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En af Havets stolte Svaner. 

Fortvivlet. 
-0_ 

De tjente paa samme Gaard. 
I lange Tider havde de haft 

Godhed for hinanden; men nu 
havde han friet til hende, og hun 
havde givet ham sit Ja, sit ærlige 
og oprigtige Ja. 

Flere Gange havde han tilhvisket 
hende de søde og dejligste Kær- 
lighedsord. De skulde blive saa 
hjertens lykkelige, som det er mu-
ligt for to Mennesker at blive. 
Deres Hjem skulde være et Fre-
dens og Kærlighedens Bo, den 
yndigste lille Plet paa Jorden. 

— Der skal vi bygge og der 
skal vi bo, og der kan du trygt 
paa min Kærlighed tro, havde han 
sunget for hende. 

Ja, det lød altsarnrnen saa dej-
ligt, saa berusende, saa hun glem-
te næsten alt. Og hun glemte og-
saa sig selv. 

Og saa kom da den Dag, da 
hun sad med Sorgen og — Skam- 
men At det skulde kunne gaa 
hende saaledes 1 Det havde hun 
dog aldrig troet! 

Han trøstede hende paa bedste 
Maade, men det vilde alligevel ik-
ke gaa. Der var desuden flere 
Ting, som tydede paa, at han var 
ked af Pigebarnet og vilde forla-
de hende. 

En Dag siger han da 
— Nu skal jeg rejse over til 

Jylland, hvor jeg har en Tante; og 
jeg ved, at jeg kan købe hendes 
Hus meget billigt; saa kan vi gif-
te os, og det gaar da nok altsam-
men, som sagt, saa gjort. 

Han rejste bort, men det vare-
de flere Dage, inden hun hørte 
fra ham. Saa kom der Brev, at 
nu var alting i Orden. Han hav-
de købt sin Tantes Hus — skrev 
han — saa nu kunde hun kom-
me med sit Barn. Alt skulde staa 
rede til at tage imod dem begge to. • 

1-lun rejste saa efter den opgiv-
ne *Adresse og glædede sig til, at 
alt dog maaske kunde blive godt 

Men den Dag, hun kom til Sta-
tionen, undrede det hende meget, 
at han ikke var der for at tage 
imod hende, — det havde hun 
dog bestemt ventet. Hun stod nu 
her paa den jydske Jernbanesta- 
tion med sit lille Barn paa Armen 
og en Kuffert, hvori hun havde 
nogle nødvendige Klædningsstyk-
ker til Barnet, samt lidt Tøj af 
sit eget. 

Hvad skulde hun nu gøre? Hun 
spurgte efter det omtalte Hus, ef- 
ter Tanten og ham, — men der 
var ingen, der kendte det mind-
ste til det Hus og de efterspurgte 

Da foer den Tanke pludselig 
igennem hende : Sæt, at han hav- 
de forladt hende — var rejst sin 
Vej fra det hele — maaske til det 
fjerne Amerika — det Land, som 
saa mange Mennesker havde tyet 
til. — Ene, forladt, narret, bedra-
get, holdt for Nar, svigtet! -- Det 

var de Ord, hun stille gentog, idet 
hendes Ansigt var Udtrykket for 
den dybeste Smerte. 

Hvad skulde hun gøre? 
De første Dage tilbragte hun 

paa en nærliggende Kro; men her 
kunde hun umuligt blive. Det hav-
de hun selvfølgelig hverken Raad 
eller Lyst til. Men hvor skulde hun 
søge hen ? Der var ikke et Sted, 
hvor hun kunde tænke sig, hun 
kunde opholde sig. 

Hendes Sorg og hendes Skam 
gjorde hende sky. Havde hun staa-
et ganske ene i Verden, kunde 
hun maaske nok have fundet en 
Udvej, men nu havde hun tillige 
det lille Barn at tage sig af. 

En vild Tanke foer igennem 
hende. Hun kunde maaske skaffe 
det af Vejen ! — Paa hvilken Maa-
de vidste hun endnu ikke. Hun 
kunde da rejse til en anden Egn 
— søge Plads — og lade som 
ingen Ting. Der var ingen, der 
kendte hende og hendes Fortid. 
Der var ingen — hviskede en ond, 
fristende Tanke i hendes Sjæl -
som vilde faa det at vide, som 
hun nu tænkte paa at gøre! 

Saa rejste hun stille bort. 

En Nat kom Fiun ud til en Mose, 
hvor der var mange gamle Tørve-
grave. Her vilde hun kaste sit lille 
Barn ud. Ingen vil finde det. Og 
saa skulde hun begynde paa et 
nyt Liv. 

Ak, Gud bedre for et nyt Liv 
— Hun følte sig saa ulykkelig, 
saa fortvivlet, saa hun vidste ikke 
engang, hvilken fortvivlet Gerning 
og Handling hun stod i Begreb 
med at fuldbyrde. 

Stakkels Pige. 
Hun saa flere Gange ned paa 

det lille, sovende Barn. Det sov 
saa trygt. Det anede ikke, hvilke 
mørke Planer der var oppe imod 
det. 

Flere Gange udbrød Moderen 
under heftig Graad: 

— Nej, nej — jeg kan da ikke 
gøre Ende paa mit Barns Liv. — 
Men • . . det maa jo ske. Jeg øj-
ner ingen anden Udvej. — Lad 
Barnet dø, saa skal det ikke ken-
de mere til denne Verdens Falsk-
hed og Ondskab. 

Pludselig foer hun op, ilede hen 
imod en af de gamle Vandgrave, 
og med bortvendt Ansigt kastede 
hun sit Barn ud. Hun hørte ikke 
engang, at det faldt i Vandet, thi 
hun styrtede af Sted som et vildt 
Dyr, der er forfulgt af en hel 
Skare Jægere med skarpladte Ge-
værer. 

Men paa en Gang gjorde hun 
pludselig Holdt, idet hun raabte: 

Aah, det var Synd — det 
var Synd !Hvad har jeg dog gjort? 

Aah, Gud, forlad mig Vær 
mig stakkels Kvinde naadigl Mit 
Barn maa ikke dø! Jeg vil ile til-
bage til Vandgraven. Jeg vil tage 
det op. Det kan reddes endnu! 

Hun styrtede af Sted til Vand-
graven, idet hun tænkte: 

— Aah, blot jeg maa redde mit 
Barn, blot jeg maa finde mit Barn 
i Live, saa skal jeg tage alt, bæ-
re alt med Taalmodighed, — saa 
vil jeg aldrig tænke paa min Sorg 
og min Skam! 

Hun kom til Vandgraven, sprang 
ud, fandt sit lille Barn — men 
det var dødt. 

Hun stirrede paa det, lyttede ef-
ter Livstegn — men alt var stille. 
Det lille' Hjerte havde allerede 
hørt op med at slaa. 

Nu sansede hun ikke mere. Hun 
vidste ikke, hvad der foregik om-
kring hende. Hun syntes at se ind 
i et Mørke, hvor der ikke var Spor 
af en eneste Lysstraale. 

Hun blev fundet derude paa 
Mosen med sit lille, døde Barn i 
Favnen. 

Resten er snart fortalt. Hun 
maatte lide sin Straf for den gjorte 
Gerning. Hun var en fortvivlet 
Kvinde, som i Fortvivlelse havde 
øvet en gruelig Gerning. — Hun 
maatte bøde haardt for sin God- 
troenhed. 	 FM 

Den stjaalne Bil. 
—0— 

Nej, sig ikke, at Tyveknægte er 
uhæderlige overfor hinanden; det 
har De ingen Forstand paa, min 
Ven. Den ene Krage hugger ikke 
øjnene ud paa den anden. Naa, 
det ved De godtl Hos Tyveknæg-
tene er det paa samme Maade. 
Og sker det alligevel, kommer Ved-
kommende galt afsted! Stol paa  

det. — Men hvorfor staa og filo-
sofere. Jeg maa hellere fortælle 
Dem min Historie . . . eller en af 
mine Historier. 

Jorden i Europa var begyndt at 
brænde mig under Fødderne, af 
hvilken Aarsag jeg havde forlagt 
min Residens til Amerika. Det gik 
i lang Tid ganske udmærket. Men 
ligesom der i Folkeslagene er Op-
gangs- og Nedgangsperioder, saa-
ledes er det ogsaa for et Menne-
ske, der af den uvidende Hob kal-
des en Forbryder eller Tyveknægt. 

I San Francisko var jeg bog-
stavelig talt gaaet tom for Penge. 
Men til alt Held havde jeg af en 
Ven faaet Adressen paa en Bil-
handler, der købte Biler af tvivl-
som Oprindelse. 

Denne udmærkede Bandit hav-
de en stor Forretning, hvor man 
i Løbet af kort Tid ganske for-
vandlede de erhvervede Biler, saa 
det selv for Ford var umuligt at 
genkende sin Yndlingsvogn. Og 
Ford har dog en Smule Forstand 
paa Biler. 

Jeg skal fatte mig i Korthed! 
En Aften saa jeg en ensom Bil 
udenfor en Villa. Og det var en 
Vogn, som ikke fortjente at være 
alene. Udfra denne Betragtning 
kastede jeg forsigtigt et Blik i al-
le Retninger, og da Luften var 
ren, gav min Medlidenhed med 
den forladte Vogn sig et praktisk 
Udslag. Jeg satte mig ved Rattet 
og kørte bort med den. Et Kvar-
ter senere stod den i min Ven, 
Bilhandlerens Garage. 

— Jeg har en Vogn, som jeg 
gerne vil sælge. 

Mr. Hoolt, Bilhandleren betrag-
tede mig grundigt fra Siden. 

— Deres egen Vogn ? 
— Selvfølgelig, ja! Selv købt den. 
— Papirer? 
— Dem har jeg glemt hjemme! 
- Saa ... glemt! Naa, jeg skal 

ikke spørge mere. Hvad forlanger 
De for Vognen? 

Jeg kløede mig paa Kinden, der 
skreg efter en Barbermaskine, og 
sagde: 

— 2000 Dollars! 
— Er De tosset! 500 Dollars! 

Er vi enige? 
Jeg trængte til Penge som al-

drig før, undertrykte en Ed og 
nikkede. 

Mr. Hoolt aftalte fem splinter-
nye 100 Dollars-Sedler. Jeg • stak 
dem til mig, kneb først det ven-
stre, derefter det højre øje i og gik. 

500 Dollars er ikke til at putte 
i Næsen ; de kunde være mig til 
Trøst og Glæde i flere Uger. Men 
om Aftenen, da jeg havde spist 
godt og drukket en Flaske Vin 
og vilde betale, sagde Kelneren i 
Bandit-Knejpen: 

— Sedlen er falsk. 
Jerstirrede paa ham : 
— Falsk? 
— Ja! hvor har De faaet fat i 

den? . . . . Fra en anden Tyve-
knægt? . . Godt, jeg tager den 
som Betaling. Hvis jeg kan kom-
me 

 
 af med den igen, er alt i Or-

den. Hvis ikke, faar De den til-
bage og maa give mig en ægte 
Seddel i Stedet. Forstaar De! 

— Ja, jeg er fuldstændig med. 
Eller, giv mig Sedlen tilbage. 

Jeg skal betale i Morgen. 
Næste Dag gik jeg til den Vil-

la, hvor jeg havde stjaalet Bilen. 
Jeg spurgte efter Ejeren. Da han 
kom, sagde jeg: 

— Jeg kommer fra Kriminal-
politiet. Biltyve-Afdelingen. Er De. 
res Bil „S. F. 21.950" ikke stjaa-
let i Gaar? 

— Jo, jeg vilde netop nu mel-
de det til Politiet. Først troede 
jeg, at min Datter var kørt en Tur 
med Vognen. 

— De kan hente Deres Vogn 
hos Hoolt i 27. Street, Men tag 
en Politibetjent med. 

— Mange Tak, Hr. Opdager. 
Hvad skal jeg betale? 

— Honoraret er 500 Dollars! 
Han rakte mig fem 100 Dol-

larssedler. 
— Maa jeg faa en Kvittering? 
Jeg tøvede. Tog saa min Tegne-

bog frem, gav Villamanden de 
fem falske 100 Dollarssedler og 
sagde : 

— Det er bedre, at De først be-
taler paa Politistationen. Farvel, 
Hr. ! 

Jeg gik. Jeg havde fem ægte 
100-Dollarssedler i Lommen. Vil-
laejeren har sikkert faaet sin Bil 
tilbage. Hoolt er sat i Spjældet. 
Hvad, De forstaar ikke, at jeg tur-
de give Bilejeren de falske Penge. 
Ja, hvad skulde jeg gøre? Man 



maa jo leve! Og desuden . . . hør 
man ikke straffe en Mand, der la-
der en dejlig, dyr Vogn staa en-
som og forladt paa Gaden? 

Og Mr. Hoolt, den Bandit, der 
hedrager en Kollega? Han havde 
ingen Samvittighed. Denne Krage, 
der vilde hugge mit ene øje ud. 

En Hustrus Værd. 

En hvis Mand har engang sagt, 
at en god Hustru ikke kan vur-
deres højt nok, og Sandheden af 
disse Ord fundet og finder stadig 
Bekræftelse. En god Hustru er 
sum en Grundvold for Hjemmet, 
en stærk og fast Grundvold, en 
Støtte for sin Ægtefælle i Arbej-
det for det daglige Brød, en tro 
fast Livsledsagerinde i de mørke 
som i de lyse Dage, Børnenes om-
sorgsfulde Opdrager og bedste Ven. 

Hvor en god Hustru færdes, 
skyder der Blomster frem i hen-
des Fodspor, Hjemmet trives, Ar-
bejdet gaar med Liv og Lyst, Bør-
nene er flittige, glade og kender 
intet bedre end at hjælpe Far og 
Mor. 

Men om der er noget Sted, hvor 
en god Hustrus Betydning er uvur-
derlig, da er det i de smaa Hjem. 

Jeg kom en Dag for en Tid si-
den ind i et Husmandshjem, og 
jeg har tidt siden tænkt paa, hvad 
jeg den Dag saa. Det var netop 
en god Husmoders Hjem. De rene 
hyggelige Stuer, hvor Solen smut-
tede ind mellem blomstrende Ge-
ranier, Levkøjer og Gyldenlakker, 
var, følte jeg i fuldeste Maal, et 
fredeligt Sted, hvor det gode hav-
de fæstet Bo Paa en egen stilfær-
dig Maade færdedes hun ved sit 
Arbejde, med et glad Smil tog 
hun mod Manden, da han ved 
Middagstid kom hjem fra Marken, 
mod Børnene, en Dreng og en 
Pige, som kom hjem fra Skolen; 
det var saa tydeligt at mærke baa-
de paa Mand og Børn, at de hav-
de længtes efter at komme hjem, 
at der var intet Sted, de hellere 
vilde være. 

Og siden, da de to Ægtefæller 
viste mig hele det lille Landbrug; 
overalt var der rent og ordentligt, 
der var noget egent over det hele, 
noget, der gjorde, at jeg følte mig 
saa glad i Hjertet, saa lys i Sindet. 

Jeg maa fortælle lidt om alt det, 
jeg saa, det, som var vokset frem 
under disse dygtige Menneskers 
Hænder, Frugterne af Flid og 
Kærlighed til Arbejdet. 

Ude i Stalden stod der tre Køer, 
velfodrede og saa blanke, at man 
næsten kunde spejle sig i dem. 

— Ja, de bliver da ogsaa bør-
stede og pudsede hver Dag, for-
klarede han, det hører til Sørens 
Arbejde, før han gaar i Skole. -
Mor malker naturligvis, men vor 
lille Datter faar jo Lov til at væ-
re lidt med, — hun vil ogsaa ger-
ne, og der er ingen Skade til, at 
hun vænner sig til i god Tid. 

Medens han talte, strøg han kæ-
lende de tre bredmulede, som stod 
der, — ret et Billede paa Hus-
dyrs Velvære. Det var tydeligt at 
se, at der blev kælet og puslet om 
dem, saa tillidsfulde og rolige de 
var. 

Nu gik Turen ind til Grisen, 
der slet ikke saa griset ud; men 
Søren forklarede ogsaa stolt, at 
naar han var færdig med Køerne, 
fik Grisen sig en Omgang med 
Børsten. — Saa maatte vi over til 
Hønsene, ud til Sørens og hans 
Søsters Kaniner, til Fars Bistader, 
— hele Tiden fulgte alle fire med. 
Jeg forstod, hvilken Glæde det var 
for dem at færdes mellem alt det-
te! at vise mig det, fortælle og 
forklare. 

Og som Huset og Husdyrene  

var ogsaa Haven ; stor var den 
vel ikke, men saa køn og velpas-
set, som jeg sjældent har set. Bør- 
nene havde hver sit lille Stykke 
Jord, og morsomt var det at se 
deres Glæde, høre dem fortælle 
om alt det, de skulde høste, me- 
dens Forældrene med glade øjne 
saa paa dem, paa hinanden og 
paa alt det rundt om dem, der 
trivedes, som kun det kan trives, 
der passes af kærlige arbejilsglade 
Hænder. 

Fra Haven gik Turen ud i Mar-
ken, og jeg behøver sikkert ikke 
sige, at alt her stod lige saa smukt 
som derhjemme ved Huset. 

— Ja, det er ingen Sag, sagde 
Inas, naar man har en _saadan 
Kone, der er saa dygtig og god ; 
saa skal alting nok trives. Jeg 
takker mange G uge Vol hel re 
for hende og vore to Børn. 

Det blev sent, inden jeg tog Af-
sked med de gæstfrie, hyggelige 
Mennesker: men jeg havde heller 
aldrig befundet ulig bedre noget 
Sted. 

Saa var det, jeg nogle Dage 
efter traf en Bekendt, og jeg for- 
talte ham om mit Besøg hin Dag: 
thi jeg havde mange Gange i Tan-
kerne gjort et Svip ud til det lille 
Hjem. 

— Ja, det er sandt, sagde han, 
det er et Hjem, der er værd at se, 
Gid vi havde mange af den Slags. 
Der kan man se, hvad en god 
Hustru formaar. 

-- Ja, og en lige saa god og 
dygtig Mand, indskød jeg. 

- Aa jo, Jens er flink og god 
nok, men jeg siger ligegodt: Hvad 
en god Hustru formaar, for det 
er i Virkeligheden hende, der har 
bygget det Hjem. Det har ikke al-
tid set saa lyst ud, for Jens hav-
de Lyst til at slaa lidt til Siderne, 
bruge Penge paa Kroen og den 
Slags, dengang de var nygifte, og 
havde Kirstine ikke været den, hun 
er, saa var det endt snavs, var det; 
men hun gav ikke Slip, hun for-
stod at vække Kærlighed i ham 
til Hjemmet, at gøre ham til en 
god og trofast Mand, — og det 
gør ikke enhver hende efter. 

Om jeg havde Interesse for hint 
Hjem før, fik jeg det nu endnu 
mere: thi det var Frugten af en 
god Hustrus Kamp og Sejr. 

Krokodillen i Haderslev. 
Den aad Bøssemagerens Guldfisk. 

—n-- 

I en Ejendom i Gaaskærgade i 
Haderslev skete der i Fl. Danne-
virke forleden en lille Episode, 
hvorved en Del Guldfisk kom af 
med Livet. 

Bøssemager Olsen, der interes-
serer sig meget for Dyr, og har 
baade Marsvin, hvide Mus, Egern 
ni. v. havde forleden faaet en Kro-
kodille hjem fra Amerika. Kroko-
dillen var naturligvis ikke et af 
de største Eksemplarer af Arten 
— de skal kunne blive indtil 13 
Meter lange — men den rnaalte 
dog benved 1 Meter og havde et 
Gab, der ikke var tilraadeligt at 
stifte nærmere Bekendtskab med. 
Dyret blev om Aftenen hensat i 
en Kasse, men da Olsen en Mor-
gen vilde se til den, var den spor-
løst forsvundet ! Man søgteog søg-
te, og tilsidst blev man klar over, 
at Dyret havde- søgt Tilflugt i et 
2 Meter dybt Bassin med Guld-
fisk i Olsens Drivhus 

I det tropiske Klima, der raa-
dede her, befandt Krokodillen sig 
overmaade vel. Den følte sig hen-
sat til Nilen eller en af Mellem-
amerikas Floder, og med kun Næ-
seborene over Vandet laa den med 
Gabet aabent og slugte den ene 
Guldfisk efter den anden. Der var 

i Snesevis af disse smukke Fisk  

i Bassinet, men da Krokodillen 
var blevet mæt, var Antallet af 
dem formindsket stærkt. 

Man søgte længe forgæves at 
faa fat i Krokodillen, der bed fra 
sig, og tilsidst var der intet andet 
at gøre end at begynde at tømme 
Bassinet for Vand. Da man havde 
øst saa meget op, at der kun var 
en halv Meter tilbage, blev Bæ-
stet paagrebet. Nu er det anbragt 
i et forsvarligt Indelukke. 

Kærlighedens Veje er 
uransagelige. 

De jugoslaviske Blade fortæller 
en ejendommelig Historie om Kær-
lighedens Krogveje. Det er Skik, 
at en ung Mand ikke maa. gifte 
sig !ør hans ældre Søster er af- 
sat. 	ung Mand ved Navn Bozha 
gik i Giftetanker, men hans Søster 
var i Vej, n. En Dag han traf en 
Ven, spurgte han denne, om han 
ikke vilde gifte sig med Søsteren, 
hvortil Vennen svarede ra j. Det 
ene Ord tog det andet, og til sidst 
kom de to unge Mænd op at alaas, 
hvor det gik paa Knivene løs, og 
Vennen blev alvorligt saaret. Boz-
has Søster hørte Stagsmaalet, og 
hun kom tidsnok til at frelse den 
unge Mand fra helt at blive ma-
sakreret. Hun tog sig venligt af 
ham og plejede ham omhyggeligt. 
Hendes Opofrelse førte til, at den 
unge Mand blev forelsket, og nu 
skal der snart være dobbelt Bryl-
lup. De to unge Mænd er igen 
bleven forligt og har lovet gensi-
digt at staa Fadder til de første-
fødte. 

Et Væddeløb gennem Livet. 
Hvis man kunde se en Million 

nyfødte Børn begynde et Vædde-
løb gennem Livet og kunde iagt-
tage det, vilde man omtrent kun-
ne notere følgende: — Næsten 
150,000 forsvinder efter et Aars 
Forløb, endvidere træde r 53,000 
efter det andet Aars Forløb ud af 
Rækken. Efter det trettende Aar 
mangler der atter andre 28,000 og 
efter 45 Aars Forløb vilde man 
endvidere savne 500,000 Efter 60 
Aars Forløb vilde man ae 70,000 
graahaarede Mennesker paa Væd-
deløbsbanen, men efter 80 Aars 
Forløb vilde de være smeltet sam-
men til 973. Endelig efter det 95. 
Aar vil der være endnu 223 til-
overs, og kun een at Millionen 
vilde opnaa en Alder al 108 Aar. 

Der ligger en frygtelig Alvor i 
disse Tal, som imidlertid hygger 
paa omhyggelige statistiske Bereg. 
vinger 

Drik Mælk --- og sov godt. 
—0— 

„Mælk har længe været betrag-
tet som et godt Sovemiddel", skri-
ver en af Amerikas anerkendte 
Ernæringsspecialister, Fru Ethel 
Martin, i en Beretning om nogle 
Forsøg, som er udført for at vise 
forskellige Fødemidlers beroligen-
de Indflydelse paa Søvnen 

Gennem et Aar undersøgtes 28 
sunde 10-Aars Børns Søvn, idet 
de alle havde ens Senge, Madras. 
ser og andre Soveforhold. En 
„Elektrisk Hynograf", som stod i 
Forbindelse med Sengene, regi-
strede alle Bevægelser i Løbet af 
Natten .  

Virkningen af forskellig Slags 
Kost blev nøje kontroller et, og det 
viste sig, at Mælk var det eneste 
Fødemiddel, som havde haft en 
afgjort Indflydelse paa Børnenes 
Søvn; men iøvrigt viste Observa-
tionerne, at alle Børnene havde et 
forskelligt Antal Soveb,vægelser,  

og at Pigerne faldt hurtigere i 
Søvn end Drengene og sov roli-
gere. 

Om at tilegne sig Kundskaber. 
Der er vel ingen Tid, der som 

vor kan opvise en saadan Tilslut- 
ning til de mange Skoler, vi er 
saa lykkelige at kunne rose os af 
som et godt Vidnesbyrd om vort 
Kulturstandpunkt; men 	det er 
værd at lægge Mærke til, at det 
betydningsfulde ikke ligger i Kund-
skaberne alene, men i den Evne-
udvikling, der finder Sted ved 
Kundskabstilegnelsen. Vore sjæle-
lige Evner er undergivne den sam-
me Lov som de legemlige; at de 
dygtiggøres ved Brugen. 

Naar vi tilegner os Kundskaber, 
saa bruger vi vore sjælelige Ev- 
ner, og saa vokser de. Heraf føl- 
ger, at jo større Arbejde vi maa 
udføre for at tilegne os en vis 
Mængde Kundskaber, des mere 
udvikles vore Evner, og i jo høj-
ere Grad vi gør det paa egen 
Haand, des bedre bliver vi i Stand 
til næste Gang at kunde tage fat 
paa egen Haand at løse en lig- 
nende Opgave. Derfor vil de Kund-
skaber, vi selv tilegner os, have 
en noget større Betydning for os, 
end dem, vi har faaet meddelt ved 
Foredrag eller Undervisning. 

Hermed være selvfølgelig ikke 
sagt det ringeste til Forklejnelse 
af disse Hjælpemidler for Kund- 
skabstilegnelse. Ved Hjælp af dis-
se kan man naa at lære meget 
mere i samme Tid — men det 
gælder dog om, at vi tager fat og 
anvender vore Evner til ved Selv-
arbejde at kunne komme videre 
med Kundskabstilegnelsen. 

Vi maa have for, at vi skal og. 
saa lægge Vægt paa at tilegne os 
Kundskaber ved Selvarbejde -
Læsning af gode Bøger og Blade 
— hvis vi vil have det mest mu-
lige ud af vore Kundskaber. 

Der findes endnu modige Mænd, 
En ung Dame i Kalifornien er 

i Følge Vendsyssel Tidende naa-
et ind i Ægteskabets flavn paa 
en noget usædvanlig Maade, der 
viser os, at der endnu findes 
Mands Mod. 

Damen, der har sin egen Fly-
vemaskine, havde hittet paa, at 
hun vilde prøve Dyredressur i Luf-
ten, i hvilken Anledning hun an-
skaffede sig en Ulv, som hun bandt 
fast ved Siden af Flyvemaskinens 
Førersæde, og saa startede hun. 
Ulven var saa rædselsslagen, at 
dens vilde Hyl overdøvede Pro-
pellarmen. Den havde absolut in-
gen Aspirationer i RItning af at 
blive forvandlet til en Fugl Under 
Turen sad den ganske lammet af 
Skræk, og efter Turen blev den 
saa føjelig og bange for sin Her-
skerinde, at Dressuren altsaa vi-
ste sig at være yderst effektiv. 

Selvfølgelig fik en saadan Be-
givenhed ikke Lov til at gaa stille 
af. Den unge Dame blev Dagens 
Emne i Aviserne med det Resul-
tat, at det strømmede ind til hen-
de med Ægteskahstilhud, hvilket 
altsaa viser, at de tinge Amerika-
nere ikke er saa bange for Dres-
sur, og i disse Dage har hun gif-
tet sig med en af de modige. 

Fra Uge til Uge. 
0 

Lystturen til Visby og Stockholm, 
soli Rønne Haarielværkerforening 
arrangerede, blev begunstiget af 
det mest henrivende Vejr, og Del-
tagerne, som vendte hjem i Gaar, 
medbragte mange uforglemmelige 
Minder — ikke alene fra den gæst- 

frie Modtagelse i Visby, Nordens 
Roma, med de mange klassiske 
og godt bevarede Kirkeruiner, garn. 
le Bymure og Patricerhuse, men 
ogsaa fra Stockholm, Nordens 
Venedig, med den pragtfulde time-
lange Indsejling med de mange 
skovklædte Klippeøer og selve 
Kungstaden med det kuperede 
Terræn, hvor Slotte og Kirker, 
Musæer og Varehuse knejser paa 
Fjeldene og Gader og Broer bug-
ter sig ind og ud og over hinan-
den i en Uendelighed — aabnende 
den mest storslaaede Udsigt, snart 
over smalle skraanede Gader,. 
brede Boulevarder og blanke Ka-
naler eller Vige, hvor tusinder af 
smaa velvedligeholdte Lystbaade 
ligger forankrede eller sejler ud 
og ind med store hvide Sejl eller 
piler frem og tilbage, drevet af 
kraftige Motorer. Det er noget, 
som ikke kan beskrives, men maa 
ses, og mange Lovord over Tu-
ren vil i de kommende Dage lyde 
og agitere kraftigt for en ny Tur 

med endnu større Tilslutning. 
Deltager. 

St. Hats Aften 
fejres Lørdag Aften over det 

ganske Land, og særlig her paa 
Nordlandet har iniativrige Mand 
gør sig store Anstrengelser for 
at geare Pesten saa imponerende 

eri mulig, og de førende Hotel-
ir har ydet Kraftpræstationer for 
at drage Bornholms Befolkning 
hertil. 11. le Sandvig og Kysten vil 
blive festligt oplyst med kulørte 
Glødelamper, flammende Blus og 
pragtfuldt Festfyrværkeri, og Dan-
sen vil gaa i Hotellernes store 
Sale til forstærket Orkesterkoncert. 
De bedste Artister vil underhol-
de Publikum i Palmehave og 
Strandhotel. Sang og Dans, bo-
gede Optog og anden Lystighed 
vil den hele Nat afløse hinanden. 
Læs Annoncer og Plakater og Læ-
serne vil faa et lille Indblik i Her-
lighederne. 

Sc`. Hans Dag 
fortsættes Festlighederne, bl. a. 

med den store Folkefest paa Ham-
mershus, der nok vil torn-laet at 
drage en stor Del af øens Befolk-
ning hertil. — Og Dansen vil gaa 
hele den dejlige lyse Sommernat. 

Vilo. 

Tennis. 
I Søndags afholdtes i Rønne 

Kampene om de bornholmske 
Mesterskaber. 

Mester i A Rækken blev Stub-
Christensen, Rønne, som sejrede 
over Reuss, Nexø 

I B Rækken vandt Bogholder 
Jensen, Regine over Lærer Dem-
cker Hans( n, Nexø, og Lærer 
Holm Nielsen over Købm. Lund, 
Svaneke. Tilslut spillede Sejrher-
rerne fra disse to Kampe mod 
hinanden, og det resulterede i at 
Holm Nielsen, Allinge vandt over 

Jensen, Rønne med 6-3, 2-6 
6-2 og blev derved Bornholms-
mester i B Rækken. 

I B Double vandt Rønne over 
Allinge. 

fiernnuims 
Snare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9 —12 og 2 —  4. 

Renten paa Indskud er paa 
:1 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 

Sparekasscvilkaar 3 — - 
Boxer udlejes. 

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, 



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

Jens Hansen., saa bliver Spegesildene lækre og holdbare. 

Nordlandets Handelshus. ~EI 

Høsalt, Høtyve, 	 En ung Pige 
søges. 

Pension „Villa Ambolten", Sandvig. River, Leer, Lebomme 
hos 

E. M. BECH Olsker lloswodsrorelligq, 
købes fordelagtigst 

Strandhotellet. 

gircemiedans. - 	Vestlige @verraskelser! 
Ærbødtgst 

.ter. filidstrup. 

Endnu haves Restoplag af 

Xarnmershus twirgs ,historie 
som sælges til en Pris af 2 Kroner. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Bestil Bord i Tide. 
77f. Sandvig-  14 og 44. 

Vi mødes i P almehaven!  
Fra Søndag den 24. Juni 
Kontinentalt Dansepar 

WALTHERS 
Exentriske Danse — Moderne Danse — Karakter Danse 

Taaspids Danse — Step Danse 
Verdens eneste Børne-Ekvilibrister -
Direkte fra NATIONAL SCALA 

Da alt er optaget til Sct. Hansfesten paa Lørdag, vil den blive genta-
get Søndag den 24. ds. 

Mange Overraskelser. - 2 Præmiedanse - Dobbelt Program. 
—6) Aabent til Kl. 2 e) 	 

Der vil i Ugens Løb blive arrangeret en DANSE-KONKURRENCE. 
Deltagere bedes melde sig til Overtjeneren. — — I ..)ommerkomiteen 
befinder sig bl. a. exam. Danse'ærerinde Frk. Asta H ol m, Fru Mette 
Gregers,  København, Danseparret Walthers  m. fl. 

Axel Mogensen, Tejn. 

Is-- og Mælkeudsalget, 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. 

Ærbødigst 	Charles Pedersen. 

Ejendommen ,,Sogaardshus" 
paa St. Myregaards Grund i Olsker Sogn er billig til Salg. — Samme 
kan eventuelt lejes fra 1. Juli 1934. — Henvendelse sker til 

Nordiandets Handelsbus, 
Kyllingefoder sælges billigt 
Knækket blandet Foder i Poser og løs Vægt. Valset Hvede, Havre 
samt Knækmajs, Gode valsede Havregryn i løs Vægt. Alle Slags born-
holmske Korn af: Hvede, Byg, Havre, Blandsæd og rigtig grove Hvedekid. 

Nordlandets Ilandelshus. 
2 solide Cement-Vandtrugs 

med indlagt Jærn -- 3 Alens, til Gaardbrug -- sælges billigt 

Koh deo rigtige Tjære hl Paplagene 	all Truck, 
Linoleumstjære, Tagpixtjære, Rigtig Blanktjære, 

Carbolineum sælges i store og smaa Partier til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus, 

Udflugt pr. Bil foretages til Hus-
mændenes Sommerstævne ved 
Dueodde Fredag d. 6. Juli. 

Fra Forsamlingshuset Kl. 121/2. 
2 Kr, for Voksne, Børn l Kr. 
Kaffe eller kogt Vand kan faas. 

Tegning hos Bestyrelsen senest 
Søndag d. 1. juli. 

Bestyrelsen. 

ilaVell8ildilllliMI.-S,KOM11111110 
Paa Grund af den langvarige Tørke 
er Havevanding uden Udvalgets 
Tilladelse forbudt, saa vel som 
Spild af Vand iøvrigt. Overtræ-
delse af Forbudet straffes med 
Bøder fra 10 til 400 Kr. i H. t. 
Regulativet, og Sager herom be-
handles som offentlige Politisager. 

P. U. V. 
E. Andersen. 

En Spisestue 
Almuestil, blaamalet med Guld. 
13 Dele, deriblandt Bornholmer-
Ur, Chatol, Sofabænk o.s.v. og et 
Soveværelse flødefarvet, lidt brugt 
samt en Dobbel-Divan sælges paa 
Grund af Flytning pr. Kontant. 

Paul Jantzen, Tejn. 

Stikkelsbær 
Store, saftfulde Glasbær 

15 Øre pr. 112  kg. 
Nye samt gårnle endnu gode og 
velsmagende Kartofler sælges til 
billige Priser. 

Dalegaard, Telf. Allinge 99 x. 

Friskbrændt Kalk førstkommende 
Mandag den 25. Juni. 

Medhjælper 
kan straks faa Plads paa 
Gothegaard, Klemensker. 

Tlf. Kl. 99y 

Skolekørsel. 
Hurtig og grundig Ud- 
dannelse. Garanti for be-
staaet Prøve. 

J. Arnoldus. 
Tlf. Østerlars 66. 

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

Prima Tæpper betrukket 
med lysægte Satin i flere 
Farver. 

Norilludels iladelsims, 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

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

Telefon 127. 

Største Lager 
af fæfdigsyede Beklædningsgenst. 
i alle Størrelser samt Hatte, Huer 

--- 
Danseparret har optraadt for 

de største Fihnsatelier i Evropa. 

2 OLANDERS 

• og jernstærkt Arbejdstøj. 

Prima spansk Høsalt iiiKløverogGræs. 	Lager af Kjoletø j, Bomuldstøj, 

Naar Sildene skal lægges saa maa der bruges 

bedste Gloria Køkkensalt 
Lærreder, Gardintøj, Dynetøj, Fjer, 
Tæpper, Trikotage og Garner. 

Billigste Priser og prima Varer. 

Telefon 10 

3et. ,dans Aften 
Sæsonens største Sensation. 

Solistoptræden 
Festfyrværkeri 
Fællessang 
Sct. Hans Blus 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligkiste-Lager 
Ligtoj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

D e 71verterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig herd-led og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

• andsbtten 
Søndag d. 17. Juni 

Jt,  Dansant til Kl. 2 Jt..4 

4 Nlands Jazzband 
THE BLUE BOYS 

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

oologiske Have! 
• 

(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 Berberleve og den brune Landbjern. 

En ideel Søndagsudflugt! ml. uks  li.k 
hele

s  t :t unr aatgi oe  [ni -f rNal amd ko  ij er1;ne ekmedbringes 

Entr: Voksne 50 Øre - Børn 25 øre. Partoutkort for 1/2 Aar 3 Kr. og 1.50 Kr. 
Foreninger og storre Selskaber Rabat. Besøget bedes dog anmeldt forud. 

Telefon Allinge 121. 	 Direktionen. 

‘41kG ASik 
Ar11) 

har det"storste Udvalg  i Herrelingeri 
og til rimelige Priser. 

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

Den 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 Manchetshiorter 

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 Tennisshiorter af prima Poplin. 
Mægtigt Udvalg i kulørte Bindeslips fra 0,85-5,50 
Fiks Nyhed i uldne Sommer-Bindeslips „Cashwoolr 

prikket og stribet 3,50 
„Usynlige' Sommerseler 	 2,85 
Stort Udvalg i Livremme fra 	 0,60-2,75 
Flonelsbenlikeder i iysyraa fra 	 8,50 

do. 	 lysgrønne 	 12,50 
do. 	 lysgraa stribet 13,75-14,50 

Ensfarvede kulørte Poloshiorter, Traad & Silke 7,85 
Lyse Sommer-Regnfralther, 

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

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Victor PlancK, 

Se her! 
~ase 
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! 
rale■f~e 
altid bedst og billigst i 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

Mange gode tørre BRÆDDER sælges! 
Heriblandt store Partier tørre, solide Brædder, som:sælges til samme 
Pris, som Udskudsbrædder koster. 
Særdeles smukke, russiske FINERPLADER iS4 og 5 mm Tykkelse, 

samt MASONITEPLADER, blod, halvhaard og haard Kvaiitet, til at 

dække fugtige Vægge med o. s. v., sælges til den rigtige Pris i 

Nordlandets Handelshus, 

ornholms 

 

  

ved STAMMERSHALDE 

fra Kr. 2.75 
- - 5.75 
- - 6.50 

- 4.25 
- 0.85 



Trafilibilens Træffetider 
Gældende fra 15, Juni til 13. August 1934 -begge Dage inklusive 
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Skal der dyrkes flere Bønner? 
—0 - 

„Andelsbladet" skriver A. P. 
Nielsen, Vennebjerg, Lønstrup : 

Særlig i Tyskland og Amerika 
dyrkes der uhyre Masser af Bøn-
ner, og ofte er de et Led i den 
daglige Kost. Folk, der har været 
i Amerika, taler om, hvilken uhy-
re Rolle Bønnen spiller derovre. 
„Benen", som den kaldes, haves 
i mange Former baade i Hjemmet 
og paa Arbejdspladsen, hvor den 
anvendes i konserveret Form 

Iler hos os indskrænker Anven-
delsen af Bønner sig til en enkelt 
Ret — snittede om Sommeren og 
saltet til Vinterbrug —, men der 
er vist næppe nogen, der bruger 
dem som Konserves eller som 
gule Ærter til Suppe. 

Jeg vil atter i Aar henlede lyst-
havendes Opmærksomhed paa den 
amerikanske Bønne „Rødøje", der 
har stor Udbredelse i Amerika og 
ikke uden Grund, da den er rne-
get rigtbærende og god som Snit-
tebønne, men især som Konserves 
eller i tørret Tilstand, Til Suppe 
gaar den foran gule Ærter i Vel-
smag. 

Den taaler udmærket vort Kli-
ma, modner godt og holder sig 
god og smuk Stand, ja, bliver her 
i Landet gennemgaaende større 
end Moderbønnen i Amerika Men 
den maa ikke lægges for sidst i 
Maj eller først i Juni, 

Da jeg i Aar har et ret stort 
Kvantum, vil jeg gerne, for at faa 
dem udbredt, bortgive nogle Por-
tioner mod Indsendelse af et 15-
Øres Frimærke. 

Der er den Fordel ved Bønnen, 
at den ikke fordrer særlig Gødning, 
og at den udmærket kan lægges 
i et Par Bede i Haven. Hvad Tør-
ringen angaar, da river jeg Plan-
terne op med Rod, naar de er ved 
at modne, hænger Risene med Bæl-
gene op enten paa Bærbuskene 
eller paa Traadvæv, og lader Bøn-
nerne blive i Bælgene, til de er 
tørre som andet Korn og Ærter. 
Derefter lukker jeg Bælgene op, 
men lader Bønnerne blive deri og 
opbevarer dem paa Loftet. 

Tip, Top og Trille. 
Af Morten Korch. 

-0 -- 

FOr halvtreds Aar siden boede 
i Midtjylland en rig og myndig 
Storbonde ved Navn Mads Malle. 
Han havde tre kønne, unge Døtre. 
Mine, Line og Sine, der var kun 
et Aar imellem dem, de lignede 
hinanden, den ene var blot en 
Smule større end den anden, saa-
ledes, at den ældste var størst og 
den yngste, den lille Sine, mindst. 
Som smaa havde en gammel Dan-
selærer givet dem Navnene Tip, 
Top og Trille, og det kom de til 
at hedde overalt. Navnene passe-
de godt, Tip var temmelig myn-
dig efter Faderen, Top stak Næ-
sen lidt i Sky og var en lille 
Smule vigtig, Trille var rund og 
smilende og passede akkurat til 
at hedde Trille. 

De var usædvanlig kønne alle 
tre og da de ogsaa var rare, var 
det kun rimeligt, at Frierne strøm-
mede til. Nu korn Tip til at hol-
de af en ung Karl ved Navn Hen-
rik, skønt han kun var Tjeneste-
karl paa Faderens Gaard. Mads 
Mølle sagde naturligvis nej, og 
Henrik kom paa Porten. Han blev 
imidlertid paa Egnen Mads Møl-
le frygtede med Grund, at de to 
unge stadig holdt af hinanden, og 
derfor gjaldt det om at faa Tip 
gift. 

Faderen fandt ogsaa flere pas-
sende Friere, men Tip sagde nej 
til dem alle, hun var lige saa be- 

stemt som sin Fader. Saa fik og-
saa Top en Hjertenskær, som 
Mads gerne vilde tage god ; men 
han sagde alligevel nej. 

„A vil godt hae mine Piger gift ; 
men a sejer fra en Ende, sejer a, , 
og Mads Mølle er aller gaaen fra 
sit Ord". Paa den Maade vilde 
Mads Mølle bryde Tips Modstand, 
og saadan skulde det være. 

Der gik et Par Aar, det hele 
saa haabløst og fortvivlet ud, saa 
kom Hans, en ung Fynbo, til Eg-
nen, han blev forelsket i lille Trille 
og hun i ham. 

„Du kan spare Dig Ulejlighe-
den", sagde Tops Kæreste, „vi har . 
gjort alt, hvad vi kan; men lian 
er hverken til at hugge eller stik-
ke i. 

Jeg proberer nu ileje", sagde 
Fynboen og lo, han var altid i 
godt Humør. 

En Dag gav han Møde for at 
fri og tik ogsaa godt nok Mads 
Mølle i Tale. Mads Mølle var myn-
dig og bestemt, som lian plejede. 
„A ved godt, hvad du vil; men 
du kan godt tie, A har savt fra 
en Ende, og a har aller brudt mit 
Ord", sagde lian. 

„Nej, uha, uha," sagde Fynboen. 
„Du har sagt fra en Ende, og 
saadan skal det være. Men ku vi 
ette probere fra den lille Ende?" 
Hans lagde Hovedet paa Siden og 
saa polisk paa Mads. 

„Sig ja, Mads", sagde Moderen, 
som altid havde holdt med sine 
Piger, og lille Trille, der havde 
lyttet, kom ind og faldt ham om 
Halsen. 

,A tror, du tog mig, din Gav-
tyv", sagde Faderen. „Lad os nu 
begynde fra den lille Ende". 

Der blev stor Glæde paa Gair-
den, kort efter fik Top ogsaa Lov 
til at faa sin Ven, og til Foraaret 
skulde Brylluppet staa. De arbej-
dede imidlertid alle for Tip og Hen-
rik, Mads Mølle vidste godt, at 
Henrik var en pæn og en dygtig 
Karl, og tilsidst gav han efter. 

Alle tre Døtre blev gift paa en 
Dag, og det var en storslaaet Fest. 
De tre Brude var henrivende ; men 
Trille gik først op ad Kirkegulvet 
og blev viet først. 

Mads Mølle var lidt stolt, inderst 
inde var han næsten den gladeste 
af dem alle; men endnu holdt han 
paa sin Myndighed. 

„Det gik, som a sagde, fra en 
Ende", sagde lian leende til Fyn-
boen. 

,,Ja, og det gik fra den rigtige 
Ende", svarede Hans og trykkede 
Trilles Haand. 

Festen varede i tre Dage, og da 
den sluttede, rejste Fynboen over 
til en stor, dejlig Gaard paa Syd-
fyn, hvor han levede med Trille 
i mange gode Aar, og Mans Møl-
le fortrød aldrig, at han begyndte 
„fra den lille Ende." 

Færelselsre.glement. 
C.f.fter 	cerbfell4toven af 1, 	1932. 
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.3ier attib opmrertfone rinor Ze f ter-

heø part Riirebtine. 
obgrengere maa ilte fcerbg lang 

ab Rorebanen, miav bier finbrt bruge-
ligt ortong, og ber er 43(abQ paa 
hefte; er bette ilte ZilfreIbet, bar be 
get tit at feerbg taitø gørebanen, 
men Ral mere agtnnaginert overfor ben 
øvrige 	cer.bfel. (§ 5). 

Sitørenbe (fat ubbife frerlig orfig-
tigbeb »eb Ytkfel fra en gabe eller 
2ej job i efter over en nuben, beb 
etantWning  eller aoranbring  af 3eerb,  
feWetning, neb Slørfe( overjernbane-
broer, @abe- efter 3ejfrtjba og g'ob-
grengerfe(ter, forbi Cibebeje, gennem 
3orte etc. Z3enbinger (lal ffe til nen-

fire ; 23enbing og 93ag(censførfel man 
lun fte, van ben ille generer beta 
rige arerbf el. (§ 9). 

?̀ orbijiciferen bagfra i fflabefrtib er 
forbubt. 

(Ell hojte joinge 	i fort site, til 
venftre i meget (tor 

.ieb -Sving til tWire 	ftrcrt i (lob 
Tib forinben ,taattben langt ith til 
fløjre, Web ,C^ving ti( uenfire: [fred i 
gob Zib forinben ,t antihelt langt itb 
lit venftre, Zegit meb 1.iften er ilfe 
not. 

;ratet Poreteei man bothe Hitle, po)r 
bet generer 3cerbfcien. 

9taar førenbe møber kinnnben, Etat 

be begge kolbe faa (enigt tit !tøjre, at 
ber er rigelig 13tabg 	bem. 
3.orlliførfel bagfra (tnt ffe ti( venftre, 
0f1 man tun ffe, minr bet fan jeg, at 
)3eibinten er fri. Zen, ber forer for-
reft, Etat ftraU hobe tilbage og give 
rigelig q3lab§3 ti( 	orbiforfefen, enar 
ban varftoea heroin. (§ 10) 

for at ittibgaa (e:- :artimettfttib mellem 
førenbe, her fcerbe faalebN, at berei3 
53eje ffcere, kar ben, jon, bar bett (tu- 
ben »an højre .ricinb, 	Zeit- 
ile 5.Beftenunelfe fritager bog ilte ben 
enben for orfigtigbeb. glannlig Etat, 
her itift,  aorfirltigbeb neb 	cerbfe( fra 
en minbre befarbet Z3ej tit en mere 
beibcerbet 3e,j eller gabe. 	ber fø- 
rer ab fra en tfienbom eller @mb,  
[nitte, kar sSigepligt for 	rerbfell fra 
begge 	iber. (§ 11), 

9?aar et botbenbe Sliiretoj foretager 
llbfaing neb ;,gangfretiting,gitte,3 Zegii 
font ueb Mitbinig af 3ærbfel&etniitg 

3tur Ilt, hib i et £igtog, Zroppeaf-
helinger eller q3rocegioner. 

52.tigtetcenbing,3tiben er en fin()' Zime 
efter og en bal» "inte før ■%-oleti 
gang, og inbenfor bette hib flat alle 
.jeftetøretejer være forfkilet meb en 
!fart Itifenbe Shigte pan kuer 	meb 
knibt 8tla og en s&gttigte meb røbt 
t.hj ,hvid iffe "iorItigteitte nifer faaban 
riibt %3 	bagtil). Ugfcta Zralvogne ffal 
gabe engte, ()bor ber iffe er ffinbebe-
liMiing. 

9Zaar Is,kfleftieti ligger i højre Cibe 
af (Matten, fra( (kftiflett benlette ben, 
ineb minbre tealt kar ;3c1ffer pan at)t-

bee er brebere enb 8tkret. 
91nar bobbelt tiftefti, fom er beneg. 

net  for Gelting i begge gfetninger, lig- 
ger i venftre 	af gaben, er Qk- 
flirten berettiget, men iffe forotigtet til 
at betintte ben. 

tiflifter (fat til enhuer Zib kolbe 
faa langt til kiijre font muligt, og bet 
er forbabt at ckfte pan eller over tir-
tang eller uh af .13orte etc. (Skflifter 
maa iffe kage lig bagi anbre Sføretøj-
er, og paa en Qkfle mut iffe beforb- 

gere 4.erjoner, mb ben er itibret- 
let til, 	iit)ner (5»tle flot mere forja- 
tiet Hiet) Ratteøje og i S2tigtetrenbitig ,  
Men nieb flad lkjenbe Vinilte  (her og-
fan flat Itg,e til Cibertiel. 

5...ktlifter Ral allib have minbfl en 
,Nalib poet Ctgret og begge 	cibber 
paa 43ehalente. 

43cia 5,?attbetiejen er i (t"Mge § 	i 
eerbjel,3toveti faet oibt muligt ben 

nherfte Stfteter af Sejtmileit forbebolbt 
(Itiftiften (alttran iffe ben ()abe danbo. 
vej,'8brebbe); nbover benne vbertte 
ter flat (.kftifteu attib vige for gna-
torførenbe, og holm. ber er qntleftier, 
er tinflifterne keitvift til bife, 

Niver 	'.13olitibetjent Zem et "egn, 
faet ret Dem i ofte Tilfeetbe ubbetin-
net berefter. 

Zel fan tofte itibtit 1000 Ur. at 
~dræbe bifif e Negler forlibet] [tildigt 
ff rflntninganf 

Badningens 10 Bud. 
-o- 

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 til det Tids-
punkt, hvor den tørste Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksonune 
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 Band, end 
re er sikre paa, at den kan bæ-
at jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tiede (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vaid 

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

Det „kunstige Aandedreet", 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 rigtige eVo 
til den rigtige Pris 

faas hos 
C. Larsen, Vestergade, Allinge, 

2)i sender Dem 
„970rd6OrnfiOhn" 

fluer 2/ge. 
!Tænk ogsaa paa os, 
naar De tiar et eller 
andet at avertere, 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 
evpapir 

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

Allinge Bogtrykkeri. 


