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Trykt Allinge Bogtrykkeri 

Bocher Washington. 
En Slavedreng, der blev til noget. 

En Dag i Aaret 1858 fødtes i 
Staten Virginia i Amerika en lille 
Negesdreng, som fik Navnet Boc-
her. Hans Fader var Slave ved et 
Saltværk mange Mil borte, og hans 
Moder var Slavinde paa en Plan-
tage. 

Fortiden Bochers havde hun to 
Børn at forsørge, men om Op-
dragelse kunde der slet ikke være 
tale. 

Naar de ,,maa Negerbørn var 
nogle faa Aar gamle, blev de sat 
til at arbejde, og det blev Bocher 
ogsaa, da han var 6-7 Aar. At 
lære at læse og skrive var der 
slet ikke tale om, ja, der var end-
og fastsat en streng Straf 'for en-
hver, der forsøgte at lære Slaver-
ne at læse og skrive. 

Bocher maatte somme Tider føl-
ge Plantageejerens smaa Piger i 
Skole. Han kiggede da ind i Sko-
lestuen og tænkte: Hvem der var 
saa lykkelig. At gaa i Skole maat-
te omtrent være det samme, som 
at komme i Paradiset, mente han. 

En Morgen hørte han Moderen 
bede: .0, Gud, skænk Nordstater-
nes Hære Sejr og mine Børn Fri-
hed!" 

Bønnen blev hørt ! Og en Dag 
lød Budskabet: Slaverne er fri og 
maa rejse, hvorhen de lyster. 

Stor Glæde og Jubel overalt. 
Bochers Moder knugede og kys-
sede sine Børn og græd af Glæ-
de. Kort efter rejste hun til Man-
den. Vel havde de deres Frihed, 
men de maatte arbejde meget 
strengt for at faa Føden. Bocher 
maatte ogsaa tage fat i Saltvær-
ket. Ofte arbejdede han fra Kl. 4 
om Morgenen, men han klagede 
ikke. 

Her fik han lært at kende Tal-
lene, og det var han ikke saa lidt 
stolt af.• Senere fik han fat i en 
A. B. C., og med stor Møje og 
Besvær fik han lært at læse. Og 
senere fik han sit store Ønske op-
fyldt : at komme i Skole. 

Her lagde han Mærke til, at al-
le Børnene havde Efternavn, Det 
havde han ikke. Og da Læreren 
spurgte, om hans fulde Navn for 
at skrive det ind i Protokollen, 
svarede han raskt: Bocher Was-
hington. 

Han kom nemlig til at tænke 
paa den berømte Præsident, og 
han har i Sandhed baaret Navnet 
med Ære. 

1 Hampton havde en General 
Armstrong oprettet en Skole for 
Negre. Dette erfarede Bocher og 
han havde ikke Ro paa sig, førend 
han korn af Sted til Skolen. Han 
tørstede efter Kundskaber. Han 
maatte, og han vilde frem. 

Til Hampton var der ca. 100 
danske Mil, saa det var ikke no-
gen Smutvej. Paa Vejen maatte 
han døje meget, Kulde og Sult, 

Ofte maatte han sove ude i  

Kasser og under aaben Himmel. 
Men endelig naaede han da Hamp-
ton. Sørgelig saa hans Klædedragt 
tid: laset og pjaltet. Og han fryg-
tede for at blive jaget bort, naar 
han henvendte sig til Overlærer-
inden. Hun gav ham heller ikke 
meget Haab, men da han lod til 
at ville forsvinde, sagde hun til-
sidst: „Foredragssalen her ved Si-
den af trænger til at fejes ; tag en 
Kost og gør rent derinde?" 

At denne Rengøring kunde ha-
ve Betydning for ham, var han 
straks klar over. Til alt Held hav. 
de han i en af sine tidligere Plad-
ser lært at gøre grundig rent. Og 
med godt Mod tog han fat paa 
Rengøringen. Herom fortæller han 
selv: „Jeg fejede Foredragssalen 
tre Gange, saa fik jeg fat i en 
Støveklud og støvede af 4 Gange. 

Da Overlærerinden kom, gned 

hun med sit Lommetørklæde paa 
Paneler og Bænke, men da hun 
ikke fandt det mindste Støvgram 
noget Steds, sagde hun : „Jo, jeg 
tror nok, vi kan bruge Dem paa 
Skolen." 

Bocher følte sig som det lykke-
ligste Menneske i Verden. 

Han fik Plads som Portner og 
maatte deltage i Undervisningen. 
Ofte kneb del for ham at faa Tid 
til Lektierne, men han holdt ud, 
og til Trods, at han ikke ejede en 
Øre, naaede han alligevel at tage 
Afgangseksamen i Aaret 1875. 

Og stolt var han, 
Og foruden have erhvervet sig 

Kundskaber, havde han lært at 
forstaa, at legemligt Arbejde er ikke 
nogen Skam, og at den største 
Lykke er at hjælpe andre. 

Efter at have været Lærer for-
skellige Steder grundede han Ne-
gerhøjskolen i Tuskegee i Staten 
Alabama 

Han begyndte ganske alene og 
uden en eneste Skilling i Lommen. 

Der var Elever nok, og Under-
visningen begyndte i en forfalden 

Kirke. Senere fik han erhvervet 
en Plantage, og her blev en Stald 
og et Hønsehus omdannet til Sko-

lelokaler. 

Og nu rejste den ene Bygning 
sig efter den anden, opførte af 
Eleverne selv. 

Og Skare efter Skare af unge 
videbegærlige Negre strømmede til. 

Nu er Skolen besøgt af ca. 2000 
Negere aarlig. Der findes 150 Læ-
rere, Kontorfolk o. 1. Skolens Grund 
er paa ca. 18.000 Tdr. Land, og 
Værdien af Skolen andrager over 
7,000,000 Kroner. 

Bocher Washingtons Liv er no-
get af et Eventyr; men til sin sid-
ste Stund havde han et ydmygt 
og gudfrygtigt Sind og gav Gud 
Æren for alt det, han havde ud-
rettet. 

Bocher Washington døde 1916. 

Afskediget men - 
Fortælling af KAMILLA HERTZ. 

—0 

Gerda gik nynnende og dæk-
kede Bord — hun ventede paa, 
at hendes Mand skulde komme 
fra Arbejde paa Fabrikken. Det 
var henimod Aften en raakold Ef-
termiddag sidst i Oktober. Regnen 
silede ned udenfor, og alt syntes 
graat i graat ; men Vejret havde 
ingen Indflydelse paa Gerdas Sind, 
hun var lykkelig og glad. 

Poul og hun havde været gift 
i ca. 11/2  Aar og boede inde i 
Byen i et af disse kedelige Ræk-
kehuse, hvor Facaderne er ens 
næsten saa langt øjet kan række, 
Gerda syntes ikke det var kede-
ligt, hun holdt af den lille Lejlig-
hed, hendes og Pouls Hjem. Her 
havde hun mange lykkelige Timer 
sammen med Poul og deres lille 
Pige Birte, der var 8 Maaneder 
gammel, og her kunde hun rigtig 
gaa og pyldre og hygge om sine 
kære; Gerda holdt saa uendelig 
meget af Poul, han var altid saa  

sød og god ved hende; men trods 
det, at han var Godheden selv og 
utrættelig i sin Omsorg for Gerda, 
havde han dog ogsaa sine Svag-
heder, han blev for Eksempel me-
get let fornærmet, hvis nogen sag-

de ham imod eller gjorde ham 
Uret, og saa lod han sit Raseri 
gaa ud over den, der havde for-
nærmet ham, om det saa var en 
Direktør ; han var derfor tit uenig 
med dem, han arbejdede sammen 
med. Naar der saaledes havde 
været noget i Vejen henne paa 
Fabrikken, var han mut og tvær, 
naar han kom hjem, men Gerda 
forstod saa godt at faa sat ham 

i Humør igen ; det var heller ikke 
let, at være gnaven ret længe ad 
Gangen i hendes Selskab, hun li-
gefrem sprudlede af Humør og 
Livsglæde. 

Gerda saa op paa Uret, nu kun- 

de han snart være der, den kære 
Dreng, saa skulde de have en rar 
og hyggelig Aften sammen. Nu 
var der nogen, der tog i Dør haand-
taget, det var nok ham. Gerda 
skyndte sig ud og lukkede op. 
Det var Poul. 

„Goddag Poul", sagde hun idet 
han traadte ind i Entreen. „God-
dag Gerda", kom det lavt fra Poul, 
han var helt gennemblødt af Reg-
nen, og hvordan var det dog, han 
saa ud i Ansigtet, han var helt 
bIeggraa og saa meget træt og 
ulykkelig ud. 

„Du er da vel ikke syg, Poul", 
udbrød Gerda ængstelig, „Du er 
saa bleg", 

„Nej, jeg fejler ikke noget", sva-
rede Poul kort. 

Da Gerda havde hjulpet ham 
af med Overtøjet, gik de ind i 
Stuen, hvor Maden stod parat. 

Poul sank ned i en Stol og be-
gravede Ansigtet i sine Hænder. 

Nu forstod Gerda, at der maat-
te være noget meget alvorligt paa 
Færde, saadan havde hun aldrig 
set ham før, hun gik hen ved Si- 

den af ham og strøg ham kærteg-
nende gennem hans tætte Haar, 
og sagde blidt: „Fortæl mig, hvad 
der er i Vejen, lille Ven, hvad er 
der sket henne paa Fabrikken i 
Dag, siden Du er saa ked af det, 
Poul?" 

Han rettede sig pludselig op og 
saa paa hende med taareblænde-
de øjne: „Ja, Gerda", sagde han 
„Du kan jo lige saa godt faa det 
at vide i Dag som i Morgen. Jeg 
er afskediget. Direktøren var me-
get vred i Dag, over hvad, ved 
jeg ikke, men som sædvanlig skul-
de det gaa ud over os, da han 
skulde have Afløb for sit Raseri. 
Det traf sig da saa uheldigt, at 
jeg var den første, han mødte paa 
sin Vej, da han gik sin Runde i 
Fabrikken, for at passe, om alt 
gik, som det skulde, straks be-
gyndte han at overfuse mig med 
de værste Skældsord, det gik ik-
ke hurtigt nok med mit Arbejde, 
jeg skulde ikke tro, at jeg kunde 
tjene min store Løn ved at staa 
og sove, og saa videre. Jeg havde 
staaet og taget imod det en Tid. 
Det gærede vældigt i mig, og jeg 
følte saadan en Lyst til at slaa 
ham i Gulvet. Aa, Gerda, Du ken-
der mig jo og ved, at jeg ikke 
kan beherske mig ; tilsidst blev 
jeg helt ude af mig selv, og vend-
te mig om imod ham og hvæsede 
ham op i Ansigtet, at han skulde 
tage sig i Agt for at fornærme en 
Mand, som gjorde sin Pligt til 
Punkt og Prikke. Vi korn derpaa 
i et heftigt Skænderi, og jeg blev 
mere og mere desperat og sagde 

'meget, som jeg nu indser var 

dumt sagt. Enden paa det blev 
da ogsaa, at han pr. omgaaende 
afskedigede mig." 

Nu skjulte Poul igen Ansigtet 
i Hænderne. Gerda var ellers vant 
til at tage enhver Situation med 
Ro, hun havde ogsaa hørt rolig 
paa Pouls Beretning, men da han 
var færdig, strømmede Taarerne 
ned ad hendes Kinder. Det var 
alt for frygteligt at tænke paa at 
Poul var afskediget; nu hørte han 
med blandt de Tusinder af arbejds-
løse, og det vilde være næsten 
umuligt at faa Arbejde igen, naar 
han var jaget bort fra Fabrikken ; 
hvad skulde der nu blive af lille 
Birte og dem selv. De havde gan-
ske vist sparet en Del Penge sam-
men i den korte Tid, de havde 
været gift, men de rakte ikke langt. 

Gerda lagde sit Hoved ind mod 
Pouls Skulder og græd. 

Da de havde siddet saaledes en 
Stund, sagde Poul : „Gerda, Du 
maa ikke græde saadan, det kan 
jeg ikke taale at høre, kan Du til-
give ulig, min lille Pige, det er jo 
min Skyld, at jeg har mistet min 
Plads, bagefter kan det ikke nyt-

te at fortryde". 
Gerda fik pludselig en Ide, da 

Poul sagde de Ord „bagefter kan 
det ikke nytte at fortryde". 

Hun havde nu en Plan færdig, 
som hun vilde gennemføre. Hun 



rejste sig og sagde: „Du har Ret 
Poul, det kan ikke nytte at sidde 
her og sørge. Du skal se, Du fin-
der nok noget Arbejde igen, naar 
vi bare ikke taber Modet. Du si-
ger, at det er din Skyld, jeg sy-
nes da, at det mere er Direktø-
rens, han behøver jo ikke fornær-
me Arbejderne uden Grund." 

Hun gjorde en lille Pause, men 
fortsatte igen : „Jeg tror, jeg bliver 
nødt til at gaa ud til Byen før 
Forretningerne lukker. Jeg mang-
ler lidt Havregryn til lille Birte, 
vil Du se efter hende, hvis hun 
vaagner." 

„Ja, det vil jeg, Gerda. Du kan 
roligt gaa, Føden skal vor lille 
Pige have, hvordan det saa end 
gaar med os." 

Gerda fik hurtigt Overtøjet paa 
og gik ud paa Gaden. Regnen var 
endnu ikke holdt op. Himlen var 
helt overtrukket med graa Skyer. 
Gerda ænsede ikke Regnen, hun 
gik rask til, for saa hurtigt som 
muligt at faa udført sin Opgave, 
hun havde et lille Haab, som hun 
klamrede sig til. 

Da hun havde gaaet gennem en 
Del lange Gader, naaede hun en-
delig sit Bestemmelsessted. Hun 
stod foran en høj flot Bygning. 
Her havde Direktør Holck fra 
Margarinefabrikken sin Privatbo-
lig. Gerda blev staaende en Stund, 
hun var blevet lidt betænkelig, 
hvad kunde det vel nytte at gaa 
ind og bede den strenge Direktør 
om, at Poul maatte faa Arbejde 
igen, naar han havde fornærmet 
Direktøren saa grundigt ; men al-
ligevel, hun kunde jo ikke faa vær-
re Svar end Nej, her var intet at 
tabe; men hvis det lykkedes, alt 
at vinde. 

Endelig tog hun Mod til sig og 
ringede paa, hun kunde mærke, 
hvor Hjertet hamrede i Brystet, 
og hun var nær løbet sin Vej; da 
en ung Stuepige lukkede Døren 
op. Med en Kraftanstrengelse tog 
hun sig sammen og spurgte tem-
melig roligt: 

„Kan jeg faa Direktør Holck i 
Tale? De kan sige, at det er Fa-
briksarbejder Poul Jørgensens Ko-
ne." 

„Ja, et Øjeblik", svarede Pigen 
og gik, Gerda stod som paa Naa-
le, til hun kom tilbage og sagde: 
„Vær saa god, det er denne Vej." 

Gerda fulgte efter Pigen til den-
ne standsede, aabnede en Dør og 
sagde: „Værsgod". 

Gerda traadte ind, hun hørte, at 
Døren blev lukket bag hende, hun 
befandt sig nu i Direktørens pri-
vate Kontor. Der sad han henne 
ved Vinduet i en dyb Lænestol 
med en Avis bredt ud foran sig. 
Nu lagde han Avisen fra sig, rej-
ste sig op i sin fulde Højde. Han 
var en meget høj og kraftig Mand, 
med et ret strengt Udtryk i de 
staalgraa Øjne. 

,,Naa, hvad ønsker De, Fru 
Jørgensen, sagde han, idet han 
vendte sig om mod Gerda. Hun 
var nu fuldkommen rolig, og med 
klar Røst frenisagde hun sit Ærin-
de: „Jeg er kommet for at bede 
Dem, Hr. Direktør, om De vilde 
indsætte min Mand i hans Arbej-
de igen, han er ude af sig selv 
af Sorg, fordi han var saa opfa-
rende over for Dem i Dag, og hvad 
skal der ogsaa blive af os nu, 
naar Poul ingen Arbejde har. Aa, 
Hr. Direktør, De maa forstaa mig 
og hjælpe os." 

„Har Deres Mand sendt Dem 
her hen?' spurgte Holck. 

„Nej, det har han ikke, han ved 
ikke noget om dette." 

„Naa, da synes jeg, at det hav 
de været mere passende, om han 
selv var kommet og havde givet 
mig en Undskyldning," udbrød 
Direktøren, idet han gav sig til at  

vandre op og ned ad Gulvet med 
Hænderne paa Ryggen 

„Poul er saa stejl, det er hans 
store Fejl," svarede Gerda, „han 
vil hellere tage Følgerne af sine 
Handlinger end bede om Tilgivel-
se; men jeg skal nok faa ham til 
at give Dem en Undskyldning, 
hvis han bare kunde faa sit Ar-
bejde igen." 

Gerda stod nu tavs, nervøs af-
ventende Direktøreris Svar. 

Direktøren var blevet tankefuld, 
han gik stadig væk frem og til- 
bage over Gulvet, han tænkte paa, 
at han jo egentlig havde gjort dt n 
unge Mand Uret, havde han selv 
været i Arbejderens Sted, havde 
han uden Tvivl handlet ligesaa-
dan, og nu kom denne prægtige 
lille Kore hen til ham for at mæg- 
le dem til Fred og Forsoning; han 
tænkte ogsaa paa, at han selv hav- 
de en Kone og en lille Dreng, og 
hvor frygteligt det vilde være for 
dem, hvis han ingenting tjente og 
de skulde henvises til Fattighjælp. 
Han standsede op lige foran Ger-
da og sagde med mild Stemme: 
„Ja, Deres Mand maa sandelig 
prise sig lykkelig, at han har en 
saadan Kone, der er villig til at 
gaa i Ilden for ham, og da De nu 
er kommet her for at bede mig 
om at gøre det godt igen, kan jeg 
ikke sige Nej. Jeg vil ikke styrte 
Dem og Deres Familie i Ulykke, 
ved at holde paa min Stolthed. 
Jeg er ogsaa klar over, at jeg ved 
min Hidsighed har stødt en af 
mine bedste Folk fra mig." 

Gerda følte, at det var som om 
der faldt en tung Byrde fra hen- 
des Hjerte, hendes Stemme skæl-
vede let af Glæde, da hun sagde: 
„Aah, Tusind Tak, Hr. Direktør, 
fordi De vil tage Poul igen, hvor 
vil han blive glad." 

„Ja, jeg havde vel heller ikke 
gjort det, hvis ikke De var kom- 
met herhen og bragt mig til Ef-
tertanke. De kan nu gaa hjem til 
Deres Mand og sige, at han kan 
møde paa Fabrikken i Morgen tid-
lig som sædvanlig." 

„Hvordan skal jeg dog takke 
Dem, Hr. Direktør," sage Gerda 
bevæget. 

„De skal slet ikke takke mig, 
jeg er lige saa glad som Dem, 
fordi jeg nu har faaet Lejlighed til 
at gøre min Uret god igen." 

Holch rakte nu Gerda Haanden 
og sagde; „Farvel, Fru Jørgensen 
og hils Deres Mand." 

„Farvel, Hr. Direktør og man-
ge Tak", sagde Gerda og gik ud 
i Entreen. 

Stuepigen lukkede hende ud 
Gerda kunde ikke lade være at 
smile venligt til hende. 

Da Gerda var kommet ned paa 
Gaden løb hun, hun brød sig ik- 
ke om, at Folk vendte sig om og 
saa efter hende, hun maatte skyn-
de sig hjem. 

Besøget hos Direktøren havde 
taget lang Tid, og Poul kunde 
gerne blive urolig for hende Hun 
var ganske forpustet, da hun naa-
ede hjem. Poul sad og saa hen 
for sig med mørk Mine. Pludselig 
lød Gerdas friske Stemme; „Nu 
skal Du være glad lille Poller-
mand. Du har faaet Dit Arbejde 
igen." 

Gerda slyngede Armene om 
hans Hals og knugede ham ind 
til sig. 

Poul stirrede et Øjeblik forbau-
set paa hende; „Har Du været 
henne hos Direktøren og tigge om 
Naade," sagde han saa, han saa 
i dette Øjeblik alt andet end mild 
ud. „Ja, Poul, det var jo den ene- 
ste Udvej, og Du tro, Direktøren 
ogsaa var ked af det, han ind- 
rømmede, at det var hans Skyld, 
som det var gaaet, og nu har vi 
ikke Grund til andet end at være 
glade, Du." 

.„Gerda, Du er nu alligevel en 
Knop," sagde Poul og hans An-
sigt lyste af Glæde. „Jeg er stolt 
af Dig, kan Du tro; men lad os 
nu faa den Mad, den er nok is-
kold, men hvad gør det." 

Nu hørtes en højlydt Graad inde 
fra Soveværelset. Det var Birte, 
der forkyndte, at hun ogsaa vilde 
ind og være med. 

Fra Uge til Uge. 
_o_ 

Med denne Uge glidgr vi ind 
i den bornholmske Højsæson, • 
hvad Turisttrafiken angaar, og 
I loteller og Pensionater venter i 
l.obet af faa Dage at faa fuldt 
optaget. Allerede nu ses mange 
Feriegæster, de fleste Landlige-
re er komne, og de første Telte 
er rejst i Læ af Klipperne ud 
inod det blaanende Hav. 

l)ampskihsselskabet »Østersø-
en« har haft »Hammershus« i 
Dok, hvor den er grundig efter-
set, og nystrøgen fra for til ag-
ter — indleder den i Dag Sæ-
sonen med en. LYSTTUR TIL 
CHRISTIANSØ. I Morgen sejles 
til Simrishamn og fra den 21. 
hver Tirsdag og Fredag til Sass-
nits. Der er allerede indløbet en 
Mængde Bestillinger, saa det teg-
ner til en god Sæson. Desværre 
er Skibet for lille til at tilfreds-
stille den stadig voksende Bil-
trafik til Bornholm, og Selska-
bet haaber snarest at kunne sæt-
te en større Band ind paa Sim-
rishamn-Ruten. 

Vi aftrykker den udførlige Fart-
plan, saavel som Trafikbilens 
Træffetider paa Strækningen — 
Sandkaas-Finnedalen, der ogsaa 
træder i Virksomhed i Dag. Des-
uden gaar Motorbaaden »THOR« 
hver Dag den sædvanlige Rute 
til Gudhjem, om Søndagen dog 
kun til Helligdommen og Slam-
mershalde, hvor Bornholms Zoo-
logiske Have fortsat er Samlings-
stedet for en stor Del af Born-
holms Befolkning. 

Palmehaven 
har fortsat Sukses, her mødes 

alle, der har Trang til at fejre 
en glad Aften, og Hr. Jørgensen 
sørger for at Programmet stadig 
er 14-t og afvekslende. For Ti-
den optræder de akrobatiske 
Stepdansere Cissie og Max samt 
den meget omtalte Mystiker 
Kai Rau. 

Overalt i Sandvig er allerede 
godt besat med Turister, og saa-
vel Hoteller som Pensionater ven-
ter fuldt Hus i Løbet af denne 
Maaued. Strandhotellet har alle-
rede over et halvt Hundrede lig-
gende Gæster, og i Salen spiller 
hver Aften Alvin Kochs udvi-
dede Orkester smeltende Dan-
semelodier og Skuespillerparret 
Arla Poulsen og Peter Jensen 
underholder Publikum. Først-
kommende Søndag optræder Rus-
seren Les Lwowi og Partnerske 
med lettere musikalsk Under-
holdning og viser deres fæno-
menale Evner til at trylle de 
vidunderligste Toner af saa ba-
nale Genstande som Træklodser 
og Jernstænger ophængt i Snore. 
De har nylig gjort stor Lykke 
i København. 

BIOGRAFEN. 
Fredag, Lørdag og Søndag 

fremvises den kendte Fy- og Bi-
Film »Vester-Vov-Vov«, en rø-
rende og dog fornøjelig Film som 
har haft en stor Sukces overalt, 
hvor den er naaet frem, og an-
tagelig ogsaa her vil trække fuldt 
Hus. 

SANDVIG KUNSTBOD 
har indrettet Lokaler i Avls-

bruger Grønbeelts Gaard. Vi har 
halt Lejlighed til at tage For-
retningen i Øjesyn, og der er 
mange smukke Ting, som vil in-
teressere Damerne. Haandvæve-
de Puder, Tæpper, Servietter o.l. 
i smukke moderne Mønstre, 
passende til ethvert Hjem, dej-
lige Tønderske Kniplinger, fine 
Lommetørklæder, Keramik og 
Ravarbejder, som forhaabentlig 
finder et købedygtigt Publikum 
blandt Sæsonens 'mange Bade-
gæster. 

Landsbyen 
der i Søndags aabnedes med fuld Mu-
sik er vel nok noget af det mest origi-
nale, vi endnu har set i Allinge-Sandvig, 
og det tjener til Herr Frederiksen og 
Herr Mogens Eges Ros, at Originali-
teten virkelig er blevet udført i alle De-
taljer. - Naar man træder ind i Lands-
byen, befinder man sig straks hensat 
til Tyrol - her er srnaa hyggelige Huse 
med Vinduesskodder, Svalegange og Lys 
i Vinduerne. Alt er blomstersmykket. og 
et „Gasthaus„ er her naturligvis ogsaa; 
det er „Die Ldwena, paa hvis Balkon 
Musiken er anbragt, og i hvis Krostue 
man kan faa alt, hvad Hjertet begærer. 
Baggrunden er Tyrols Bjerge - med og 
uden Alpeglød. Værten kunde allerede 
i Søndags glæde sig over fuldt Hus, og 
der venter ham sikkert en god Sæson. 
Der er Musik og Dans hver Aften. 

En ung Pige, der synger sig 
tili Mill, om !karet. 

—0— 

London er for Tiden besat af 
en Lilly Pons-Stemnirg, fortæller 
Tidens Tegn 

Lilly Pons er kun 24 Aar gam-
mel. Hun er fransk af Fødsel og 
har i Løbet af faa Aar skabt sig 
en enestaaende Karriere som San-
gerinde. Hun var til at begynde 
med Skuespillerinde, og var aaben-
bart ikke særlig fremragende. Men 
en Dag fik hun en lille Operette-
rolle, og da hun havde Heldet med 
sig, bestemte hun sig til at ville 
gaa ind i Sanger-Faget. Tre Aar 
senere deputerede hun som San-
gerinde i den lille By Mahlhausen, 
uden at der gik større Genlyd af 
den Begivenhed ; men for to Aar 
siden kom hun tilfældigvis til at 
synge for en af Direktørerne for 
Metropoli-Operaen, og samme Dag 
begyndte hendes „Stjerne"-Tilvæ-
reise. 

Hun maatte underskrive en Kon-
trakt paa fem Aar og tjener for 
Tiden en Million Kroner om Aaret. 
Dagen efter sin Førsteoptræden 
paa Metropolitan i New York var 
hun Kæmpebyens Yndling. Hun 
har nemlig ikke alene en dejlig 
Stemme, men er ogsaa et særde-
les yndigt Væsen at se. Hun er 
kun fem Fod høj og maaler 17 
Tommer om Livet. Hendes Fød-
der er saa smaa, at hun ikke kan 
faa færdigt Fodtøj. 

Forleden optraadte hun i Albert 
Hall i . London, og Kritikeren Wi-
nifred Loraine skiver: 

Ingen Kunstner, ingen offentlig 
Skikkelse kan nogen Sinde have 
fejret større Triumf end Lilly Pons 
og det var en retfærdig Triumf. 
For denne unge Pige viser, at den 
menneskelige Stemme kan øve en 
magisk Tryllekraft, som intet i 
Verden kan overgaa. 

Hendes Program er da ogsaa 
noget for sig selv. Det bestaar 
bl. a. af Sange, der ikke er ble-
vet sunget i 300 Aar, fordi der 
ikke fandtes nogen Stemme, som 
kunde spænde over det Register, 
Sangene krævede. Lilly Pons syn-
ger bla. a. rent A over det høje 
C, det højeste nogen menneskelig 
Stemme kan naa. En Specialist i 
New York, der har undersøgt hen-
des Hals, siger, at næst efter Ca-
ruso har hun den stærkeste Hals, 
han har set, 

Trods den fænomenale Lykke, 
Lilly Pons gør, er hun 5ygelig 

nervøs ved hver Optræden. Hun 
ryster, saa hun knapt kan staa 
paa Benene, og hun kan ik ;e spi-
se noget i lange Tider i Fo •velen. 

Vær god mod Natitren. 
—0 - 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde — 

Den gør dig sundere baade paa Le= 
gerne og Sjæl. — Derfor — vær god 
mod Naturen som niod en Ven I 

Har du fundet en køn Plet ude i deir 
fri Natur, saa ødelæg den ikke I Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

— — — 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

— — Gør rent efter dig! 

Pluk aldrig Markens eller Skovens 
Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster ior straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenei.e omhyg-
gelig af med en Kniv! Skærdem af med 
et skraat Snit, t g vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
den til andre. 

Bornholms 
Spare- 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. 

Største Lager 
at færdigsyede Beklædningsgenet. 
i alle Størrelser samt Hatte, Huer 
og jernstærkt Arbejdstøj. 

Lager af Kjoletej, Bomuldstøj, 
Lærreder, Gardintøj, Dynetej, Fjer, 
Tæpper, Trikotage og Garner. 

Billigste Priser og prima Varer. 

Jens Hansen. 
Allinge Teglværk 

anbefaler 
Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Alt udført af bornh. Arbejdere. 

Te'efon 127. 

Allinge Skænd 
anbefaler sig med al Skæring, 

Høvining samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 
Tlf. 29, 	Geert Hansen. 
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har det største Udvalg i Herrelingeri 
og til rimelige Priser. 

Moderne Faconer i Filthatte, alle med Foer 
7,85- -8,85 	9,75 

D&I danske Hat Danica i gode Farver 	 12,50 
Prima Haarhat 	 16,50 
Nye Straahatte, eng. Facon 4,85-5,25-7,00 	9,25 
Blaa Kasketter og moderne Mønstre i Sportshuer 

er paa Lager til mange Priser. 
Kulørte ensfarvede Manchetskjorter 

med fast Flip fra 4,75 
Do. 	do. 	med 2 Flipper 6,25-7,25-8,85 
Do. 	stribede do. med 2 Flipper 	5.50-10,50 

Prima hvide Skjorter med fast Flip, amk. Facon 6.85 
Halvstive Flipper 	 0,60-0,85 -1,20 
Hvide Tennisskjorter af prima Poplin. 
Mægtigt Udvalg i kulørte Bindeslips fra 0,85-5,50 
Fiks Nyhed i uldne Sommer-Bindeslips „Cashwool« 

prikket og stribet 3,50 
2,85 

0,60-2,75 
8,50 

12,50 
13,75 	14,50 
& Silke 7,85 

„Usynlige( Sommerseler 
Stort Udvalg i Livremme fra 
Flonelsbenklæder i lysyraa fra 

do. 	 Iysgrønne 
do. 	 Iysgraa stribet 

Ensfarvede kulørte Poloskjorter, Traad 
Lyse Sommer-RegnfraliKer, 

smaa Størrelser 9,85, større 11,00 
Imprægnerede Gabardinefraliker fra 	45,00 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet, 

Victor Plancl, Allinge. 
1111~111~~1111 	 

Propert og behageligt 
Sommer brændsel 

er aflange Skandia- 
Brunkulsbriketter 

og runde Antracite 
Ægbriketter 

Disse sælges billigst i 

Nordlandets liandelshus. 

Se her! 
Gør Deres Indkøb nu - Vi har det største Udvalg i 

Moderne ensfarvede Slips 
Ensfarvede Sommerskjorter 
Herrehatte - moderne -
Slipover og Crossover 
Herre - Sokker i alle Mønstre 

HUSK! 
~imemem■ 

altid bedst og billigst i 

fra Kr. 2.75 
5.75 
6.50 
4.25 
0.85 

NORDLANDETS HANDELSHUS 
useie~~~■ 

Mange gode tørre BRÆDDER sælges! 
Heriblandt store Partier tørre, solide Brædder, som:sælges til samme 

Pris, som Ildskudsbrædder koster. 

Særdeles smukke, russiske FINERPLADER 	og 5 rum Tykkelse, 

samt MASONITEPLADER, blød, halvhaard og haard Kvaiitet, til 
dække fugtige Vægge med o. s. v., sælges til den rigtige Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
11111 	1 -11  

I 	I Tlf. 77 og 79 1 	1 	I 	I 

1• 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 

De Merlerende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, rostkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -1 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

DAMPSKIBSSELSSKABET „ØSTERSØEN" 
ALLINGE S. S. „Hammershus" ALLINGE 
FARTPLAN gældende fra 16. Juni til 30. August 1934 inclusive. 

	

Mandag, 	 Mandag. 

	

Tirsdag. 	Søndage 	 Læses som Pilene angiver 	 Søndag e 	Tirsdag. 

	

Torsdag 	 Torsdag 

	

og Lørdag 	 og Lørdag 

	

9.42 	5.25 14.02 111Af Kbhvn. I lovedb. Færge Anf# 	 18.23 

	

11.30 	7.17 15.501 An Malmø F . . . . - 	A 	 16.35   
11.05 
12.35 
14.10 

.16.28 

- 17.00 
- 18.30 
8.24 20.30 

*10.45 22.53  ; 
11.00 23.05 
13.301 1.30 

Af Kbhvn.,Havneg.Dampsk. An 
An Malmø 	 - 	Af 
Af Malmø C., Lokalst. . . An 14.04 
An Simrishamn 	 Af 11.50 

,Af Simrishamn 	  An *10.30 
• An Bornh. Allinge/Hammrh. Afn 8.00 

18.23 - 
16.35 - 
16.15  1 1.25 
14.45 -1-23.55  

23.32 
21.21  

*21.00 
18.30 

16.15 
14.45 
14 04 
11.50 

*11.30 
9.00 

16.45 
19.15 

Udsalg af Kunst-
industri i Crzn-
bechs Gaard 

Medhjælper 
kan straks faa Plads paa 
Go'thegaard, Klemensker. 

Tlf. Kl. 99x 

• 

Kkkenpige, 
flink og proper, kan straks faa 
Plads paa 

Hotel Sandltaas. 

Navneskifte. 
Det meddeles herved, at den af 

mig købte Ejendom i Aamindet 
(før Andersen) nu hedder Hørs-
holm. 

E. Munch, før Sæne. 
t 	  

Kløver til Salg. 
Havnegade„Miinge. 

0. Christensen, 

En Chauffør 
o en flink Pige kan faa Plads. 

Gartner Kofod, Allinge 

2iografen. 
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 8 

hster-bv-bv. 
Dansk Tale- og Tonefilm 

m. Karin Nellemose, Petrine Sonne 
m. fl. 

Den bedste af alle Fy- og Bifilm. 

SHANDHOTELIET. 
Søndag den 17. Juni 

Sidste Optr. af Skuespillerparret 

Arla Poulsen og Peter Jensen. 
Nyoptræden af 

Russeren Les Lwowi iniPartner 

Na hipoulgorelliq 
afholder ordinær Generalforsam-
ling Lørdag den 16. Juni, Nftm. 
Kl. 6 paa 12ø Afholdshotel. 

Bestyrelsen. 

SKoleltørsel. 
Hurtig og grundig Ud-
dannelse. Garanti for he-
staaet Prøve. 

J. Arnoldus. 
Tlf. Østerlars 66. 

En aarsgammel Kvie 
er bortløben. 	Oplysninger hedes 
sendt til Anton Holm ved 
Lyngholt. --- Tlf. Kl. 185 x. 

Mulm. 
Nu er Tiden til at anskaffe 
Dem en af vore kendteKva-
liteter i Vattæpper, som vi 
fører fra Kr. 8,75. Ekstra 
store Størrelser fra 11,50. 

Prima Tæpper betrukket 
med lysægte Satin i flere 
Farver. 

Norillalldels lludelshlls. Endnu haves Restoplag af 

Forreiningskonuoluiter Xamniershus  Birks Xistorie  
sælges med Firma fra kun 8 Kr 

pr. Mille. som sælges til en Pris af 2 Kroner. 

I Simrishamn ankommer Toget til og atgaar Ira bornholmerdamperens Anlægsplads 

Allinge Bogtrykkeri. 	 Allinge Bogtrykkeri. 

strandhotellet, Jandvig. Sandvig Kunstbod 
GGC9G,G99(9C9G9WWG 
Ogsaa i Aar giver Kapelmester Al-
win Koch Koncert hver Aften i 
Sæsonen. .p& 1. Kl. Restaurant. J1  4.4  Moderate Priser. 

Ærbødigst 	Yr. ,Widstrup. 

Stort Udvalg i 
Fiske- og Grønt-
til billigste Priser Konserves 

Axel Mogensen, Tejn. 

Is= og Mælkeudsalgets Lindeplads 
Brug mine 1. Kl. isafkølede Mejeriprodukter. 

Ren tuberkulosefri Mælk, Smør, Kaffe- og Piskefløde samt alt 

i Spise-Is og Blok-ls, smaa og store Portioner. - Bestillinger mod-
tages ved Vognen eller Telefon 62. - Varerne bringes omg. i Byen. 

Ærhødigst 	Charles Pedersen. 

landsbuen • 4 Mands Jazzband 
Søndag d. 17. Juni 
	

THE BLUE BOYS 

Dansant til Kl. 2 .>*.yi 

17. Juni ingen Forbindelse Malmø-København. 

Billetpriser København-Allinge Hammerhavn. 
Enkeltbillet (Alle Priser excl. Kurs) ... 	... II Kl. 11.45... Ill Kl. 9.60 
Dobbeltbillet (Gyldighed 30 Dage) . 	 II Kl. 19.50... III Kl. 17.55 

Søndagsbillet Allinge-Malmø 10,50 Tur og Retur. 
do. 	Allinge -Simrisham 5,00 Tur og Retur. 

Lysttur til Christians« Onsdag og Fredag: 
Afg. fra Allinge Kl. 10.30 og fra Gudhjem Kl. 11,30. 
Retur fra Christiansø KI, 3,30. 
Damper-Billet 4 Kr. og med Jernbanebillet 5 Kr. 

Til Satisnitz: Afgang fra Allinge Tirsdag og Torsdag Kl. 19,45, 
Fra Sassnitz Onsdag og Fredag Kl. 2,45 (Ank. til Allinge 
Pris : Enkeltbillet 12 Kr., Dobbeltbillet 17. Kr. 

Billetter og Oplysninger: 
Turistbureauet i Sandvig, Telf. 100. 
AiS Dampskibsselskabet „Ostersøen"s Expedit. (ved Havnen). Allinge. Telf. 75 

111 
ved STAMMERSHALDE (kun et Kvarters Gang fra Humledal St.) 

Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. 
Bjørne - Ulve - Ræve - Grævlinge - Aber - Hjorte m. m. Rov- og Hønsefugle 
I den kunstige Sø findes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk. Ænder. 

Nyt! Nyt! Den store Berberløve og den brune Landb' jørn. 

En ideel Sendagsudflugt! 1. Kl. Restauration - Madkurve kan medbringes . 
Musik hele Dagen fra moderne Højttaleranlæg i  

Entre: Voksne 50 Ore - Børn 25 Øre. Partoutkort for 1/ Aar 3 Kr. og 1.50 Kr. 
Foreninger og større Selskaber Rabat. Besøget bedes dog anmeldt forud. 

Telefon Allinge 121. 	 Direktionen. 

Sommerstresmper 
i moderne Farver 
Silkestrømper, alle lyse Farver, 	pr. Par 2,25-2,85 
Holdbare Traadstromper 	 1,65-2,35 
Silke og Traad sammen, meget stærke 	2,90-4,50 
Ankelsokker, hvide og kulørte 	 0,85 

,\fordlandets ,andelshus.  
Alle Tryksager 

saasom 
Regninger, Meddelelser, how/Matter, 

Dags-Dato, Vekseiblanketter, 
Visitkort og Takkekort, 

Love og Regnskaber, 
Sange og Sainter, 

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylikeri, 

• ) 

t) 

Kl. 9,30) 	 Musikalsk Akt. 

Alwin Kochs udvidedeOrkester 

Bornholms oolo'giske Have 
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Vær god mod Naturen. 
-0- 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde -- 

Den gør dig sundere haade paa Leg 
gerne og Sjæl. — Derfor -- vær god 
mod Naturen som mod en Ven 

Har du fundet en køn Piet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

- - - 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- - Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

- - - 

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod 1 Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skærdeist af med 
et skraat Snit, og vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bor du efterlade 
den til andre. 

Badningens 10 Bud. 
Formanden for Dansk Svømme-

og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa — følgende 
gode Raad: 

1. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken-
der Vanddybden, tag da om Livet 
et Reb, som en anden — staaen-
de paa Land — holder i. 

4. Bader du fra Baad paa dybt 
Vand, tag da ligeledes om Livet 
et Reb, som holdes af en i Baaden 
værende Person. Spring ud og 
gaa op fra Baadens For- og Ag-
terende ikke fra Siden. Skulde det 
ske, at Baaden, du er i, kæntrer, 
bliv da ved den, medmindre du 
er nær ved Land og er vis paa 
at du kan svømme ind. 

5. Gaa ikke i Vandet lige efter 
et Maaltid, ej heller efter stærk 
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte 
virker normalt igen) Mennesker 
med Tilbøjelighed til stærk Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
i Vandet end højst ti! det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
ne. 

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 

Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Robaad 
faar Lov at ro ud uden voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baad, end 
re 1 er sikre paa, at den kan bæ-
at jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt" 
(Schdfer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedraet", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 
de fleste af os — før eller senere 
i vort Liv — komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

Den damle 
_ 0_ 

ghi er neettgarithertte [om Oolge 
ben ficerfe 	fterftrcebetfe ilte mere San 
aftninbelige font tibligere; men ban bin 
Zib, ba jeg opholbt mig i 9luffraliett 
Som 3armer, bat be talrig og gjorbe 
ofte Stor 	tabe paa Vaderne, faa at 
bi bolbt ligefremme Rtapjagter pan 
ben' beb Jjretp af bore bilube, her bar 
breferebe tit agtert. 

Eceugurubert, ber er et plantemben- 
be Zur, er fant gf eget tange 	Ru; 
men fer ben, at bet er umuligt at unbt,  
flippe, fan ben gobt finbo boa at Ret,  
te Sig tit Mobbrerge, og ben er ba 
te nogen ringe V.Robltanber. Zen biber 
finit Dg forRaar at bruge Sine traf ti-
fe 23agben paa en ret eftertruttetig 
Maabe. 

9.1fininbeligheb letter Sfæuguruber- 
ne 	Olofte, men citrene Zur 	attib 
banner — feber enfeltbi, fittert forbi 
be itte fan boltre Oret,  meb be nubre. 
Ze inbrobte talbet Niti for „gamle 
s.DIcenb" og »agtet fig roel for at an-
gribe ben:, thi be er itte blot onbRab-
fulbe, faa at tre ri  a ar angrebni3 til 
93mrN, men be forftaar tillige at bro' 
ge alle Oorfbarinibter. Mit 	t)entur, 
Som jeg opiebebe meb „en gattunet 
gRattb", bit tilfircrttelig bife bette. 

fin tiblig Morgen reb jeg tr je mure-
fra, forfunet nteb ruin 3agthife og 
gleboltrer og fulgt af mine fire Reelt-
gurubhunbe. .;_eg (gibbe net rebet en. 
3 	ba mine Dinthe plubfelig til 
min [fore 	orinibring jagebe en Ræv- 
gurub op; ben baobe anbenbart ligget 
og fooet og fatte nu af ^teb i 
bige Opring furgt af mine bunbe. 

11billaattig fulgte jeg efter, grebet' 
ilben Zbibt bilbe ben 

tære ltabf(apper, tj»4 ben itte ptub,  
fetig haube Riftet gtetning ug bat Rug-
tet ittb gennem et fnceoert $(1, ber 
paa alle -- lber »ar ontgibet af Iobrette 
ft tipper og i 23unben babbe en lille C-iS 
efter Zam. Steetigurnben et en Uppet- lig 

btaintlier og !farer fig trangt febre i 
f8anb enb ,Zninbene; a[terebe bette bur-
be hatte fortelt mig, at bet bar en ?tog 
Qrabnt. ,!eg reb rangt omt efter, og ibet 
jeg tog 	igte tneb min glebolber,  ftj-
rebe jeg og faarebe Zuret. 

bet Samme babbe ,tunbene tranet 
ben, men ben „gamle Mclub* ftob at-
lerebe i Oorfbarglifling og ramte meb 
bet ene af tie ftmrte , kagben bett fer- 
fte 	unb fan traftigt, at dunben fløj 
rib i hanbet, (tror bett brufnebe, Zen 
(tuben ,tuttb, et ober-ambe glubf! Zur 
togte at fa« fat i 51(enguruheu4 
be, men rireb fine forpoter, font Ran-
gutuben tan bruge neefien font beettber, 

greb bett bliden og forms atter ub 
i SBanbet, anbenbart for ist brittne ben. 
-t.altbetkk Zubbe »ar bet nogle O .b, og 
jeg Sita itu, at ben „genite 9.11anb" 
bolbt ,f turben nebe fan Image, tit bett 
bar bob, huorpcia ben flungebe ben inb 
paa -Srebbeit. 

gInfenbe tjalrebe jeg for anben @atm 
glebotberen og ftgebe. 	neefte 9tu Res 
te noget uventet, 	fit g=taSeri gjorbe 
Ecengurithen et 	ttrittet pan over tube 
Oab lige tet ,  pan mig q omiluttebe 
mig nteb fine Oorben nceften lom en 
23jOiril. teg tabte naturtigbi £igebreg. 
tett og bar bal»t beniftl ,  af smerte 
fons 3øtge af tie butte 8aar, jeg flt 

i 	fulbreite af „bett gantle 9:1/artb"., 
Sttaer. 

Stamp opftob. 	tret ftcebte 
mig meb uimobRaaetig Rt:aft ben mob 
9.3anbet, nabenbart for at brutne mig 
!tyfon! .ni.bett; bet nuttebe ilfe at 
jeg ftreb intab, libt efter gab ben mig 
en Zuffert, faer bet fintbe 'organ. .'eg 
bolbt 93eiret tilbage feta lange jeg tun: 
be, men bil fitteet alligebet boere brut: 
net, mil arte tie to ,tunbe, ber oar tit. 
bage, var gaget lød paa Ojenben. Me: 
benl ben ene beb fig faft i benl 
beb ben anben ben i gtaffen meb et 
faabaut Rafeti at «cengurubeit flap 
ulig. 

deg bar itte lcenge out at frube i 
2anb og Hel.) nu 93ibtie tit, trborfebeg 
tie tre Zur bannebe ett nitot træben-
be klunge ube i &nbet. .1,iirtig 
jeg ben til min bett, bine jeg, baube 
@Snurret, og aben at betcenfe mig fu-
rebe jeg, tnt ber nat en Unliabeb 

for, at jeg bitte ramme ell af bunbe-
ne. .Z,etbigotb bfeo bet bog Sfmngutttlien, 
ber fif mugten, og mit CStnb babbe 
ramt gebt. Zen fult t fit greb om ben 
ene af .tunbene, ber intiblertib bar faa 
iltre titrebt af ffeenaurnbetW Møer, at 
jeg magtfe breche ber. 

ttbutt et 	fitb gjorbe bet futbfran- 
bugt af urreb bett „gamle Manb". 

llbmattet af urir 'Blobtab bettebe jeg 
tilbage tit .eftett og reb hjemefter ; 
men bet bar ben ftrengelte gtibefur, jeg 
nogen 	inbe bar haft. ta jeg unaebe 
bjem bat jeg 'tæften bebibftl" og 
mine Oott mantte tofte mig af Sablen, 
og ber forløb flere Urter, firben jeg 
Vett raft. 

Fa2rdselsreglement. 
fter Ocerb[elMortett af I . 3111i 1932. 

—0—  
5.Bcer altib op mcertfom, nulr Z) e fat-

bel3 beta Slorebane. 
Opbrugte maa ifte feerbrit tairø 

rib Rørebanen, nemr ber finbeo bruge-
ligt Outtong, og ber er 131ab4 paa 
Bette; er bette itte Zitfmlbet, har be 
(Aet ti( at fcerbe tange Sferebnuen, 
men Ral ntue ag tpunginen oberfor ben 
øbrige OmtbSet. (§ 5). 

Rorenbe ffat ubuife Særlig OotSig-
ligbeb beb Sltjrfet fra en qictbe efter 
dej inb i eller ober ett (tuben, beb 

tctilb..ttittg eller Ooraubring af Ocerb,  
fetrettlittel, neb norfet ober erribrure-
broer, tabe- eller Sejtrub,3 og Oob- 
geengerSelter, forbi 	it.tebeje, gennem 
43orte etc. 93enbinger Ral Re tit »en-
Stre ; %enbing og 21ngIerurstorfel uran 
tun fte, lim ben ifte generer ben op:,  
rige Ocrtbfel. (§ 9). 

Oorbipaleren bagfra i Q3abefrubk3 er 
forbubt. 

rit løjte fbinge 	i tort 24ue, tit 
benftre i steget flor 23ite. 

beb 5bing tit bttjre: »tf i gob 
Zib Sorittben bannben langt rib tit 
bojre. 23eb C-bing 	Degne: ftrcet 
gob rib forinben 	annben langt ub 

benftre. Zegn meb $iffen er itte 
not. 

nfet gorettaj man botbe filtle, hbor 
bet generer Ocerbfelen. 

har forenbe mobet bittanbett, ffal 
be begge tolbe Ina langt til højre, at 
ber er rigelig 131att imellem bero. 
3orbitørtet bagfra Rat [fe tit benftre, 
og mut run rte, naar bet fim Se, at 
3ejltnnen er fri. Zen, ber leret for-
reft, ftal ftraN botbe tilbage og gibe 
rigelig 3lnbs3 tit Oorbitorfeten, naar 
ban barRod beram. (§ 10). 

»en rigtige Silo 
til den rigtige Pris 

faas hos 

C Larsen, Vestergade, Al hge, 

Vi sender »em 
„97ord6ornfiotm" 

flyer 2lge. 
freenli ogsaa paa os, 
naar »e far et eller 
andet at avertere, 

for at unbgan Catuniertfflab mellem 
tørenbe, ber fmrbe Saalebe, at bered  
Meje 'ircrte, har ben, font har ben et-
ben paa bojre banitb, 8igeptigt. Zen= 
ne 23eftenitnelfe fritager bog ifte ben 
anben for gorNtigf)eb. Wattfflig Rat 
her bifer Oor[iatigljeb beb Omrbjet fra 
en midte befeerbet sl3ej tit en niere 
befmtbet &j efter tabe. Zen, ber fø-
rer ub fra en l....jettbont eller drimb,  
Fft)tte, bar 'Bigepligt fur 	nerbjer fra 
begge (Sikr. (§ 11). 

Wanr et bolbertbe Sltiretoj foretager 
llbfbing beb 	gangfeetiting, gibekk 	egit 
[om beb 1,51ibring af Orerttfelftetning 

"Tor itte inb i et 2igtog, Zroppeaf-
betinger efter 3rocegioner. 

2bgtetenbingMben er en hal» %isne 
efter og en balb %fine for tttert up-
gattg, og inbenfor benne Zib Ret alle 

efteføretojet »rere forftmet meb en 
!tnt ltjfenbe 54gte paa [ber Sibe nteb 
1.)oibt ,43iA og en fflanIngte meb røbt 

birig 	̀oringtertiz bifer fanban 
delt S.?,)ø bagub. Ogfaa Zreetbogne ¶fat 
E)arJe £Itgfe, 1313at: ber ifte er (ffiabebe-
ft-Alting. 

91anr Chfleftien ligger i bøjre eibe 
af fflaben, ffal t_s:nftiften benutte ben, 
meb minbre ban bar Valt« pnn r)f 
ten, ber er brebere eub 	ttycet. 

glaar bobbeft Lstjffefti, font er bereg,  
net for qutling i begge getninger, tig- 
ger i benRre eibe af @aben, er 	rj-. 
!liften berettiget, men itte forpligtet til 
at beuntte ben. 

‘..5.ntliRer Ral tit enbber Zib bolbe 
fan langt tit fløjre font [tildigt, og bet 
er forbnbt at euffe paa eller ober Oor-
tang eller ub af 13orte etc. lEuttifter 
mita itte bage Sig bagi antire Røretøj-
er, og paa en Qufle mart itte bef orb-
rei flere Ikrinner, eub ben et inbret-
tet rit, Lnljber t tjtie Rat treere Info: 
net inch natteeje og i 2untricenbing5i. 
tiben meb Ilart tufenbe 2bgte (ber og- 
fan Ral lukke til 	iberne). 

t.Suttifier Stat altib Imre minbft en 
taanh ban t lt,yrel og begge ',"•ebber 
paa 13ebaterue. 

1.3aa 5.3anbebejen er i Oelge 5  8, i 
F51:er*lKabett faet vigt muligt ben 
nberfte Meter af I3cjbntten foebeholbt 
t.5"-uttiften (altiaer ifte ben hatne £eutbe. 
ttejbrebbe); ubober benne uberfte 
ter flirt (Strtliften attib hige for  iJJZo- 
turførenbe, og huor tier er 	utteftier, 
er Lintlfftetne bettbift til bi*, 

Mitter en $olitibeljent }ent et Zegn, 
faa ret Dem i ofte Zilfeelbe ubbetiu-
net herefter. 

¶el tan tofte isrbtit 1000 ltr. at 
obertrrebe bife glegter foruben mufigt 

rftatititiøetuloar. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

Trafikbilens Træffetider 
Gældende fra 15, Juni til 15. August 1934 begge Dage inklusive 

A
ll

in
ge

  P
o

st
hu

s]
  

Sa
n

dv
ig

  B
an

eg
d.

I  

H
am

m
er

s h
us

  

A
fg

.  F
in

ne
da

le
n

  

B
la

ne
hs

  H
o t

el
 

Sa
n

dv
ig

  B
an

eg
d.

  

Sa
n d

vi
g
  T

or
v 

 

A
ll

in
g e

  P
o

st
hu

s!
  

cn 
ed 
ett 

e3 
cA 

745 750 800 810 815 1 	825 830 840 845 855 

830 840 845 850 900 905 915 925 1 	935 940 945  950  10°° 
910 920 925 930 935 950 955 1000 1005 1015 

1 000  1010  1 015  1020  1 025  1030  1035  1040 1045 1055 

1020  1030  1035  1 040 I 045 1050  1055  1100  1105 1115  
1 100  1 110  1 1 45  1 120 1125  1  130  1  140 11 10  1 150  1 1 55  12°° 12°5 1210  
112° 113° 1 135  1 140 1 145 1 1 5° 1 1 55  

12°0  1 205  1 210 1300 1 305 ] 310 1315 1320 1330 
1 300 1305 1310 1315 I 320 1330 1 330 1 340 1345 1350  1355 1405  
1 330  13x5 134° 1 345 1 350 1400 14°5  1415  1420  1425  143° 144° 
1415 1425 1430 1435 144° 1445  1 450  1 455  15°0  1 505 1 515  
1 445  1 455  15°° I 505 1 510 I 520 1525 1530 1535 1545 
1520 1 530 1535 1 540 1 545 1 550 1555 1600  1605  1615  
1 550  1 600  1605  I 610 1615  1 620 1625 1630  1635 1645  
1 620  1 630  1 635  1 640  1 645  1 655  1 700 1 710 1715 1720 1 725 1 730 

1650 1 655  1 700  1 705 1 710 1 715 1 720 1 725 1730 1735 1 740 
1730 1735 1740 1 745  175° 18°° 1805  1815 1 820 1825 
1-740 1745  1750  1 755  18°° 1805 1 810 1815 1 820 
1 820 1825 1910 1920 

1 910  1915  1920 1925 1 945 1950 1955  20°°  2010  
1934 1 940 1945 1950  1955  20°5  2010  2020  2025  2030  2035 2040 2050 

2020  203° 2035  204° 2045  205° 2055  21°° 21" 2115  
2100  211° 2115  
2120 213° 2135 2140 2145 215° 2155  22°° 22°5 

010 015 020 030 010 015 025 


