadhed. 

Det lod da ogsaa til at blive 
Kærlighed ved første Blik ; thi da 
man kom tilbage til den lille By, 
hvor Bilen var indlogeret, efter at 
man havde haft en vidunderlig 
Tur, sar hun tilsyneladende forel= 
sket til op over Ørene, og hun 
plejede ellers altid at sige, at hun 
var uimodtagelig for mandlig 
Charme. 

Heller ikke de Blik, den tinge 
Dansker sendte hende, kunde man 
tage Fejl af. 

Eva derimod saa og hørte kun 
sin Tysker, og han syntes paa sin 
Side, at den blide lille Pige var 
vidunderlig. 

De kom til deres Tilflugtssted 
Kl. 9 og gik hver til sit, d. v. s. 
til deres Hotelværelser, for at so-
ve ud efter den anstrengende Dag; 
thi det havde i Sandhed været en 
anstrengende, men vidun de rlig Dag. 

Næste Dag tog de det med Ro; 
om Aftenen var de ude at more 
sig sammen med deres Rejsesel-
skab, som de havde gjort et saa 
uventet Bekendtskab og Venskab 
med. 

Men nu skulde de atter skilles. 
De lovede at skrive til hianden og 
besøge hinanden, hvis deres Veje 
skulde krydses. Afskeden var lidt 
tung, især for Eva; men efter at 
Viktor havde hvisket hende nogle 
Ord i Øret i en Krog, syntes hun 
mere glad end nogensinde. 

Næste Morgen ganske tidligt 
kørte de videre, og efter at have 
set en Del af Tysklands andre 
Egne, vendte de hjem, glade og 
tilfredse med Som m erferien. 

Det var lige før Jul. De var som 
saa ofte før samlet i G'ernes Lej 
lighed. De talte atter om Ferien. 

„Naa, Grethe, hvor skal Du hen?" 
spurgte en af de andre, ,,Du skal 
vel ikke være hos dine Forældre 
hele Tiden ?" 

,,Jo", svarede hun, „vi faar nem-
lig Gæster. I bliver forresten nok 
inviteret til et større Selskab med 
Overraskelser en af Juledagene. 
Gert Johansen kommer." 

e lalæ, Grethe, er det sandt? For-
lovelse, ikke?" udbryder de alle 
og ønsker hende til Lykke. 

„Ja, hun skal nok faa en god 
Juleferie," siger Sonja en Smule 
misundelig. 

„Ja, det faar hun nok," siger 
Eva, „men min bliver mindst lige 
saa god, jeg skal nemlig til Tysk-
land et Par Dage." 

„Men Eva dog — til Lykke og-
saa til Dig, og det har Du slet 
ikke fortalt os. Men Du har for-
tjent detl" lyder det fra alle Sider. 

„Du store Kineser", udbryder 
Sonja, „hvad den Sommerferie dog 
har bragt, to Forlovelser, en Bil 
og 14 pragtfulde Dage. Den skal 
gøres om til næste Aar!" 

„Ja, jeg kan nu ikke," siger 
Grete, „for vi skal gif es til August" 

„Jeg heller ikke", siger Eva „for 
jeg skal bo hos mine Svigerfor-
ældre hele Ferien." 

„Ak, saa maa vi tre stakkels 
uforlovede slaa vore Pjalter sam-
men og se om vi kan faa en lige 
saa god Ferie og med et lige saa 
godt Udbytte," siger Sonja med 
en tragisk Mine. 

G. M. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Til Ungdommen i 1111,-Sandv. 
Nemlig! det skal være til Ung-

dommen, for nu skal vi til at ta-
ge fat. Nu kommer Sommeren og 
dermed den rigtige Tid for Sporten. 

Det Fodboldhold vi har i Allinge, 
er desværre ikke det vi burde 
have, og hvorfor i Alverden er det 
ikke det. Ja, ja, og saa sukker man, 
her i Allinge-Sandvig, hvor der er 
saa megen Ungdom, hvorfor kan 
vi ikke faa fat i denne og saa faa 
dem lavet om til rigtige Mandfolk. 

I den Vinter som er gaaet, er 
Gymnastikken gaaet helt godt, 
bedre end i Fjor, men det skal 
dog være meget, meget bedre end-
nu. Der gaar Masser af tinge Men-
nesker og keder sig om Aftenen, 
hvorfor kom I ikke ud paa Gym-
nastiksalen, det havde været en 
udmærket Maade at slaa en Aften 
ihjel paa og til Gavn for Jer selv. 
Oggeje, det er jo for sent nu, 
men alle I, der forsømte i Vinter; 
kom I nu til Sommeren op paa 
Pladsen bagved Gasværket og vær 
med der, hvor det foregaar. 

Sidste Sommer blev der sat et 
Junior-Fodboldhold i Gang, og 
dette skal der nu tages kraftigt 
fat paa. Vi maa begynde med de  

smaa og saa skal de have den 
rigtige Undervisning, saa det kan 
blive disse, der kan drive det til 
noget og bære Sporten frem til de 
Rækker, der rummer de bedste. 
Hr. Lærer Jensen har lovet at ta-
ge sig af dette Hold der allerede 
i Fjor tegnede udmærket, men ikke 
var indmeldte i nogen Turnering, 
hvilket skulde væreMeningen i Aar, 
altsaa lad os faa fat i alle de un-
ge lige fra 14-Aars Alderen af, 
saaledes at vi kan faa Gang i 
Fod boldssporten. 

Saa kommer vi til det næste, 
det er Damerne, det er sandt at 
sige, Gymnastikforeningens Stolt-
hed. Ingen kunde som dem holde 
sammen, baade i Fjor Vinter og 
Sommer, men ogsaa i denne Vin-
ter har de vist, at de vir kelig vil 
noget. Der vil om ganske kort Tid 
blive startet et Haandboldhold for 
Damer, hvortil der allerede er ind-
meldte en hel Del; men vi har 
Brug for flere endnu, thi den stren-
ge Hr. Lærer har forlangt god 
Tilslutning, ellers vil han ikke 
have med det at gøre 	altsaa 
smaa Piger, nej, jeg mente unge 
Damer : Mød op! saa vi kan kom-
me i Gang. 

Haandbold har vundet stærkt 
Indpas overalt i Danmark og er 
absolut en fornøjelig og sund Sport 
Indtegningsaftenen vil blive be-
kendtgjort senere. Det vilde være 
morsomt om vi kunde faa nogle 
Haandboldkairpe med andre Hold 
paa Øen at se i Løbet af Som-
meren. 'øvrigt vil jeg gerne gøre 
Damerne opmærksomme paa, at 
hele Redeligheden er gratis, bare 
man er Medlem af Gymnastikfor-
eningen, hvortil Kontingentet kun 
er, siger og skriver 25 Øre om 
Maaneden. 

Paa Gymnastikforeningens Ge- 
neralforsamling forleden Dag blev 
disse Spørgsmaal behandlede, og 
Bestyrelsen haaber nu at faa rig-
tig Fart i Sagerne, saaledes, at 
det ikke altid skal være Allinge, 
der er med imellem de sidste 
Rækker her paa Øen Ja, hvorfor 
skal vi det, vi har jo Masser af 
Ungdom, og den har samme Be-
tingelser for at blive rigtig Sports-
ungdom, som den har andre Ste-
der paa Bornholm. 

Tak for Ordet og vel mødte i 
Gymnastikforeningens Rækker. 

Fætter Petsen. 

Gymnastikopvisningen 
2den Paaskedag havde samlet 

fuldt Hus og indlededes med den 
traditionelle Præsentation af For-
eningens smukke Fane. løvrigt for-
løb Opvisningen udmærket, og 
begge Hold høstede meget fortjent 
Bifald. Især de unge Damer var-
udmærkede baade i de staaende 
øvelser, Spring og nogle smukke 
Bomøvelser. Hvis man endelig skal 
være skrap og kritisere noget, saa 
skulde det være Mandfolkene, 
hvorfor kan I ikke løbe paa Plads, 
naar der bliver kommanderet: 
„Paa Plads løb" i Stedet for be-
sindigt at bevæge jer over Fru 
Christensens nyferniserede Bræd-
der. Mere Fart i det — se blot 
paa jeres kvindelige Kollegaer. 

Efter Opvisningen var der en 
Svingom, som heller ikke denne 
Gang manglede det gode A.-S.-G.-
Humør. 

Kritikus. 

Tennis-Saisonen 
er inde. Allinge-Sandvig Ten-

nisklub har det sidste Aar forbed-
ret sin Bane i Allinge meget paa 
forskellige Maader: 

Rødt Grus for lettere at kunne 
se de hvide Bolde, nyt Tre ladhegn 
og mange andre Ting, saa ledes at 
Banen nu staar klar til at mod-
tage Tennisspillerne. 

Det er i Grunden ma rl.eligt, at 
saa faa dyrker denne gode og for- 
nøjelige Spy t, som gier god 
Motion og derigennem undhed 
og Livsglæde til Dyrkerer heraf. 

For de Unge er Tennis en god 
Sport, det ved mange, m gi hvor 
mange ved, at man kar spille 
Tennis til man bliver gammel, og 
gammel bliver man ikke naar man 
spiller Tennis; der findes Tennis-
spillere som er over 70 Aar. 

Det er indlysende at de der tit 
Stadighed dyrker Sport, holder 
Legemet i Form og Balance, Sund-
hed og Bevægelighed er Følgen 
heraf, og det ønsker vi jo alle. 

Foruden det gavnlige kommer 
Fornøjelsen ved at se de raske 
Skikkelser paa Banen og den lille 
hvide Bold fare frem og tilbage 
over Nettet i alle mulige Kurver 
og Linier. 

Lad os faa Fornøjelsen af altid 
at se Mennesker paa vor Tennis-
bane, naar vi gaar vore Morgen-
og Aftenture. 

nis, 

Den stærke Storm, 
der pludselig brød løs Natten 

mellem Mandag og Tirsdag, over-
raskede de Fiskere, som var ude 
og sætte Laksegarn. 

Motorkutteren „Ternen" af Tein 
blev saaledes overskyllet af en 
Braadsø, der bortrev den 21-aari-
ge Chr Johansen fra Baadstad, 
og da Garnene samtidig var kom-
met ind i Skruen og standsede 
Motoren, saa det galt ud for 
Baadens øvrige Besætning, Fisker-
ne Munch og Kjøller. Det lykke-
des dog at faa Skruen frigjort og 
„Ternen" naaede ind i Hammer-
havnen med Budskabet om den 
sørgelige Katastrofe. 

Tre unge Mennesker fra Sømar-
ken i Pedersker, Ludvig Marcher 
og Brødrene Villy og Henning 
Hansen var ogsaa ude i Storm-
natten med en lille Motorbaad og, 
da enhver Efterretning om dem 
mangler, er de antagelig alle druk-
nede. 

Paa SøndagSøndag 
er 	Konfirmation i Allinge Kir   

Ejendomssalg. 
Maskinmester Carl Aage Holm 

har købt afdøde Skomagermester 
P. Mortensens Ejendom Matr.- 

Nr. 89 a Allinge. Købesum 30,000, 

Ali skal sælges 
til rimelige Priser: 

7 Stk. nye og brugte Plove 
1 Stk. 9 Tands Greilharve 
2 Stk. 7 Tands 	do. 
1 Stk. Cimbratromle 
2 Stk. Agerslæbere 
1 Stk. Letharve 
1 Stk. Ibsensrenser 
1 stor Pladevogn, 1500 kg 
I 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. 

Forretningskonvolulter 
sælges med Firma fra kun 8 Kr. 

pr. Mille. 
Allinge BogtryKleri. 



Konfirmations- 
Telegrammer skrives og besør- 

ges overalt. 

Stort og smukt Udvalg 

Kiosken, Allinge 

2iografen.  
Fredag og Søndag Aften Kl. 8 

Tiger-Hajen 
Spændende Sydhavsfilm 

med pragtfulde Optagelser fra 
Land og Hav. 

Den muntre Fattiggaard 
Forbudt for Børn. 

«ffiin og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Harry Hansen, Rø. 

Min og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærksom-
hed ved min Konfirmation. 

Knud Madsen, 
Lillebo, Olsker. 

fffjerielig Yak 
for den store Opmærksomhed ved 
vort Sølvbryllup. 

Andrea og Karl Holmberg, 
Tein. 

Flink Pige 
søges 1. Maj, 

Lundegaard i Allinge. 

Jord 
til Gravsteder og Haveplæner kan 
faas paa Kærhytten. 

Olsker Boldklub 
afholder Generalforsamling Tirsdag 
den 17, ds. i Olsker Forsamlings-
hus. Alle interesserede er velk. 

Bestyrelsen. 
	■••••■•-■ 

En Dreng, 
14 --16 Aar, kan faa Plads 1. Maj 

Bækkegaard, Olsker. 

9aase- og Xndeceg 
er til Salg. 

Brogaard pr. Allinge. 

En brugt Kakkelovn 
ønskes til Købs — helst en rund 
fra Bornholms Maskinfabrik. 

Ole Thorsen, Tein. 

En flink Pige 
kan faa Plads til Iste Juni. God 
Løn gives. 

Skræderm. Bendtsen, 
Tlf. Allinge 28. 	Sandkaas. 

Efter endt Kursus i Tilskæring 
aabner jeg den 16. ds. en 

Systue for al Kjolesyning 
Bopæl: Vognm. Poul Nielsen. 

Sonja Berggren, 
Østergade, Allinge. 

■••••••.•11•■•- 	 

En flink Pige 
eventuelt Formiddagspige — kan 
faa Plads 1. Maj ved Husgerning. 

Kobro. Planek, Allinge. 

Nye smukke, stribede og tærnede vaskeægte 

!)3ontuldstler _ til smaa Priser. 

Nyheder i Killer og Forklæder, — Se Vinduerne. 

DZordlandets Xandeisfius. Største Lager 
af færdigsyede Beklædningsgenst. 
i alle '.torrelqer samt Hatte, Huer 
og jernstærkt Arbejdstøj. 

Lager af Kjoletøj, Bomuldstøj, 
Lærreder, Gardintøj, Dynetøj, Fjer, 
Tæpper, Trikotage og Garner. 

Billigste Priser og prima Varer. 

Jens Hansen. 
Butik 

paa Havnegade er til Leje. 
D. Christensen 

Malervarer 
af alle Slags føres i udsøgte gode Kvaliteter. 

Lakker til Gulve, Vogne, Biler, Møbler. Baadlak, Matlak o. s. v. 
Emalielakker hvide og coul, i ekstra fine Varer. Ovnlak, Schellak tør 

og opløst, Metallak, russ. Strygelak, Maskinlak, Cyklelak, Hattelak, 
Beitser og Broncer. Cnprinol til Imprægnering af Træ. 
Kunstnerlarver i Tuber. Spartelfarver. 

Klt, Plante og Perlelim, Moss. Dural Træfarve ti! uhøvlet Træværk 
o 1. Tagfarve rød og grøn. Bundfarve til Baade og Skibe rød og grøn, 
Calsolit Limfarve i alle Farver, egner sig fortrinlig til Vægge og Kak-

kelovnspladser. Fernis, Gulvfernis ti! afslidte Gulve, samt min extra-
stærke Lakfernis. 

Pensler til Oliefarve og Kalk i stort Udvalg. Spartler og Linialer, 
Aarekamme m. m. anbefales til billigst mulige Priser. 

P. C. Holm, Allinge. 
Offentlig Sabbatsgudstjeneste 

i Hammershus Foreningsl. Sabbaten (Lørdag) d. l4. April Kl. 2 Eftm. 
Emne. Vejen fra Døden til Livet. 

* * 
Mand. d. 16. April Kl. 20 EMNE . Tirsd. d. 17. April Kl. 20 
det gl. Raadhus, Sandvig. 	 Hammershus, Allinge. 

lsraelsrigets Genoprettelse. 
Skal Jøderne samles som en Nation i Palæstina? 

Hvad er Hedningernes Fylde. 
* * * * 

Onsd. d. 18. April Kl. 20 EMNE Torsd. d. 19. April Kl. 20 
: det gl. Raadhus, Sandvig. 	Hammershus, Allinge. 

Bibelens Daab. 
Daabens Betydning. Hvem bør døbes? Naar bør man døbes, 

og hvorledes bør Handlingen udføres? Bliver Mennesket genfødt i 
Daaben? Barnedaaben og Konfirmationens Oprindelse. 
Fri Adgang. -- Alle er velkomne. 	— Warrer Christiansen. 

KøbKonfirmationsuret 
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 købe 

? 
Gaa hen i PRIMA 

Kolonialvarer`? 
1~~~11 

Alle olierevne Malervarer færdige til Brug 
111~~0111■~111~EEMINEMIM 

3ornholms zoologiske gave 
ved Stammershalle 

(kun et Kvarters Gang tra Humledal St.) 
Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. wiess~ 

Med den skønne t)rnholmske 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 Fiskehejrer, Svaner, Storke og flere 
forskellige Ænder. 	 Havens Motto: ALTID NYT! 
Entree : Voksne 50 øre, Børn 25 Øre. Partoutkort for 1 / 2  Aar Kr. 3,00 
og 1,50. -- Foreninger og større Selskaber Rabat, Besøget bedes dog 

anmeldt forud. 

iste Kl. Restauration. Madkurve kan medbringes. 

Telefon Allinge 121. 	 Direktionen. 

£e ntie Joirunerstoffer 
er hjemkommet. 

...Stort Udvalg i Mouseline og 7'obralco 

Se Vinduerne Søndag. Mlinge esse. 

Havefrø Blomsterfrø. 
Nye friske Varer i Breve sælges. SuKKerærter, Bønner, 
Rødbede- og Gulerodsfrø samt Græsfrø til Plæner, 

alt fra Akts. Dæhnfeldt, Odense 	sælges i los Vægt til særlig billig 

Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Extra sorterede Spisekartofler 
Ring Edvard • - særlig velsmagende, sælges. 50 kg 3 Kr. 50 Ø 

Smaavægte a 8 Øre pr. kg. 

Gode blandede Kartofler sælges a 6 Øre pr, kg. 

Nordlandets Handelsflus. 
I111HIHIIIIIi11111HH1111111111111111H1111HIIH1111111IIIIII1H111111111111111111HII1HIIIHIIl111111111H111111111111111111111111HII11111111H111111  

alle til Kr. 0,98 pr. 1 /4 kg 

til Kr. 1,15 pr. Vi  kg 

Har De prøvet vor Fr °ko si- 

ogvorfineJav ablandede- 

En Del tørre og tillavede 

Malerfarver, 
Sølv-, Guld- og Kobberbroncer 
Breve. Vandrevet Kridt. 

Forskellige Tøjfarver i Tvink og 
Tablet4er. Nogle tomme Rom og 
Cognac-Ankere er til Salg. 

Alt sælges billigt. 

I. B. Larsen 

Fotografi-

apparat. 
Stort Udvalg 

fra 7 Kr. 

Se Vinduet. 

Fotograf Alfred Kjoller. 

med et 

Kalkfarver i Pulverform 
og mange henhørende Varer til dette Hjemmearbejde sælges i 

Nordiandets Handelshus. 

Efter Foraars Rengøringen 
skal Gulverne smøres med den 

allerbedste 
Gulvlakfernis 

Pris i Dunke a I kg Kr. 2,25. 
Ved Køb i større Dunke — fra Tønderne — sælges betydelig billigere 

Desuden sælges en extra god Kvalitet 

GulvglanslaK i store og smaa Kvanta. 
Priserne er rigtige i Nordlandets Handelshus. 

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

Nordlandets Handelshus. 

Restpartier af gode Drænrør 
sælges billigt. Gør Forespørgsel til 

Nordholdets Handelshus. 

AXEL MOGENSEN, TEIN 

Kofoed å Mortensens Byggeforretning 
Ligkiste-Lager 	 I  
Ligtøj og Ligsenge 	I 	I Tlf. 77 og 79 I 	I 	I 
Ordning af Begravelser 

Vi har forbedret Frokostablin 
ved at tilsætte gammel brun Java. Denne er nu extra kraftig, 

drøj og velsmagende. 	2~~~-).-Prev selv! 
Indtil videre er Prisen uforandret. 

Nordbindets Handelshus. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 565. 	Chr. Diderilisen, Rønne. 	Tlf. 865. 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Kartofler, 
Kirw, Edward og Upto Date-, sælge::. 

Chr. Holm, Allinge. 

Elegante VISITKORT 
50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Rosenkartofler 
og gode Spise- og Sættekartofler 
er til Salg. 

Munkegaard pr. Allinge. 

Glæd Konfirmanden 

ahodol" 



hendes 

0— 
Zorotbn Mettlebe Staffen og timide 

et 3(tr stylter 93reb, fem ban an, 
bragte pan Zuebntten Deb CSiben n 
Steppen. ene ntønftrebe binu tin Eiole. 
Zen nar for tang og for Dit/ tit lien. 

beø flade 2egente. Zet nar ben bebtte, 
hun bange, tor gentile 3oe, henbeø 
ga,ittt ( .teer nar net en brat) og gob 
nar, men $enge banbe ban albrig bett 
ret nteinge af. !e barabe attib tenet i 
aattigbont, faa (senge Zorothn fanbo 
hajte. ban tog ,t3n1fett, og ber »ar et 

pan henbeø Rønne 91ntiat. 
— Ran, Zu pager net paa, at han 

itte futter. `,Jet nar gamle 3oe, font 
font ub i Slitftenet, urobens, han ttnø-
gebe firt 9Rorgennibe. 

— tan betaler jo ba orbenttiq for 
gar, og beøuben bar hent jo nas. 

ret fng, bet reb Zu ba, jagbe Zorotbn 
bebrejbenbe. 

— in, men bitab tror `,Du egent-
lig om hittit? tnnb bar [jan ret at gø-
re betube i bet fjerne Bett? 'Soreø lifte 
23n er flet ilte noget for fanbon ett 

rig, ung (gentlement fra 	riglantt. 
92na, bet man ban jo nu om - 

men Zu, lifte Zora, nnø itu pen Zig 
fel», min Sige! 

Dan tlappebe henbe paa limben: 
bibor Zu figner bimm 'Blod Zu ter 

tib Muret font hun, ba hun bar fntten 
og ni giftebe oø. alten Zu, ja Mit Ral 
net itte gifteø foreløbig ba — lian in, 
fe nu at faa givet ham ben %gorgen-
taffe. — Zorothn banfebe paa føret; 
inb tit bet lille Stammer, og en nenlig 
9.YlanbøRentme fagbe: Storar inb 	fenne 
peb %;ittbuet, font aabnebe ltbrigt otter 
ben lille, ftteenre 	ttunp @abe, tab en 
ung Tianb. jany Wntigtøtrcet nibnebe 
out forfinet Cpbragefie. tan »ar en 
'mut gnr, felt) om ber tan et haarbt 
llbtrOt i Cinene. u Prut .11egfieb for- 
talte, a t bang 	elbreb nylig hapbe 
næret ubfat for en heftig 9inteffe. 

— @et, allorgett, Sir. 
— (gob 1.11orgen, lille Dora. a, jeg 

har teengteø efter Staffen, men enbnu 
mere efter at fe bit milbe ?Intigt. 

Ze fmilebe begge. tan faa paa hen-
beø Sljole og teentte i rnntme Ojeblif, 
at hun utninljond nitbe nære en fnlb 
enbt efianbeb, ii%)i,8 hun ble» tfiebt 
orbentlig. Zet 21nfigt og ben aidlur 
nitbe gøre gurore ome i 2.onbott 
futtebe [et, og Zorotbn fyitteø at lært 
banø Znuter, for hun tnabe: 

— an, huob »ilbe net CSie s.Artbrir 
'23enner rige, om be fait ham i bettc 
.Ziebtit? 

- Ze »ilbe unbreø, thi Ina fuml 
en 1Sige, fom Zu, finbe-ø itte i tjele 
t ugleav. 

— Øer er tmutt i 	tiglattb, ilfe 
fanbt? ban Røg tig neb paa en stot 
— og paa tere jarå @obø, kir VID 
fltur, paa 93tebtnure, ber er »et en 
bejtig 3art? 

- elnrøfgelig er ber bet. 

— Via, og nu rejfer Ze Riad hjem 
oa. gifter Zem mel) Zereø Rutine, Ze-
reø gar tliginer Zem jo not, at Ze 
har været en 	ur ube i Z3e Roll aben 
aorlob. 

,tan rnftebe put Douebet: — Ran 
Red ilte gifte rig nieb en, rom man ilte 
eliter. jeg ble» hellere her hoe', Zig, 
om jeg  fitube faa ton tit bet. 

— nuten. bet maa Ze jo gobt -- 
for mig bal Zorothn,ø stemme Rcet- 
bebe en fifle 	ittitle. 

Cir Artbur 231enbmore Web alvorlig 

- 	

Zet forfiner Zu nu itte, min 
fine dige, men bet er faaban, at eg 
Rønne Zag er jeg nobt til at rejfe fra 

bet maa jeg, faa jaart jeg 
bliner rart igen. alten jeg Ral albrig 
uo9 enfinbe glemme Zig, tora, ber hne 
»æret faa føb og flint tit at page og 
pleje mig unber min 	ngbotn, Zu er 
en fiffe nge1. 

— -;a, bet fer jeg niti ub tit. tun 
ran fmitenbe neb ab fin M jole. — aften 
Di er jo fattige — ja, jeg mener ille 
noget bermeb, taabe hun til og røbtnebe.  

— 3etih Zig  ilte om bet, fagbe 
han. — 	allergen er bet Egititting. 

ftat bi ub pen ben 23ihtur, jeg 
bar fortet Zig, og Sljelen er fanbetig 
fin not fif bet. 	i bliver borte hele 
Zagen. (glem ilfe at faa talt tneb 
9Ranben, font har lenet at leje oø V3ilen. 

-- tyer jeg glerber mig! Cg To-
rotbn banfebe pna fine rappe Bobber 
ub af bet lille 23cerelre meb ben tomte 
Slaffebatte. 

ent 'Aftenen, ba bet begnnbte at 
mørfne, fab ben unge VItanb »eb 
buet og fan ub paa tiaben. t an hnn-
be lige teenbt en iciaret, ben rorfte 
efter fin 	1.)gbont, og ban nob nn 
3etbeltag eje1tlittet. 9.Tten pltibjefig 

fn(bt banø Q3lit pan to 9Ncenb, font 
ftob et 	tntle borte og ffirrebe pen 
hanø blege VInfigt. tan greb (1111 23i11- 

biterairinett for ilte at fnlbe, og jan 
fastt han fortoinlet tilbuge i 5-toferee, 
bet. tnn (nttebe. 91u nar be ube pen 
`rapteen, nu tem be inb i gorttuen 
tig tpurate efter 1)(1111 — gobt at Ze-
rothn itte »ar hjemme — og nit git 
`Jaren op; be to Wb:mb ftob i stuen. 
tan Rinitebe i ben enes Danab en 91e, 
»orner. 	?Irthur tainlebe fine Stuer- 
ter rammen .nit rrjftc fig og biltle 
muntert: — (gob 21ften„Dobbe; og 
9-1ofø. .-tgtorban tetier b'Drr? 

- Zeit, tout bet fra ben ene, 
men ni tjat rigtignot bart en lang Zar 
for tit fan gin gre i Zent,18arter, tiben 
Ze Labbe bet torbanbebe bett) at Rip= 
pe fra oø. 

- 91u Ral bet itte acta fan let igen. 
- eg fører ilfe mere 9lannet 5Sar-

ter, jagbe ben unge '.112anb, ibet han 
to fagte. gor mine Z3enner ber er jeg 
Sir '21rthur 23fenbtnre, bær jaa ben- 
lig at ternbe Vampen og begge 91enol, 
turen. Ze Ral itte nære bange, jeg ha, 
itte tit t enfigt at prene paa noget i 
Retning nf at (titte at. Zertil er jeg 
for lona, og brøden er jeg nu reb af 
bet bete. Wien fcet Zen(. Ze maa jo 
nære trætte efter ben lange ;øgt --
merammen for 'Bifilt Vlarletø et9tb. 

- ;eg [jagbe nibrig treurt at Ran 
barn  jtjjet, inbnenbte ben unge 

flige, jeg »ilbe bare - 
-- an, lab oØ ilte tale om bet nu, 

jagbe ben 9Jtanb, ber heb giorø. Det 
er noget, Ze maa tiere meb Zomfto 
tene hjemme i &gtattb, urter ni tom-
mer bertil igen. Mønt jeg tror tut 
itte paa, at Ze tan_ flere bet. 

— iftig talt, bet tror jeg heller 
itfe felt). fflatgett Roar og henter pan 

mig i bet fare arebrelano. anen bet 
jaar nære, jeg er parat. Zeøncerre tan 
jeg itte tene 2ioet om. 

- tniø Ze !Hutle bet, jetter, fag, 
be ,t obbØ, fan Rulbe ingen af oø 
re 'ent betl. 'nen ¶e har nu engang 
beatet Zen! ibiotift ab, enbba Ze hnr 
fanet ben begte Opbragelfe og har 
13enge not. 

— tuab er nu Zereø 43(ati nieb 
mig? 

- Zer finer ett 23aab pna Zirgbag, 
Zen tan ni non, hoiet ni tager herfra 
paa Ttattbag. Zer er »el ingen ntjtte 
til at fane C^pettatter og fan banbe 
ben nmeritanfie $rege og $otiliet her 
tit at Ritte fin 92refe i 	itia  ene? R3i 
tan »el eueø om at tage biml i 
heb, itre ranbt tiarter? 

Zen unge sincnib nittebe. ban fob 
og teentte pan rtntletes Zorothn. ,r) nab 
ftifibe han fine til henbe? 

— Zer er noget jeg bil bebe Zen' 
om, mine ,t errer, begimbte hntt efter 
en 13aufe. tet er jo CStit, at ben 
bøbe;bømte faer et li ffe opfnftt. £ab 
ulig faa bet meb bet ramme inben 9lej-
tett begnnber. ter er en lille, flint 3i. 
ile, tom har hjulpet mig ober bet vær-
efe af min Enabont, en bjertenøgob 
Sige figen jeg `Dem. tube har jeg to. 
net en llbflugt i Slllorgen. 

tobbø og 91ofø to begge: — Cg 
bet ftutbe ni gine Zen( 2o» til, faa 

e tunbe gøre Zem ninulig? 91ei Zat, 
Ze bar nubret eø› en Gang I 

ber nar et faabant Ubtrnt i 
ben unge aflanbø pine, at 91ofø lagbe 
til: — ("aet Rulbe bi ba begge ()fere 
meb pari ben tur. 

Wiarter gemte Vinfigtet i fine .,amber, 
— 9laturtigniø, hniflebe han, bet tan 
Ze fan, rom Ze nit bane bet, bare 
hun ingenting fane at vibe. gortceflee 
Ze tiebbe Snnitheben, ni( bet hutre 
bettbra g abe 45iette, for hun tror pan 
mig. .';'en, jeg Miner nøbt tit at fige bet 
til `nem — jeg (atter ben lille 5.j3ige, 
men natitrlig niø, bet bar jeg albrig 
fagt til henbe. (dør Imb ¶e nil, tag 
ulig nieb pan etc( ener gin mig .fjnnmu 

jern og bliv boa mig i glat, men lab 
mig faa £o» at kolbe mit 	ofte tit 
tiebbe. 'Si har lejet en 23i1, og Ze tan 
jo fitleje inch i ben tom milte C/iitter, 
bet er forumet for at fe til mig. Cg 
fan pan 9ilnnbag, feta rejfer ni. ?la, 
Ion mig, at Ze bil otbne bet ranbanl 

De to Zetettiver fan paa hinanben 
Zer fanbtee; ilte i bereø Zliftrutø no 
get, font forbeb Zen' at føre i fif 
meb bereø gange. 23lot be fit ham 
uethebolben tit titglattb og ovale:leret 
i 9lettn,rbigheben,ø Sjcenber, »rir bercø 
Cpa-ane (ørt Zet gjorte tiem onbt tor 
Byten, og nu nar ber ()gien bet nitten 
nieb ben line 	Ze itifteb: til hin, 
(tuben : 

— Øcf1, Slof', fan par ni hen pen 
telenet, og font pæne Cntler giner t i 
Aftenøtnab og førger for, at Ze tom-
mer i orbentlig Zib i tieng, og ri 
pager pan Zein hnect 'Minut, at Ze 
neb bet. eg. i 'Morgen tager ni pan 
3ittur. 

IN bet bleu CSønbag, og Zorothn 
banbe albrig i rit tin Menet en fan 
bibunberlig Lønbag. ¶c to ,D errer fra 
(Y..natanb bor fan rore og elftneerbige, 
rig tig et War gabe Clitler, og 
?lrthur »nr ran onttorgøtufb, og fan 
n onbolig milb og »enlig hele Zagen. 

altb4ekl Niti nar en nirtefig (gent-
lemanb. 

Og bet bien 9.jlattbein allorgen oq 

Zorothn lantbe narren og fintnete 9)lor 
gentnaben og git glat, inb tit 	?fr- 
thur for at fige tjans mange Zat for 
ben gfirbignlbte tag. a/lei,  bet lifte 
.Saintrier unr tomt, og Cengett ftob 
urørt. '43na 'Sorbet tan et 2irett. Zer 
nar Rteaet nbennact bet : %if torn ! 
E)g ba hun aabnebe bet, fatbt fem 
tunbrebollargebler ub af bet. ,juni 
fatte fig pan Sengetanten og hun tæ 
tie. Zer ftob i CnerRriiteu: Stære lille 
Tora, og belejter i be faa 2inier. 
¶iaje Cgeblec Rof Za hane til neje  
Ejoler og til, hbab ¶u ønfter Zig. 

nina besucer,e te& aben at rige 
Zia garnet, bet man Zu ille tære 
nteb aloe, jeg nnr støbt til bet, for, 
ftaar tit. "Eau line hane at jeg »jer 
blittelig tom hjem, Og jeg neo ilte om 
ni nogenfinbe fer hinanben igen. Via, 
jeg tror bet e gentlig ilte, for jeg Red 
innaffe part en lang Nelle tit et fjernt 
2aub, b»:rfra ingen nenber tilbage, 
eller ogfaa lonintee jeg til at bo pan 
et meget enfomt 	teb, tpoi f ra jeg in- 
gen gorbinbelje faer nieb Onincrbeiten. 
Ven jeg »il albrig gle mme at jeg bar 
truffet Zia, og jeg (tøet: Zig engang 
iii,efteat teente venligt paa air Vldbur 

Zotothn bar Sf-affetatiben ttb igen. 
'.13an tit 23rnft gemte hun bet 'Stev, 
hun fif 9.11orgenen erter fin (ntteligRe  

Den ældre Dame til Herren, der 
h tr tilbudt hende sin Plads: — Tu-
sind Tak for Deres Elskværdighed! 

— Del er saanwend ikke noget at 
ude om. Jeg rejser mig altid for 
Damer uden Hensyn til deres Ud- 

Averter i NORDBORNHOLM. 

j-"a2relsekreglement. 
efter ge,rbfelgoren af I. kuli 1932. 

- 0— 
altib onnicerlrom, tinar Ze feer-

b e et part Slitrebarte. 
gobgeengere Mad ifte Funbe,3 inliga 

ab S)tøtebnuen, nnar Der finbeø bruge-
ligt 7r.ortong, og ber ir3tabø pna 
bette; er bette itfe '.ilreelbet, har be 
Riet til at reerbeø fane?  Størebonen, 
men ftal nære agtnangiven ()urfer ben 
øvrige acerbjef. (§ 5). 

Slørenbe Ral ubnite ffyrlig gortia-
tigheb neb Stiir( et fra en Gabe eller 
13ei inb i efter ener en (tuben, »eb 
8tan»ning eller goranbring af geerb• 
teleretning, neb Støtte( over

, 
	Zlernbane- 

broer, (gabe- ener )&ittnbØ ug åob-
gcennetfelter, forbi "-- ibeneie, gennem 
$0rte etc. -Benbinger Ral ffe ti( nen-
Itre Q3enbing og sSaalcenstørrel man 
tun ffe, enar ben itte generer ben øv-
rige amrbjel. (§ 9). 

gorbipaøteren bagfra i ignbetrnbø er 
torbubt. 

(til [tøjte fningeø i tort &e, ti( 
ben fire i meget [tor /3tie. 

"Seb String tit bitjre: Ruet i gob 
Zib forinben tnattben langt ub til 
højre 13eb 5-gling tit nenrtt e: (træf i 
gob Zib torinben dunaben langt ub 
til betiftre. Zeatt nieb l3iRett er ilte 
not. 

.`:entet Støretøj man bolve Rille, butte 
bet generer gcerbrelen. 

9laar lørettbe møver bitianben, Rat 
be begge hofte fan langt tit højre, at 
ber er rigelig 13(abø inteffem benl. 
gorbitørret bagfra ttnl fte ti( benttre, 
og titan tun ffe, tiara bet tan reØ, at 
‘Seibanen er fri. Zen, tier fører for-
reft, Ral ftratø hotbe tilbage og gine 
rigelig q31(dA tit gorbiterreten, enar 
han ttarRoeø beroet. (§ 10) 

301. at unbgna E-nnintenftøb mellem 
tørenbe, ber tcerbeø faalebeø, at bereø 

'Seje ftcereø, har ben, font bar ben an-
ben pna højre baanb, "Bigeptigt. Zen, 
tte 3eftetnnielfe ftitaner bog itte ben 
altben for gurfigtiaheb. 91anntia Ral 
ber nifeø gortiatigbeb »eb gretbje( fra 
en minbre beffrrbet 23ej til en mere 
befierbet 'Sej eller @abe. Zen, ber fø- 
rer tib fra en 	jettbont eller @runb- 
flytte, har "Sigepligt for gcerbfel fra 
begge Eiber. (§ 11) 

9laar et hollbenbe Sti.tretøj foretager 
llbruing neb 	fiatinfeetitina, given Zegn 
font ueb 9&bring af garbreløretning. 

Stør itfe inb i et ligtog, %ropnent-
belinur eller 3rocegioner. 

2ngtetcenbingøtiben er en tjat»  kime 
efter og en bal» Zinte før 	otensø 
gang, og inbenfor benne Zib flot alle 
-.)ertetøretøjer bare forlynet mel) en 
flert Inrenbe 2ngte pan boer e.ibe meb 
hoibt 21)ø og en "SnaIngte nieb robt 
2nø, bniø ilte gortngterne nifer faaban 
reet 2.nø beigub. Cgjaa Zrretooane frat 
bane 2ngte, buor bcr ilte er (gabebe-
tneSning. 

Mier (Sntfettien tigger i højre  pibe 

af @aben, Rat ottilien benytte bett, 
meb minbre ban bar ahtter pen Q:W(- 
1m, bec er brebere enb i ttiret. 

9laar bobbett Ltjttefti ,  Run er itereg, 
net for LItting i begge 9-letninger, lig-
ger i nenttre Give af Gaben, er (rm-
!liften berettiget, men ilte forpligtet tit 
at benytte ben. 

(Sgjltirter flat til enhuer Zib kolbe 
faa langt ti( højre Pin inutigt, og bet 
er forbubt at entle paa efter oret gor- 
toug eller ub af Sorte etc. (Soffitter 
titan ilte hage rig bagi aubre Støretøi- 
er, og pan en dytte man itfe beforb- 
reØ flere q3ctioner, mb ben er inbret-
tet til, t rihner &)tte Ral bære torrn, 
tiet meb Ratteoje og i 2natetoettbingø• 
tiben meb Ilart fnferibe engte (ber og- 
jan Rat 11»e tit 	iberne). 

(Syflitter Ral erttib hane minbt1  cn 

Dannb pan 	inret og begge aøbber 
paa 43ebaterite, 

4.3na 2anbenejen er i 3ølge § 8 i 
grerbjelgonett faa uitt muligt ben 
nberrte 9Jleter af 93eibenten rorbebolbt 

t)lliRett (aftjen inte ben ba(oe 2anbe• 
nejø,brebbe);  ubo»er benne nberfte 
ter Rat (sutliften altib »ige for 9Jta- 

tortørenbe, og hbor tier er t tiffettier, 
er Qnflifterne bennift tit bige, 

(giner en z.olitibetjent Zem et Zegn, 
fan ret Dem i alle Zilfcebe ubbetin-
get beref ter. 

`.Jet tan lufte inbtit 1000 Er. at 
onertreebe bige 9legler forttben muligt 
Qrftntningørinfear. 

— Det er mig ikke muligt at Ina 
Liv i ham igen! 

— Undskyld! Lægen har vist 
slemt at. satte Hjertet ind! 

er 	41 uden Sange er ikke 

&Test nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirniation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. 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 bil-
lige Priser. 

Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, 
Telefon 127. 

Bornholms 
Snare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2— 4. 

Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 — - 

Boxer udlejes. 

i sender »ein 

„Ylord6ornfiohn" 
Liver 2Jge. 

(Tænk ogsaa paa os, 
naar 	tiar et eller 
andel at avertere. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iovrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

De nye moderne Foraarssko 
er hjemkommet. 
Rimelige Priser. 

C. Larsen, Vestergade, 


