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Mod Tropesol. 
Skitse fra Rejsebogen. 
Af AXEL. THOMSEN. 

I 
Amsterdam, Knudepunktet for 

store oversøiske Linjer, er nok 
værd at stifte Bekendtskab med, 
lys og venlig og egenartet, som 
den ligger i en Bugt af Zeuder-
søen. Jeg skal blot i Forhigaa-
ende nævne det interessante Fol-
keliv, der udfolder sig i Jøde-
kvartererne omkring Waterloop-
lein og Joden-Breestraat. Her har 
Jøderne opslaaet deres Boder 
over store Strækninger, som mest 
af alt minder om en Losseplads 
for Alverdens Affald, og hvor 
Sælgerne skingrende overdøver 
hverandre og med store Fagtes 
falbyder rustne, skæve Søm, la-
sede Cykledæk, skidne Madratser, 
som Indmaden vælter ud af, 
Stole uden Ben, opslidt Husge- 
raad osv. Og saa er der det sto-
re Bogmarked paa Waterlooplein, 
som forekommer mig langt me-
re levende og imponerende end 
de berømte »Pariser-Kajer((. Jo-
den-Breestraat er Hovedgaden i 
dette Kvarter. Her ligger Butik 
ved Butik, fyldt med alle mulige 
Slags Jødebagværk, som ser baa-
de indbydende og fantasifuldt ud. 
Ned gennem Gaden kører Lire-
kasser af Størrelse som smaa 
Huse, med Piber og Trommer 
og Tjimdadada — og Israels 
Børn, gamle og unge, danser 
omkring dem: platfodede Unger 
med mægtige, uredte Parykker, 
Mænd med latterlige Fagter, højt-
frugtsommelige Kvinder • med 
Spædbørn paa Armen, vugger 
sig i Takt til Musikken. Ja, et 
Besøg i Jødekvarteret er en Op-
levelse. 

. . . Tidlig paa Formiddagen 
kører vi ad underlige øde Veje 
ud til den yderste Del af Hav-
nen, hvor Ocean-Damperen, der 
skal føre os til La Guayra via 
Trinidad, venter, og snart glider 
vi ad den umaadelige smalle, 
25 km lange Nordsøkanal, gen-
nem de mægtige Sluseværker, 
forbi de fladeste af alle flade 
Landskaber ud til Havet. Endnu 
er vi nær Land, langs Englands 
stejle Klippekyster, der faar Cn 
til at mindes Walter Scotts og 
Viktor Hugos Romaner . . . tæt 
forbi Øen Wigts dejlige Linjer 
og Formationer, saa svinder de 
sidste svage Omrids af Europa. 
Den store Sørejse er begyndt ! 

• II 
Tiden gaar langsomt nu. Efter 

en Ugestids Forløb mærkes det, 
at Vindene og Luftlagene bliver 
mildere. Azorerne passeres. Næ-
ste Dag Madeira. Og saa er vi 
inde i Passaten. 

Vore Adspredelser er Delfiner-
ne, som boltrer sig langs Skibets 
Sider, sommetider en Flyvefisk,  

om Aftenen lyser Morilden ofte 
saa stærkt, at det ser ud, som 
sejlede vi gennen flydende Guld. 
Tropenætterne er saa vidunder-
lig smukke nu, og besynderligt 
at se, hvorledes nogle af Stjer- 
nebillederne glider bestandig la-
vere ned i Horisonten, og andre 
stiger højere paa vor Fart over 
Verdenshavet. En Morgen ved 
Tretiden ser vi fra Dækket Tri- 
nidads grønne Bjerge i Maane- 
dis — den første Landkending 
i ca. 3 Uger. Henrivende tegner 
Konturen sig i Halvlyset, og langt 
ude skimtes Lysene i Port of Spain. 

Ingen tænker mere paa at so-
ve nu. Morgenfrokosten serveres 
to Timer tidligere end ellers, og 
inde fra Øerne skyder smaa Baa-
de hurtig ud imod os — fulde 
af Tropefrugter ligger de derne- 
de i deres brogede Pragt. Luften 
fyldes af Fuglekvidder. Thi inde 
mellem Frugtstablerne staar bit-
te smaa Bure ned Sangfugle ; 
og Negerne falbyder skrigende 
deres Varer. Passager-Chaluppen 
fyldes nu hurtigt, og ind glider 
vi mod de palmebevoksede Ky-
ster, mod de grønklædte Bjerge 
og de hvide Villaer, der lyser i 
Morgendisen. 

Vi er et lille Selskab, der føl-
ges op gennem Byen, og vi gaar 
i en Tilstand af Forbauselse og 
Smil; det vrimler om os af Negre 
og Kulier i alle Aldre. Af de sid-
ste er overordentlig mange smuk-
ke, og de unge Kvinder er yn-
defulde med deres lange, hvide 
Slør og mangeartede Smykker. 
Men de gamle Negerkvinder er 
skrækindjagende hæslige ; ustand-
seligt bevægende Hænderne og 
smaasnakkende med sig selv rok-
ker de afsted og ligner mest af 
alt gamle Aber. Gadelivet er af-
vekslende, rigt og broget, besyn-
derlige Skikkelser dukker frem; 
langs Murene sidder underlige, 
halvnøgne Væsner i sære Stillin-
ger, nogle sovende, andre stir-
rende frem for sig i corntempla-
tiv Ro, og ned mod dem over 
Havernes Mure vælder i ligefrem 
forbløffende Frodighed de skøn-
neste Blomster og Frugter, som 
i Aladdins Hule. Vi fortrød bit-
tert, at vi ikke forinden. havde 
sikret os noget af Skibets gode 
Mad, for vi var maalløse over 
Serveringen paa Byens fineste 
Hotel. Dug og Servietter hullede 
og smudsige og Anretningen om-
trent som til en Hund. Og Per-
sonalets Forfærdelse, da vort lille 
Selskab .i god Tro tog Plads ved 
samme Bord. Nej, Herrerne i 
den ene Stue og Damerne i den 
anden — if you Please ! Og saa 
en Urenlighed over det store 
Hotel, som nok kunde faa alt til 
at krible i eo Europæer: sikke 
nogle »Ladiesonly!« 

I en Butik — en Slags Bog-
handel — læses paa en stor 
Tavle: »Gentlemen are requested  

not to Spit on the pavement. 
Others must not«. 

Saa oplevede vi den første 
Troperegn, hvis det da kan kal-
des Regn, for Vandet væltede 
som fra Tønder ned over Gader-
ne og stod tilsidst saa højt, at 
det gik ind i Sporvognene. Alt 
levende flygtede. I stive to Timer 
maatte vi staa under et Halvtag, 
inden vi hen paa Eftermiddagen 
udmattede og forsjaskede naaede 
tilbage til Skibet. 

Den næste Aften skimtes ude 
i Kimmingen Sydamerikas første 
svage Konturer, Andesbjergenes 
Udløbere. Heller ikke denne Nat 
soves der meget, Karantænelæ-
gen ventes ombord ved Solop-
gang, og mange Formaliteter skal 
overstaas, inden vi faar Lov at 
gaa i Land i la Guayra, »Vene-
zuelas Helvede«, som Byen kal-
des paa Grund af sin stærke 
Hede. Sma a Lunde med Kokus-.  
palmer og Majsmarker ved Fo-
den af Bjergene. Lange Alleer 
med Brødfrugt-, Mandel- og Man. 
gotræer. Og til den anden Side 
Havet raed sin dybe, blaa Farve 
og stærke Brænding. Det er la 
Guayras Periferi. Saa er der blot 
de sidste Par Timers Jernbane-
tur, inden vi naar Rejsens Maal, 
Caracas, Hovedstaden i Venezue-
la, nien dette er ogsaa som Con-
centrationen af Alverdens Skøn-
hed. 

Den ganske smalsporede Bane, 
som i Zig-Zag og spiralvis snor 
sig op gennem Bjergkæderne, er 
et af Jordens berømte Ingeniør-
Mesterværker, anlagt af Englæn-
derne. Toget bestaar kun af et 
Lokomotiv, en Person- og en 
Godsvogn og virker ganske lille-
putagtig. Op gennem Bjergene 
»klatrer« Toget langs svimlende 
Afgrunde, ikke en Fodbred der-
fra (der er en Gang styrtet et 
Tog i Afgrunden, som man aldrig 
siden fandt) gennem Tuneller, 
hvor Heden svider i Huden, vi-
dere opad Skraaninger, der til-
dels er bevoksede med kolossale 
Kaktus. Bananbuske, Træer med 
mærkelige Frugter, Mængder af 
Blomster i glødende Farver. 
Andre Bjergskraaninger er nøg-
ne, men af en ubeskrivelig Pragt 
i Formationer og Farveblandin-
gar af alle Nuancer grønt og rødt 
og af saa vældige Dimensioner, 
at øjet knap formaar at gribe 
dem. Sommetider kører vi forbi 
et Jernkors, tiler er plantet .i en 
Grusdynge — her er et Menne-
ske forulykket eller myrdet. I 
store Flokke klatrer Gemserne 
omkring, og dybt, dybt nede, be-
standig fjernere, skimtes det ca-
ribiske Hav, det aquamarinblaa, 
man aldrig kan glemme. 

III 
Underværker i Tropesol, en 

hektisk flimrende Verden . . . 
ak, men Læser, ønsk Dem al-
drig at bo i en Tropeby. Dejligt  

var det i tidlige Morgener at ri-
de op mod Bjergene, der omgav 
Byen. At bo d& var umuligt, 
om man havde Livet kært. Rø-
vere og vilde Dyr var saa sikre 
som Solen. Nej, i Caracas, Ve-
nezuelas Hovedstad, maatte man 
bo — og lide. En By med lige 
regelmæssige Gader, alle ens, 
forfærdelig ens! Om Dagen, naar 
Solen brænder, er alle Skodder 
smækkede for Vinduerne — disse 
Huller i Muren uden Rudeglas, 
men forsynet med tætte Jern-
stænger som Rovdyrbure. I Hu-
sene lever al Slags Kryb sammen 
med Mennesker og ee ikke til 
at udrydde: Skorpioner kan man 
finde i sin Seng, kæmpestore 
brune Kakelakker kryber om-
kring paa Væggene, og i Patiaen 
— det indre Gaardsrum midt i 
Huset, der slaaende minder om 

En Historie om Newton, 
Den berømte engelske Matema-

tiker, Fysiker og Asronom Isaak 
Newton, der døde 1727, vilde en 
Gang tage sig en længere Spad-
seretur. 

Udenfor Byen traf han en Røg-
ter, som kendte ham. 

— Tag Dem i Agt, sagde Røg-
teren, inden en Time har vi Regn 

— Sniksnak ! svarede Newton, 
da Himlen var aldeles skyfri. Og 
han gik videre. 

Han havde dog ikke gaaet en 
halv Time, førend Regnen skyllede 
ned, og han blev vaad til Skindet. 

— Hvor kan en Røgter være 
saa sikker en Vejrprofet? sagde 
Newton til sig selv. Jeg maa tale 
med ham derom. 

Gennemblødt, som han var, gik 
han hen til Røgteren, som sad i 
sin Hytte.  

de græske Oldtidshuses Peristyl 
— hele Reder fyldte af smaa gif-
tige Slanger. 

Befolkningen i Byen er sam-
menskrabet alle Vegne fra, det 
ses bedst, naar man gæster en 
af de talløse Bar. Det er ikke 
den europæiske Elite, der har 
bosat sig her i Tropebyen — de 
fleste Ansigter er tydeligt mær-
kede af alle Storbyens Laster. 
Biografen og Knejpen er Byens 
Kulturcentrer, og man drikker 
tæt, skønt man dog maa vide, 
at Tropeluft og umaadeholden 
Alkoholforbrug hurtigt er den 
sikre Død. 

Jeg gæster aldrig mere en 
Tropeby — selv om jeg ofte igen 
vil længes mod Tropesol og Rej-
sen over de store Have. 

— Hør en Gang, du, sagde New-
ton, jeg vil give dig en Dusør, 
dersom du vil forklare mig, hvor-
dan du med saa stor Sikkerhed 
kan vide Vejret forud. 

— Gerne, Herre, svarede Røg-
teren. Ser De, naar min gamle, 
blakkede Ko ckr vender Agteren-
den lige stik imod Vinden, saa 
faar-  vi Regn inden en ime -
det slaar aldrig fejl. 

— Ja, men saa maa jeg jo, for 
at kunne vide Vejret forud, blive 
staaende her og 'vente, indtil din 
blakkede Ko vender sig? 

— Begribeligvis, Herre, paa an-
den Maade gaar det inte. 

— Der har du din Krone, men 
behold selv dit Observatorium. 

Med disse Ord gik Newton sml• 
lende hjem. 

Familien skal I Skoven. 
Det smukke Efteraarsvejr lokker ogsaa Københavnerne i Skoven, og 
Cyklerne tages i Brug. Her ser vi en hel Familie med fuld Oppakning 
paa Søndagsudflugt udnytte dette praktiske og billige Befordringsmiddel 



Ung Pige 
kan straks faa Plads for Oktober 
Maaned. Stammershalde Tlf. 121 

15-16 Aars Dreng 
kan faa Plads til 1. November. 

P. Kure, 
Helligdomsgaard, Rø. 

En pore Miljøer 
søges til 1. November. 

Avlsbruger Holm, Allinge. 

Byggegrunde 
til Salg paa Strandvejen. 

Henvendelse til 
Bygmester Holm, Allinge. 

Bornholms 
Spare» og Laanehasses 

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. 

Glæd Konfirmanden 
med en fiks lille Sang, 
en Æske Luksus Post Brevpapir 
eller en Æske Visitkort med Navn 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

kontirmalmosper 
Nyheder i moderne Arm-

baandsure og Leeniter 
GULD SØLV — CHROM 

CONRAD HANSEN 
ALLINGE UR- & GULDSMEDEFORR. 

Tlf. 140. 

• 

Vil De have Fred 
paa Deres Jorder eller i Deres 
Haver for fremmede Jægere, om-
strejfende Hunde eller Naboens 
Fjerkræ, saa indryk en lille An-
nonce i NORDBORNHOLM, der 
kommer i saa at sige alle Hjem i 
Allinge-Sandv. og nærmeste Sogne. 

lle nye Noorirmaudsko 
er hjemkommet og sælges billigt. 

C. barms Skolaislorr. 
VESTERGADE, ALLINGE. 

r elez, 	uden Sange' er ikke 

elarest nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation 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, 

Den ny Ungdom. 
_o_ 

Hvert Foraar og Efteraar gear 
en Ungdomsskare over Tærskelen 
fra Barndommens lykkelige Dage 
ind i Ungdommens forjættede Tid, 
fra Børneskolen og maaske fra 
Barndomshjemmet og Forældrene 
ud i Livets Kamp og Strid og Fest. 

Der knyttes mange Forhaabnin,  
ger til de unge Konfirmander, den 
ny Ungdom, som med skinnende 
Øjne og sikkert med ærlig Vilje 
og i sand Tro i Kirkerne, svarer 
ja paa Troens Ord og Daabens 
Pagt, gentager det Ja, som deres 
kristne Moder eller en anden sag-
de for dem, da de var smag. 

„Ungdom er Fremtid", skrev 
en Højskoleforstander som Ind- 
skrift paa en Fane, han fik over- 
rakt af Elever og Lærere. Disse 
Ord rummer en stor Sandhed, 
som forpligter, og der er ingen 
Tvivl om, at de unge gerne vil 
opfylde de Forpligtelser, de har, 
men her har de mere voksne og 
de ældre ogsaa en Opgave. nem-
lig i dette at hjælpe de helt unge 
til at opfylde Forpligtelserne paa 
bedste Maade og blive gode Men,  
nesker. De ældre og mere erfarne 
bør være gode Vejledere for den 
ny Ungdom og ikke Vildledere. 
Begge Dele kan de være, og vi 
maa vist føje til, er de desværre. 

En gammel, forhenværende Fri-
skolelærer, Hagbard, fortæller i 
sine „Minder" følgende: 

„Hvor ser jeg klart min Moder, 
da hun sagde Farvel til mig der,  
ude ved Vognen, der var kommet 
efter mig. Hvor hører jeg endnu 
hendes sidste Ord den Dag; „Glem 
saa ikke dit Fadervor, min Dreng!" 
Og saa kørte vi. Det var en Pro-
prietærgaard, en Mils Vej fra mit 
Hjem, hvor jeg skulde tjene. Rav. 
nehøjgaard hedder den. Den eje-
des af en gammel Skovrider Berg; 
men det var Forpagteren, jeg skul- 
de tjene Foruden Avlskarlen, der 
havde eget Hjem, var der to Karle 
og en Staldkarl. Vi boede alle 
sammen i et Kammer. Jeg var 
hjemme vant til, at jeg bad min 
Aftenbøn højt. Det gjorde jeg nu 
ogsaa her de første Aftener, men 
saa grinte Karlene af mig. Aah, 
hvor det gjorde ondt. Jeg kan 
mærke det endnu. Der er vel ik-
ke noget, der saarer et ung Hjer- 
te saa dybt, som det at blive gjort 
Nar af. Den første Gang, jeg var 
hjemme, fortalte jeg under Taarer 
Moder, at de grinte af mig. 

„Det skal Du ikke bryde Dig 
om, min Dreng', sagde hun, „du 
kan jo bede det saa stille ved Dig 
selv. Vorherre kan nok høre det." 
Det gjorde jeg saa en Tid; men 
efterhaanden begyndte jeg at glem-
me det, og til sidst holdt jeg helt 
op. Og der gik Aar hen, før jeg 
fik begyndt igen." 

Hvis nu nogen vil sige, at saa-
dan er det ikke mere med Hen-
syn til dette at gøre Nar ad de 
unge, saa er der maaske andre, 
der — og vel ikke med Urette—
vil tvivle. En Ting er vist, og det 
er dette, at det er ikke nok at pege 
paa den ny Ungdoms Forpligtel-
ser, ogsaa de ældre har deres. 

Der er et Ord, som siger noget 
meget vigtigt til ældre og unge 
om, hvordan de bør være overfor 
hinanden. Det lyder saadan : ,De 
unge skal man lære, de gamle 
skal man ære". 

Dansk Industri. 
—0— 

Fabrikant Hollesens Radiator-
fabrik, som nu er indrettet i 
Søndre Værft, forevistes forleden 
for en indbudt Kreds af Presse-
folk. Vi gengiver efter Politiken: 

Det er kun fem Aar siden Fa-
brikant Hollesen fremstillede sit 
første Varmeapparat. Den Gang 
foregik Fabrikationen i et Par Væ-
relser paa Nørrebro med en gan,  
ske lille Arbejdsstyrke. Allerede 
ganske kort Tid efter var man 
imidlertid i Stand til at udvide 
betydeligt og erhvervede derfor 
Rohrbach Metal Aeroplan Fabriks 
Anlæg paa Øresundsvej, der var 
blevet ledigt efter en Versailles-
traktatens Forbud mod Flyverne-
skinefremstilling i Tyskland op-
hævedes. 

I Løbet af sidste Aar viste og-
saa denne Fabrik sig at være tor 
lille, og i Februar i Aar erhver-
vede Direktør Hollesen derfor en 
Del af Søndre Værft, som han 
købte af Burmeister & Wain Af-
viklingsafdeling. 

En Maskinhal, der er større end 
Forum. 

Overflytningen, som begyndte i 
Maj, er nu tilendebragt, og det 
store Anlæg, der spænder over 
ca. 33,000 Kvadratmeter, er taget 
i Brug. 

I den vældige Maskinhal, der 
spænder over et Areal større end 
Forum, foregaar Fabrikationen af 
Golf Radiatorer nu efter de mest 
moderne Metoder. Raamaterialet 
køres paa Jernbanevogne direkte 
ind i den store Hal, hvor det ef-
ter Aflæsningen transporteres lige 
hen til de Maskiner, der foretager 
den første Proces : Udstansningen 
af Jernpladerne. 

Hvert Varmeelement bestaar af 
to pressede Halvdele, der sammen-
lægges og svejses ad elektrisk Vej. 
Fabriken raader over et halvt 
Hundrede Svejsemaskiner, som er 
i uafbrudt Funktion, og som dag-
lig udfører Svejsesømme, hvis 
Længde svarer fra København til 
Rungsted. Tidligere anvendtes Av-
togensvejsning ved Fabrikationen 
af Pladejernradiatorer, men Fabri-
kant Hollesen er gaaet over til 
den elektriske Svejsning. 

En imponerende Dagsproduktion: 
Varmeapparater til 1000 Værelser. 

Paa Fabriken beskæftiges i øje-
blikket ca. 350 Arbejdere i tre 
Hold Døgnet rundt. Det virker 
overraskende at se, at en meget 
stor Del af Arbejderne er unge 
Damer, som med en forbløffende 
Sikkerhed og Rutine haandterer 
Strøm men af Varmeelementer. Med 
Fabrikens nuværende Kapacitet er 
man i Stand til daglig at fremstille 
Varmeapparater til ikke mindre 
end 1000 Værelser, hvilket svarer 
til en Radiator hvert halve Minut, 

Dette vældige Anlæg, og navn-
lig Svejsemaskinerne, kræver me-
gen elektrisk Kraft. Denne leveres 
af Fabrikens egen Kraftstation, 
der bestaar af tre B. & W. Die-
selmotorer. Det aarlige Forbrug 
af Elektricitet er lige saa stort 
som Forbruget i Byerne Korsør, 
Skelskør, Frederiksværk og Stub-
bekøbing tilsammen. 

Fabriken leverer over 60 pCt. af  
Hjemmeforbruget. 

Det forbauser ikke at høre, at 
Fabriken, baade hvad Produktion 
og Areal angaar, er den største 
Pladejernsradiator-Fabrik i Verden. 
I 1930 leverede den gamle Fabrik 
10 pCt. af  Danmarks samlede For-
brug af Varmeapparater, og alle-
rede Aaret efter var man naaet 
op paa at levere 33 pCt. af  For-
bruget. I 1932 steg Fabrikens An-
del til 50 pCt. og i 1933 naaede 
den op paa at levere 60 pCt. af  
Hjem meforbruget. I Aar har der 
der vist sig en ny meget betyde-
lig Stigning, samtidig med at Fa-
briken har paabegyndt et intetsivt 
Arbejde for at oparbejde en Eks-
port. Disse Bestræbelser er til Dato 
resulteret i betydelige Leverancer 
til ialt 15 Lande. 

Det er en imponerende Virksom. 
hed, der her paa ganske faa Aar 
er bygget op af en enkelt Mand, 
men man maa ikke derfor tro, at 
Fabrikant Hollesen har slaaet sig 
til Taals med, hvad han nu har 
opnaaet — paa de foreløbig uud-
nyttede Arealer ved Søndre Værft 
er der stadig Plads til Udvidelser. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Allinge Sygehus' Budget 
for 1934 - 35 vedtoges paa et 

Bestyrelsesmøde i Mandags. Det 
udviser følg. Hovedposter: 

	

Indtægt: 	Kr. 
Betaling for Patienter 	 22.500 
Pensionsbidrag  	400 
Tilskud fra Amtet 	  23,900 

talt 46,800 

	

Udgift: 	Kr. 
Bygningernes Vedligeh. 	. 	4,000 
Skatter og Afgifter . . . , 	660 
Brandkontingent (Bygninger, 

Inventar) 	.  	40 
Inventar 	  4,200 
Forplejning af Patienter og 

Personale 	  11,200 
Vask og Rengøring 	  1,100 
Brændsel  	2,800 
Belysning 	  1,000 
Medicin og Forbindingsstoffer 	4,700 
Lønninger (derunder Vagthold) 13,600 
Andre Udgifter  	3,500 

!alt 46,800 

A. - 5. - G. 
afholder i November Maaned 

en stor Basar og Tombola, der 
kommer til at strække sig over to 
Dage. Forberedelserne er i fuld 
Gang, og der arbejdes for fuld 
Damp. Det bliver sikkert en Ba-
sar, som Allinge ikke har set 
Mage til i de sidste Par Aar. Vi 
har faaet opsnuset, at der blandt 
de mange Gevinster skal findes 
bl. a. 1 kompineret Dækketøjs,  og 
Klædeskab, 1 Divan, 3 store Ma-
lerier i Rammer af forskellige 
Kunstnere. En af Gevinsterne er 2 
polstrede Stole, en anden I Rejse 
til København og mange andre 
gode Ting. Det vil altsammen om 
kort Tid blive udstillet, saaledes 
at Publikum kan tage det i Øje-
syn. 

Allinge-Sandvig Haandværker- og 
Industriforening afholdt d. 2. Okt. 
den aarlige Generalforsamling paa 
Teknisk Skole i Allinge, der var 
mødt 17 Medlemmer .  

Formanden, Bygmester Johs. 
Pedersen bød Velkommen. Politi-
betjent Mauritzen blev valgt til 
Dirigent. Formanden aflagde Be-
retning for det forløbne Aar -
godkendtes enstemmigt. Kassere-
ren oplæste Regnskabet, som god. 
kendtes enstemmigt. 

Valg af Bestyrelse: Formanden 
Johs. Pedersen, Malerm. Ludv. 
Nielsen, Sandvig og Snedkerm. 
Theodor Jørgensen, Sandvig afgik 
efter Tur. Til Formand foresloges 
Joh Pedersen og Malerm. Ludv, 
Nielsen, Sandvig. Ved Afstemnin-
gen blev sidstnævnte valgt med 
8 Stemmer, Johs. Pedersen fik 6, 
3 var blanke. Desuden genvalgtes 
Theodor Jørgensen og Savværks-
ejer Geert Hansen nyvalgt til Be-
styrelsen. Stenværksbestyrer Chr. 
Pedersen blev med Akklamation 
genvalgt til Revisor. 

Til Lotteriudvalget, bestaaaende 
af Johs. Pedersen og Sadelmager 
H. L. Hansen, afgik begge, nyvalg-

te blev Ingeniør Edv. Andersen, 
og Bygmester Peter Pedersen. 

Af Regnskabet fremhæves: 
Indtægter: 

Overskud fra forr. Aar 
	

384 86 
Tilskud fra Varelotteriet 

	
749 65 

,1 	„ Staten 
	

1850 00 
▪ Kommunen 
	

300 00 
• „ D. S. U. 	150 00 

11 	„ Staten til Foredrag 
	

25 00 
Medlemskontingent 
	

216 50 
Elevkontingent 
	

396 00 

Tilskud fra Sparekassen 
	

90 00 
Indkommet for Tegnepapir 

	
12 08 

Indvundne Renter 

Kr. 

Udgifter: 
lærerløn 
	

1644 20 
Renter og Afdrag 
	

379 01 
Belysning 
	

189 95 
Brændsel 
	

174 00 
Rengøring 
	

238 89 
Grund- og Ejendomsskatter 

	
105 06 

Vandafgift 
	

40 00 
Vedligeholdelse af Bygninger 

	
383 55 

Indhegning af Plads 
	

224 61 
Forsikringer 
	

12 47 
Kontingent til Fællesrepr. 	56 00 
Blade 
	

34 60 
Undervisningsmateriel 

	
74 50 

Udgifter ved Stiftelsesfesten 
	

24 36 
Avertering 
	

45 70 
Repræsentationsudg. v. Tilsyn 

	
40 00 

Andre Udgifter 
	

108 15 
Overskud 
	

416 71 

Kr. 4191 76 

BRYLLUP : 
Lørdag d. 6 Oktober vies i 

Allinge Kirke Frk. Kamma Jensen 
til Stenhugger Otto Pedersen 
Sundberg. Begge af Sandvig. 

Bornholms Dyrepark 
ved Stem mershalde kan stadig 

glæde sig ved godt Besøg; vi har 
forhaabentlig endnu mange varme, 
soiglitrende Høstdage i Behold, og 
Dyrene synes at befinde sig ud-
mærket i de herlige Omgivelser. 
Apropos! Hvorfor kan man ikke 
i Kiosken faa Frugt, saasom 
ler, Nødder, Bananer og Hvede-
brød, der bedre egner sig til Dy-
renes Maver end al den Chokola-
de og Karameller, som Børnene 
nu propper i de stakkels Dyr, der 
sansynligvis gear rundt med kro-
nisk Mavepine. 

I Søndags aflagde Deltagerne i 
det „blaa Tog" Haven et Besøg. 
Vi anbefaler vore Læsere at se 
Haven endnu engang i det smuk-
ke Efteraarsvejr; man faer en dej-
lig Kop Kaffe med Brød for 50 Ø. 
og Børnene faer gratis Ride- og 
Køreture 

Andespil! 
Søndag d. 7. Oktober Kl. 4 af-

holder Allinge-Sandvig Propfore-
ning Andespil paa Christensens 
Sal. Der bortspilles 10 Ænder og 
1 Gaas. 1 And bortspilles gratis 
liste Gang. Dans fra Kl. 8. 

D. 5. U. indbydes. 
Bestyrelsen. 

ffliografen.  
Fredag og Søndag Kl. 8 

Fa llens Rivaler 
En storslaaet og gribende 

Flyverfilm fra Verdenskrigen. 
Ekstra : Tone-Revy, 

Forbudt for Børn. 

Til Goodtemplar-Syforeningens 
Bortsalg den 29. September 

blev følgende Gevinster udtrukne: 
Pude Adgangskort Nr. 181 
Chaiselongsættet -- 60 
Kaffedug 	— 53 
Spisestuesæt grøn — 82 
Bordtæppe 	- 121 

kan afhentes inden 8 Dage hos 
Peter Steffensen. 

Jagten aflyses 
paa Blanchs Hotel, Helligdommen 
Raagelundsgaard, Offergaard, For-
eningen „Bornholm" og »Salene"s 
Jorder. 

Mogens Koch. 

Srnaagrise 
er til Salg hos Avlsbruger 

P. Kofoed, Sandvig. 

Al Jagt 

Lejlighed til Leje. 
Frank Holm. 

En ung Pige, 
15 - 16 Aar, kan faa Plads 1. No-
vember. 

Fru Aagesen 
Olsker Brugsforening. 

Ung Pige 
kan faa Plads 1. November. 

FruToldoppebersdskontr Christensen 
Alli nge. 

17 67  aflyses paå ,Boesvang"s Grund. 
4191 76 Omstrejfende Hunde skydes. 

Den jagtberettigede. 
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X. 5. e. Um. 

jijertel j Tak 
for udvist Opmærksomhed 
ved vort Bryllup. 

Esth& og Otto Juul. 

Ved Allinge-Sandvig Sømands- 
forenings Bortsalg 

blev følgende Nr. udtrukne: 
Dukken gul Seddel Nr. 22, 
Spisestuesæt blaa — 68, 
Sengetæppet grøn — 47. 
Genst. kan afhentes inden Søndag 
den 14. ds. hos Bygm. P. Peter- 
sen, Nørregade. 

Vi har nu et stort og smukt 
Udvalg i Efteraarets Nyhe-
der i Overtøj. 

Fikse Ungpigefrakker og 
Ulster. elegante Fruefrakker 
og Kaaber er paa Lager i 
alle Størrelser og til alle 
Priser. 

De kan hos os faa en 
hitlig og god Frakke, og De 
kan faa en dyrere Frakke 
af ekstra godt Stof med 
prima Udstyrelse i alle Ret-
ninger, vi er kort sagt istand 
til at tilfredsstille ethvert 
rimeligt Krav. 
Har De Brug for en Frakke, 
giv os da Lejlighed til at 
vise Dem, hvad vi kan til-
byde. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 
Leverandør til 
Vare- og Landbrugslotteriet 

hm-Overtøj! 

2)1 mødes i 

PALMEHAVEN 
hver Søndag Eftermiddag fra 4-6 
samt Søndag Aften fra 8-12. 

KONCERT-DANSANT 
B R II N'S ORKESTER 

Nyd Deres Eftermiddags- eller Aften-Kaffe( 
i Palmehaven med den pragtfulde Udsigt. 

Lad Efteraarsturen gaa til 

Bornholms Zoologiske Have 
• 

RESTAURATION — hyggelig og opvarmet. 
Kaffe. The eller Chokolade med Brød — 50 Øre. 

2)et meddeles fierved, at mit Skrædderi er 
flyttet til Strandvejen, 

Jeg anbefaler mig fremdeles med gode, holdbare Stoffer, 
godt og solidt Arbejde samt Garanti fer god Pasform. 
Stof modtages til Forarbejdning. Omforandring, Reparation, 
Rensning og Presning udføres. 

Ærbødigst 
Sander Lind, Skrædder. 

Ekstrafin ny Klipfisk 
er hjemkommen. 

E. M. Bech. 

.93aq tilJen iste Xl. Skrædderi 

er stadig Byens førende. Altid elegant Snit, de sidste Moder 
i Stoffer for Efteraaret er nu hjemkommet. Kun de fineste 
Stoffer og bedste Indlæg anvendes. 

Xirkegade, 

Jeg fører en fortrinlig Kaffe,  
som altid er friskbrændt - og 
males ved hver Ekspedition. 

NY BILLEDSERIE ER BEGYNDT 
Flyvemaskinens Udvikling i 150 Fotografier. 

Ved Køb af et kvart Kilo Kaffe levrer jeg et af disse smukke Billeder 

Tlf. 10. 	 E. M. BECH. 

Fra Hærens Krudtværk 
sælges nye, røgsvage, gule Jagtpatroner — sort Krudt. 

1 Æsker a 10 Stk. billigst. 

Patronhylstre. Stift og Central, Kaliber 12 og 16. 
Sort Krudt og røgsvagt Krudt i Pakker samt prima Hagl, alle 
Størrelser. — Andre Rekvisitter. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har 6 Jagtdoubleiter paa Lager. Dag  
Prima kontrollerede Vaaben af høj Kvalitet, og disse sælges 
pr. Kontant med 10 pCt. Fradrag i Prisen. 

Nordlandets Nandelshus. 
Nye 

Roegrebe, Kartoffelgrebe Stengrebe 
sælges til smaa Priser. 

Ved Statusopgørelsen frasorteredes en Del Redskaber, som 
har tabt Udseende ved Udstilling, men ellers er gode nok. 
Disse Skovle, Grebe, Høforke m. m. er fremstillet i Gaarden 
og sælges til halv Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Det er Jagttid. 
Jeg har stort Lager af færdige Patroner i alle Haglstørrelser. 
Patronhylstre, Fænghætter, Hagl, Filtproppar, Papskiver, sort 
Jagtkrudt og røgsvadJagtkrudt. 

Rigtige Varer I 	 E. M. BEC  H, Rigtigetpviser • 

Mange Stabler
stærke billige Brædder 
sælges, særlig 6-7-8 Fods Læng-
der — 4" og 1" tykke. -- Vi sælger 
alle Sorter gode svenske BRÆDDER 
og PLANKER, og Landboere kan le-
vere Kornvarer som Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Aideles friskbrændt Portland Cement 
er lige oplosset til Lager og udleveres til laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste Kvalitet engelske 

galv. Pandeplader, Bygningsplader etc. 

Alle Størrelser sælges fra Lager til de rigtige Priser. 
Gode Kornvarer tages event. som Betaling. 

Xordlandets Xandelskus. 
Alt i prima 

Kolonial-varer Axel Mogensen, Tejn, til billige Priser 

i:11:::cranflinne KAFFE 

Nu er det paa høje Tid 
at efterse Kakkelovnen] Mangler den 
Riste, eller Murværket er daarligt, maa 
man søge for at faa det fornyet; det 
betaler sig ikke at spare disse Ud-
gifter. 

Paa Lager findes Riste og Reservedele, støbte Rør, Pladerør, 
idfaste Sten, Ler, Ovnkit m. m.7,d511 

Er Deres Kulregning for stor? 
bør De tage under Overvejelse at erstatte Deres gamle Kakkelovn med 
en af C. M. Hems stedse brændende Ovne eller 
Kaminer. De er brændselsbesparende, solide, smukke og til ri-
melige Priser. Smaa Kakkelovne til Soveværelser o. I. i stort Udvalg. 

Petroleumsovne af dansk prima Kvalitet. 
Gasovne og Gasapparater anbefales til billigst mulige Priser. 

9.  V. Xolrn,  

Skal De reparere Huset? 
da leverer jeg gerne alle Bygningsartikler. Brædder og Tøm-
mer sælger jeg pr. kontant til allerlaveste Priser. 

Cement, Tagpap, Vægpap, Cementrør og glasserede Rør, 
Søm, Bolte m. m. er paa Lager til de rigtige Priser. 

TIL 10. 	 E. M. BECH. 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

••••••.••••••••• •••••••• 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornhohn" faar saa stor en Udbredelse som mulig. — 

•••••••••••••••••••••••• 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

•••••••••••• 
• • 5% 

• • •ø.  

Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 Stk. 3 Toms, I Stk. 271 Toms, 2 Stk. 2 Toms — altsaa 

4 Stk. solide Ajlepumper fra Hasle 
ny Model, arbejder fint, sælges i disse Dage med 25 pCt. 

Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Averter i NORDBORNHOLM 

,rug iechs 

KAFFE' 
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Ffteraarsplojningen er begyndt. 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

• •••• • • •••• •• ••• ••• • • ii•• 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. — 

••••••••••• 55 • • OS •• .••11 • 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

•••• ••••••••• 

Mangler De en god IU ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 
••••■ ••••••••••••••••• •1111111• ••• ••• ••• 11155•5•• 115 •• ••• ••• • 

De ill)erlerende 
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 hermed og modtage Beløbet -l- 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

• 
• • •■

•• • • ••
• 

Hvor kan man studere Men- 
neskets Karakter og Opdragelse. 

—o— 
Talentet dannes i Stilhed, men 
Karakteren kun i Verdens Strøm. 

Dansk Ordsprog. 

I Teori er der mange forskel-
lige Svar paa ovennævnte Spørgs-
maal. Tegn paa Dannelsestrin og 
Væremaade og hvad derind under 
hører kan skønnes af ens Sæbe-
forbrug af de Venner, man om-
gaas, o. m. a. Ord er kendte Mund-
held, der vil udtrykke et Folks og 
den enkeltes Kulturstade, Hjerte-
lag og Væsen, Omgangstone osv. 

Helt nøje kan man faa et Ind-
blik i Menneskets Indre ved at ta-
ge Opstilling paa et stærkt befær-
det Gadehjørne, Gadekryds, Tri-
angel, en Korsvej, eller hvor der 
stadig eller til visse Tider er liv-
lig Trafik, Cykle-, Motorcykle- el-
ler Bilkørsel og mange Fodgæn-
gere. Her afspejler sig i høj Grad 
de færdendes Personlighed. Nogle 
Cykler og Biler følger den i vi-
dest Grad fuldt korrekte Kørsels-
maade ; selv om Kørebanen i det 
givne øjeblik er helt fri og tom, 
fraviger de ikke at køre helt op i 
det rette Hjørne og videre tæt 
langs Fortovet til højre. Andre 
smutter sig til at snige sig ind i 
Færdselen paa kortest mulige 
Sving, selv om der netop i dette 
øjeblik er en Del Trafik, 

Det er disse „and r e", der er 
en Plage for Fodgængere. Ja, mere 
end det, en betydelig Fare at be-
væge sig imellem. Er den gaaen-
de ude paa Gaden i et Kryds, 
gaar man ud fra, at den kørende 
kører bagom En, og at der altsaa 
slet ikke er nogen Fare til Stede 
for at naa over det sidste Styk-
ke Gade, saa man roligt kan fort-
sætte med klar Bane. Ak, i sam-
me øjeblik suses der hen fora  n 
En ; naar der saa kommer køren-
de fra den modsatte Side, som 
med fuld Ret skal frem og vel li-
geledes har regnet med, at der 
blev kørt tag om det gaaende, ja, 
da afslører den kørende sin Ka-
rakter og Opdragelse. Da er det 
Egenkærligheden, Mageligheden og 
Ole-Ligeglads-Sind, der hersker 
over Korrektheden. 

1 Frankrig spørger man: „Ou 
est la femme?" Det samme kan 
man alle Vegne lyse efter: Hvor 
er Kvinden, hvor er Moderen, 
Hjemmet og Opdragelsen? Det er 
der, man skal sætte sin Finger. 
Der kom en ældre Mand. Han føl-
ger ubetinget det korrekte Sving. 
Den Moder, der gav ham sin Op-
dragelse, er maaske forlængst 
Muld under Mulde og er maaske 
gaaet i sin Grav uden Anelse om 
Automobilkørsel, ja maaske Cykle,  
kørsel med, men hendes Aand er 
ikke død, den lever. Hun har lært 
sit Barn korrekt Adfærd i alle 
Forhold, og det overføres da, saa-
længe Manden lever, paa alt, hvad 
han har med at gøre — og mere 
endnu! Den Mand vil sikkert op-
drage sine Børn til samme Ær-
bødighed for andre og hvad andres 
er. Kommer der en ung Mand, 
der kører saa høfligt og hensyns-
fuldt som vel muligt, da ved man 
at han er udgaaet fra et godt Hjem 
— stort eller lille — det mindste 
kan godt være det bedste I 

Den, der udviser hensynsløs 
Kørsel, faar Skinnet imod sig. Er 
der f. Eks. Tale om noget, der 
kan kaste en Skygge paa hans 
Navn, da siger man ikke: umuligt, 
det kan ikke sættes i Forbindelse 
med den Mands Navn, man siger 
tværtimod : kan han køre Motor 
eller Bil som den, der ingen Op-
dragelse har, egenkærligt og kun 
i egen Gunst svinger, naar han 
kan se sit Snit, fra Gaden over 
Fortovet ind i en Port, parkerer  

foran en Indgangsdør, holder svag 
Ild i sin Cigar, hvor det er for-
budt at ryge, og andre lignende 
uopdragne Tilsnigelser, kan man 
være tilbøjelig til at sige: kan han 
gøre dette, kan han vel ogsaa gø-
re det, hvorom der er Tale — naar 
det drejer sig om en eller anden 
Plet paa hans Navn. 

Det er ikke Meningen at skrue 
Udviklingen tilbage — hvad der 
iøvrigt er ugørligt —, det er ikke 
om Brugen, men kun om Misbru,  
gen af de moderne Befordrings-
midler paa stærkt befærdede Strøg, 
for hastigt, uforsigtigt Sving om 
skarpe Hjørner o. l., her tales. 
Overfor de tilbørligt hensynsta-
gende er denne Paatale pure over-
flødig, for dem er den ikke skre-
vet, og overfor de tankeløse, udan,  
nede Mennesker er den vel nok 

Underlige Tudser. 
I Chile findes en Art Tudser, 

hvor Hannen tager sig af Æg og 
Unger paa en mærkelig Maade. 

Han bærer dem nemlig i en 
Slags Pose under Hagen. Til den-
ne Pose er der kun Adgang gen-
nem et Par Spalter paa hver Side 
af Tungen. Saa snart Ungerne har 
naaet en vis Alder, kryber de ud 
gennem Spalterne og Munden. 

Lige saa mærkeligt bærer en 
anden Tudseart sig ad. 

Hunnen lægger Æggene i Form 
af en lang Snor, og Hannen vik- 

ler saa denne om den øverste Del 
af Bagbenene, hvorefter den søger 
ned i Fordybninger i Jorden eller 
i en Gang, som den har gravet. 
Her tilbringer den saa ca. 3 Uger, 
og kun om Natten kommer den 
frem for at søge Føde. 

Kom den frem om Dagen vilde 
Solheden hurtig udtørre Æggene. 
For at holde dem fugtige, søger 
Tudsen undertiden ud i Vand. 

Naar Æggene er udrugede, fø-
rer den Ungerne ud til en nær-
liggende Sump, hvor de vokser 
videre. 

■■■■••••• 

Endnu haves Restoplag af 

ensomst — og dog er det for dis-
se, at det netop kan siges, at Ka-
raktererne skal dannes i Livets 
Malstrøm I 

Opslag, Forbud o. I. kan være 
godt og kan praktisk ikke und-
væres, men det er ikke slige ydre 
Midler, der opdrager Mennesket, 
det skal ikke regeres af slige Magt-
bud ude fra. Fin og ædel Færd 
skal komme indvendig fra og præ-
ge sin Udøver, og da Nutidens 
Befordringsmidler den store Mæng-
de af rullende Materiel, næppe ta-
ger af, men sandsynligvis tager 
til, maa der mere Noblesse til, den 
maa ogsaa tage til; thi hvad nyt,  
ter Noblessen hos glædeligvis en 
god Part af de paa foi skellig Vis 
kørende, naar dog saa mange sav-
ner den. Den bør udgag fra Hjem-
mene og indpodes Børn og unge  

i alle Hjem, store og smaa. 
Jo mere Mennesket er præget 

af god Opdragelse, des behageli-
gere vil det føles i alle Livets For-
hold, følgelig ogsaa inden for det 
her omhandlede Emne, at færdes 
i stærk Gade- og Vejtrafik, og der-
for maa man lyse efter Velopdra-
genhed, efter Hjemmet, det gode 
Hjem ! De gamle Idealer kan aldrig 
ældes, kan aldrig slides af Tidens 
Tand, de kan altid tages med fra 
den ene Tidsalder til den anden, 
fra det ene Slægtled til det andet, 
de bør til alle Tider være Hjem-
mets Grundpiller. Fyns tidlige 
Sanger, Ambrosius Stub, — 1705 
—58 — skrev: 

„Ve! født er og en Trøst, 
bedre er dog velopdragen - " 

Christine Reimer. 

Minder. 
„Nu var det, han plejede at 

komme saa stille der gennem Ha-
velaagen", sagde min Moder en 
Dag hun syede en Kørekaabe til 
en af mine Dukker, og lod Sytøj-
et synke i Skødet, idet hun luk-
kede Øjnene, hvorfra Taarerne stil-
le begyndte at glide ned over Kin-
derne. Det var hen paa Somme-
ren det Aar vi havde mistet min 
Moders Broder. 

Ogsaa jeg husker ham komme 
ganske stille ind ad Havelaagen, 
skønt jeg kun var ti Aar gammel 
da han døde. 

Der var Stilhed og Fred, hvor 
min Onkel færdedes Derfor blev 
han saa meget for saa mange. 

Da jeg ogsaa gav mig til at 
græde, fordi jeg saa min Moder 
gøre det, skyndte hun sig med at 
faa Dukkekaaben færdig, saa jeg 
kunde køre ud i Haven med den.  

Men det Minde, der nu fyldte 
min Sjæl, er min Moders Evne 
til at forsage. Dette at kunne træn- 

2)1 sender »em 

„J2ord5ornfiolm" 
fluer 2/ge. 

Ycenk ogsaa paa os, 
naar »e Mar et eller 
andel at avertere. 

Allinge Teglværk 

Averter i NORDBORNHOLM. 

Xarnmershu3 4w/rk.  .historie 
som sælges til en Pris af 2 Kroner. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber. 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

levere. bedst og billigst fra 

Allirige Bogtrykkeri, 
1 Stk. 3 Toms, 1 Stk. 2'/ Toms, 2 Stk. 2 Toms — altsaa 

4 Stk. solide Ajlepumper fra Haste 
ny Model, arbejder fint, sælges i disse Dage med 25 pCt. 
Rabat pr. Konlant. 

Nordlandets Haudelshus. 

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

Telefon 127. 

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. 

ge sit eget tilbage og møde andres 
Trang — her er et Barns til en 
Glæde 	 midt i sin egen dybe 
Sorg, gør hende saa stor og skøn 
for mig, naar jeg tænker paa hende 
i Forbindelse med Digterens Ord 
i „Toner fra Livets Vej af tusinde 
Klokkeklemt". 

„Dyrenes Konge". 
Om „Dyrenes Konge", Løven 

hersker der flere fejlagtige Fore-
stillinger end om de fleste andre 
Dyr. En Afrikarejsende, der grun-
digt kender dette Dyrs Levevis, 
har sagt, at den er et Skadedyr 
af første Klasse, hadet af Kvæg-
ejeren for den Skade, den gør 
paa hans Hjord. Denne Røver er 
næsten altid ude paa Strejftog, og 
om den kun røvede saa meget 
Kvæg, som den fortærer, var det 
ikke saa slemt, men ofte dræber 
den fire—fem Okser og æder blot 

Løven er en overmaade listig 
Fyr, der ikke udsætter sig for Fare. 
Den springer aldrig — saaledes 
som Leoparden – over en Mur 
eller Indhegning, før den ved, hvad 
der er paa den anden Side. 

Om Løvens Brølen hersker der 
mange fejle Forestillinger. Ganske 
vist brøler Løven paa en skræk-
indjagende Maade ; men en brø-
lende Løve er forholdsvis ufarlig. 
Langt mere skal man frygte den, 
naar den er tavs, thi i Reglen dra-
ger Han og Hun i Fællesskab paa 
Jagt, og den af dem, der brøler, 
har da kun til Oppave at drive 
Vildtet med Vinden hen mod Ma-
gens Skjulested. 

Det er egentlig kun i Henseende 
til Styrken, at Løven fortjener 
Navnet „Dyrenes Konge". En fuld-
voksen Løve kan med Lethed slæ-
be af med en Okse eller et Mul-
dyr, som den ligefrem slynger 
over Nakken. Den kan springe 
over et l'/2  Meter højt Hegn med 
et Æsel i Flaben. 

Alle Historier om Løvens Ædel-
modighed er grundfalske, den er 
alt andet — slutter han. 

FM 

Største Lager 
af færdigsyede Beklædningsgenst. 
i alle Størrelser samt Hatte, Huer 
og jernstærkt Arbejdstøj. 

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

Billigste Priser og prima Varer. 

Jens Hansen. 


