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Elisabeth.
Af Alb. Bigelow Payne.
—o—
Helt inde under Tagbjælkerne
saa Harrington den gamle Kuffert,

som han kendte saa godt fra han
var Barn. Den Gang var den forenu saa
kommen ham saa stor,
den saa lille og uanselig ud, saa
han nær ikke havde kendt den.
Men da han fik den halet frem,
var han klar over, at det dog var
den.
Remme og Stropper var saa sti.
ve, at han næppe kunde lukke
den op. Ingen havde vist rørt ved
den siden den oprindelige Ejer
engang for længe, længe siden
havde stukket Enderne ind gennem de nu rustne Spænder. Laasen var ogsaa en løjerlig, gammeldags en, saa Harrington uvilkaarligt fik en Følelse af at være Dreng
og gøre noget, som han aldrig
havde vovet før. Saa viftede han
Støvet af sine Hænder. øverst laa
gamle Klædningsstykker, underlig
falmede Ting, fra et svundet Aar,
hundrede. Han havde aldrig kendt
noget videre til dens Ejer, hans
Faders Onkel — en eksentrisk
gammel Pebersvend.
Under Tøjet laa andre Ting ;
Støvler, en Ridepisk, Bøger — og
et Bundt gulnede Aviser. Harring
ton skulde lige til at kigge i dem,
da han i et Hjørne fik øje paa en
lille poleret Æske Da han aabnede den, saa han først en lille Pibe og en Tobakspung, og under
dem en lille tyk Bog og et Miniaturportræt af en ung Pige. Da
Harrington sad og saa paa dette
Billede, følte han sig saa underlig
berørt. Han ligesom kendte Træk kene igen — den høje slanke Hals,
Hovedets Rejsning, de let aabnede Læber, — ja, han havde endda set Bess bære sit Haar paa
samme Maade, — med en Rose i
det. Et øjeblik skød en Tanke op
i ham, om hun her paa Billedet
mon ogsaa havde drevet en Mand
til Fortvivlelse og til et sørgmodigt Eksil i et menneskeforladt og
øde Hus i en øde Egn Som i
Drømme vendte han Billedet i
Haanden og læste paa Bagsiden
Navnet: „Elisabeth"
Den unge Mand smækkede Vinduet op for at lade den friske,
fugtige Luft strømme ind. Der var
noget sært, noget fantastisk i alt
dette. Rent aandsfraværende tog
han den lille Bog op og saa, at
den var haandskreven
øjensynlig hans Grandonkels Dagbog.
Han læste korte Notitser om Vejret, Høsten, huslige Detailler fra
en Tid, der laa over 100 Aar tilbage Saa kom han til nogle tætskrevne Sider, og straks den første Sætning tog ham fangen:
18. Nov. 1708. I Nat skriver jeg
noget ned, der viser mig min Fortid fra et helt nyt Synspunkt, og
sikkert vil ændre de Aar, jeg har
tilbage at leve i Mange er det

spændt paa, hvad der skulde følge efter. Caleb tøvede lidt med at
fortsætte og sagde saa roligt :
„Manden var mig selv, og Kvinden var min trofaste og elskede
Hustru, Elisabeth. Hverken Elias
eller jeg kunde finde Udtryk for
noget Svar paa dette Skriftemaal,
og jeg vil til min Død føle Taknemmelighed mod Caleb, fordi
han ikke vilde eller kunde vende
sit Blik hen mod mit Ansigt. Thi
— hvis vort Ansigt, som det siges,
er Hjertets Spejl, saa maatte han
deri have set en dyb Glæde, der
var ved at sprænge mit Bryst,
hvor formørket den end var af
Sorg. Da det nemlig her blev mig
aabenbaret, at det var mig og in.
gen anden, Elisabeth havde elsket
gennem alle disse Aar, og at da
vi skiltes, fordi jeg troede hendes
Kærlighed var død, og da hun
rejste til Boston, hvor hun mødte Caleb, saa var det kun i Skuffelsen, at hun havde ægtet ham.
Men da hun havde dette, var hun
ogsaa rede til at bøde — og hun
havde bødet — og jeg havde ogsaa maattet bøde, fordi jeg havde
miskendt hende og handlet i Overilelse. Som et Lyn gik denne Sandhed op i mig, og i det korte øjeblik forvandledes hele mit Liv.
Da vi kort efter skiltes, følte jeg
mig overbevist om, at der i Cales
faste Haandtryk laa en Tilkendegivelse af, at han kendte Sandheden, men jeg ved det jo ikke. Men
hvad jeg ved, er, at jeg
ved en
barnagtig Skinsyge og dum Tvivl
/
om en ung Pige, der blot vilde
drille min Forfængelighed lidt Den nye Knippelsbro i København',
der skal klare Trafikken til og fra Amager medens en ny bliver bygget. Den nye skal ligge, bragte den dybeste Sorg over os
begge. Og dog, som jeg nu sidder
hvor før den gamle, der ogsaa ses paa Billedet til venstre, laa.
og ser fra mit Vindue ud paa en
Himmel, hvorfra Dagens Skyerog
disse Bøger, der saa længe har viste flest Eksempler paa usvige- der i sin Ungdom blev gift med
Regn
er svundet, saa er det, som
været min bedste Glæde, — T ra- lig Trofasthed og livsvarig Hen- en anden Mand end ham, hun
om
jeg
skimter min Elisabeths
gedien, Romeo og Julie, som jeg givenhed, medens jeg holdt paa det elskede, og dog var hun trofast i
kære Ansigt, der straaler ned til
for Resten har set opført i Phila- modsatte. Caleb sad kun og lyt- et og alt, og aldrig ved en Mine
eller et Ord viste hun den Sorg, mig fra hinsides Stjernerne.
delpia for 14 Dage siden, faldt jeg tede til, hvad vi andre sagde.
Harrington sad stille en Tid og
Jeg tror nok, jeg havde sat der boede i hendes Hjerte. Gan- stirrede paa den sidste Sætning,
— som saa ofte før — i Tanker
om Kærlighedens Fryd og dens Elias til Vægs, da vi fyldte vore ske vist var hun elsket af sin der for 100 Aar siden blev skreSorger. Saa rystede jeg den sørg- Piber for anden Gang, thi jeg Husbond, der næsten fra det al- vet her. Saa tog han atter Billedet
modige Følelse af mig, tog min fandt det ikke vanskeligt at citere lerførste vidste, hvordan det stod frem og saa paa det. Pludselig
Pibe og begav mig paa Vejen over saadanne Eksempler som Petrarca til i hendes Sjæl. Da han saa, at stak han det og Bogen i sin Bryst.
til Calet Merrifield, der var min og andre, da jeg altid havde haft hun holdt sine inderste Følelser lomme, fyldte de andre Ting habedste Ven, skønt han engang gif- Interesse og Symparti for andres hellige, lod han hendes egen Sam, stigt ned i Kufferten og spændte
tede sig med hende, jeg har el- Liv, der lignede mit eget, og jo vittighed derom. Og hun lønnede den sammen igen. Et øjeblik efter
sket alle Dage. Det var ikke Calet, maaske ogsaa havde trængt mere ham med den mest usigelige Pligt- sprang han ned ad den snævre
der var Skyld i, at Elisabeth og til den Trøst, der fandtes i Stu- følelse. Hun fødte hans Børn og Trappegang. Den gamle Pige, som
jeg blev tremmede for hinanden, dier, end Elias, der havde levet i fulgte dem summen med ham til han kaldte paa, protesterede: „Ih,
et smukt Ægteskab. Han havde Graven — med Undtagelse af en. Mr. Harrington, der er jo over
— han traf hende først senere.
Bogen hvilede paa Harringtons svært ved at forsvare sit Stand- 1 Sorg og Glæde, i Sundhed og fem Mil — og Vejene er rædsomSkød, mens han sad og saa ud punkt, — bl. a. fordi han ikke Sygdom vaklede hun aldrig lige me og Mørket er helt faldet paa
over de taageslørede Enge derude. havde anerkendte Autoriteter at til den Dag kom, da hun blev nu —."
Merrifild 1 Det lød saa kendt! Det føre frem mod dem, jeg troppede lagt til Hvile hos sine Børn. Hun
— Jo — vist saa, det ved jeg
var noget i Bess' Familie, — han op med, Jeg var derfor forberedt ærede sin Mand, men elskede ham nok. — Men lad Vognen komme
vidste ikke hvor nær! Saa aabne- paa, helt at knuse ham, naar vi aldrig, og dog klagede hun aldrig straks — lige med det samme nu skulde til at begynde Debat- eller røbede sin Hemmelighed gen- Jamen — er det da saa forfærdede han Dagbogen igen.
„Jeg traf Calet i den Sindstil- ten pasny, men da lagde jeg Mær- nem fyrretyve Aars ægteskabelige ligt vigtigt at komme afsted saastand, han saa ofte var i siden ke til, at Galeb lod til at ville tale Martyrium."
dan over Hals og Hoved?
Paa dette Sted skulde Elias lige
Elisabeth for fem Aar siden døde med, — og jeg afventede spændt,
— Det er det! Det gælder Liv
fra ham. Han sad og stirrede ned hvorvidt han vilde give mig eller til i Cabels Bemærkninger at fin
og Død. Og se bare — Skyerne
i Ilden, og skønt han bød mig Elias Ret. Jeg ved ikke, hvad jeg de Støtte for sin egen Paastand, skilles — det er et godi Tegn. Og
hjertelig velkommen, var det, som egentlig ventede, at Caleb vilde medens jeg, idet jeg lagde Mærke ude var han. Lidt efter raslede en
om han var nære tilbøjelig til at sige, men sikkert var det ikke det, til hans ejendommelige Maade at ung Mand med nyvakt Haab i sit
tortælle paa og idet jeg, som man Hjerte ud gennem den regnvaade
lytte til andre, end til selv at tale, som han nu fremfør te for os.
siger,
lagde to og to sammen var Verden.
Han begyndte med at sige, at I
saa at Samtalen, da Elias Hart

ganske vist ikke, thi jeg er jo over J kom" til, blev til en Samtale meltreds, og da jeg har tilbragt mine lem Elias og mig, mens Calet hørfleste Dage i Ensomhed og uden te til.
Jeg mindes ikke, hvordan vi
det Samliv med en Kvinde, som
er Hensigten med Mennesket, saa kom til at tale om Kærlighed og
kan jeg ikke antage, at jeg naar sligt, formodentligt var det ved,
Støvets Aar. Og jeg ønsker det at jeg lod nogle Ord falde om
heller ikke, thi endskønt det, som Bogen, jeg havde læst i. Men hvornn er overgaaet mig, vil lægge dan det nu end kom, var vi snart
Glans over mine sidste Dage, vil inde i en varm Diskussion om
det derfor endnu mere lyse op for berømte Kærlighedshistorier, og
mig i det Liv, som venter os, derfra gled Samtalen over til Hinaar Jordelivets Besvær og Fejl- storier, vi selv kendte fra vor Kreds.
greb er glemt. Jeg vil nu nedskri- Det varede da heller ikke længe,
før Elias og jeg var inde i en Deve, hvad der i Dag fandt Sted.
Da jeg efter min ensomme Mid- bat, hvori han, der selv var gift,
dag havde siddet og læst i en af fastslog, at det ægteskabelige Liv

der ikke forekom ham at være
Anledning til at undre sig over,
at Kærlighed og Troskab kunde
holde sig hele Livet igennem,
hvad enten det var i Ægteskab
eller ej Et helt Livs Hengivelse i
Kærlighed var kun en naturlig
Ting. Men hvis vi havde Ret i, at
der virkelig var noget mærkeligt
deri, hvor langt større et Vidunder var saa ikke et helt Livs usigelige Hengivenhed og Trofasthed
uden Kærlighed. Vi saa paa ham
i Tavshed, thi vi kunde høre og
se, at han var bevæget ved sine
egne Ord. Saa fortsatte Caleb
„Jeg har selv kendt en Kvinde,

Skæbner paa en Sporvogn.
-o
Temler fortæller i Aarhus Stiftstid.:
— Jeg stod paa Sporvognens
Bagperron, da Vognen standsede.
To Herrer steg op og gik ogsaa
helt bagud. De diskuterede ivrigt
et eller andet og var saa optagne,
at de ikke bemærkede mig, der
stod med Ryggen til. Af Samtalen
kunde jeg forstaa, at den ene havde indrykket en Annonce om Bekendtskab, havde faaet Svar og nu
var paa Vej til det første Møde.
„Sikkert en dum Gaas", sagde
Herre Nr. 1, „men det bliver meget sjov at se hende. Jeg skrev
ganske vist „Udseende ligegyldigt,
sætter Pris paa godt Kammeratskab". Jeg vendte mig om og saa
paa den Talende. Han sagde saa
til Nr. 2 med et syrligt Smil :
„Hvad mener Du, er det ikke et
ganske morsomt Paafund?" Den
anden syntes at være mere alvor.
lig og mente, det var en daarlig
Spøg.
„Du tager det ikke særlig højtideligt, og jeg er sikker paa, Du
gør det af ren og skær Kedsommelighed," sagde han. Nr. 1 smil•
te overlegent og sagde: „Selvfølgelig, men tænk saa romantisk.
Kendetegnet skal være en hvid
Rose og Udseendet, hvis hun er
—
naa, jeg sætter ikke min
Rose i, før jeg har set paa Damen.
Her er Banegaarden. Jeg ringer i
Morgen og fortæller Dig om Udfaldet, by by". Leende hoppede
han af.
Det var ogsaa min Mening at
staa af her, men jeg kørte videre
og op af Tasken tog jeg en hvid
Rose. I Tanker stod jeg og pillede Rosen i Stykker, Blad for Blad.
Pludselig saa jeg op og mødte
Herre Nr. 2.s Øjne. Jeg havde slet
ikke set, at ogsaa han kørte videre.
. . . Saadan formede mit første
Møde sig med ham, der nu i en
Aarrække har været min Mand.
Jeg har aldrig, aldrig siden set
en Ægteskabsannonce uden at
tænke paa, om mon det gaar alle
saa godt, som det gik mig hin
Dag i Sporvognen fra Trøjborg

Skottehistorier.
—o—
Norsk Aftenpostens Korrespondent i England har faaet fat paa
en gammel skotsk Bog „Thistledown', der er fyldt med skotske
Anekdoter saa er der ingen Tvivl
om, at det er Skotterne selv, der
er begyndt at publicere Skottehistorier — selvfølgelig for at tjene
Penge paa dem.
Den første beretter om, hvorle.
des to Repræsentanter for Slægterne M'Lean og Campbell var
kommen i Disput, om hvis Slægt
der var den ældste. CampbellManden fastslog, at han maatte
have Rekorden, eftersom hans
Slægt var kendt lige fra Skabelseshistorien, hvortil M'Lean-Manden bemærkede, at der ikke, saa
vidt han vidste, havde været en
Cambell med i Noahs Ark.
— I Noahs Ark, svarede Modparten haanligt. Har Du nogensinde hørt om en Campbell, der ikke
havde sin egen Baad?
En anden Historie beretter, at
da Admiral Nelson før Slaget ved
Trafalgar udstedte sin berømte
Ordre : England venter, at hver
Mand gør sin Pligt, bemærkede
en engelsk Matros spydigt, at der
var nok ingen, der tænkte paa
Skotterne, hvortil Skotten Jack
roligt svarede :
— Jo, se, Nelson er jo paa Forhaand klar over, at Skotterne gør
altid deres Pligt. Det er blot Eng-

lænderne, han ikke er rigtig sikker paa!
Skotten Sandy fortæller om en
mærkelig Tildragelse, han har haft
med en Englænder, der tre Somre i Træk korn bilende til Skotland og hver Gang kørte galt, saa
han maatte paa Hospitalet, hvor
den kraftige Sandy blev tilkaldt
for at levere Blod til den saarede.
Da Englænderen første Gang vendte hjem, sendte han Sandy et begejstret Takkebrev og en Check
paa 100 Pund, den næste Gang
sendte han 50 Pund, men den sidste Gang sendte han intet.
— Det var da en mærkelig Optørsel af den Englænder, bemærkede Mac, som Sandy fortalte Historien.
Aah, svarede Sandy, naar
man tager i Betragtning, at Englænderen efterhaariden har saa
meget Skotteblod, er det i Grun=
den ikke ikke saa mærkeligt.

Man skal vare sin Mund.
—o—
En kendt Borger i Haderslev
kom forleden under Vejr med, at
der var et grimt Rygte i Omløb
angaaende hans Privatliv. Det lykkedes ham at faa Navnet paa en,
der havde gengivet Rygtet, og saa
anlagde han Sag mod Vedkommende, der ligeledes hører til Byens kendte Selskab.
Manden blev yderst overrasket,
da han modtog Sagsansæget. Jeg
har fortalt Rygtet, sagde han, men
jeg tilføjede, at det sikkert ikke var
sandt, og jeg vil nævne Retten tre
andre Mænd, som har fortalt samme Rygte, til Bevis paa, at jeg
ikke er Ophavsmand.
Der blev imidlertid ikke Brug
for at føre de tre nævnte Mænd
som Vidner; thi Sagsøgeren erklærede, at de ikke interesserede ham;
han vilde have Rygtet stoppet, og
det var nok, naar han holdt sig
til en enkelt Mand.
Dommeren afsagde derefter sin
Kendelse. Den gik if. „Dannev."
ud paa følgende :
„Da det paagældende Rygte, som
indstævnte har erkendt at have
omtalt til . ., og om hvis Sandhed der intet som helst foreligger
under Sagen, maa anses for i høj
Grad æresfornærmende for Sagsø,
geren, vil indstævnte for Udspre.
delse af det ubeføjede Rygte være
at anse . . . med en Straf, der
bestemmes til en Statskassen tilfaldende Bøde af 50 Kr. eller i
Mangel af Bødens Betaling til Hefte i 5 Dage . .. hvorhos den fremsatte Sigtelse erklæres for ubeføjet."
— Man skal vare sin Mund.

En mærkelig Dom.
—o—
Ved Anklageskrift af 27. Sept.
1934 udfærdiget af Politimesteren
i Rønne er Købmand Ernst Math.
Bech, Allinge, og Boghandl. Niels
Johan Sørensen, Sandvig, sat under Tiltale ved nærv. Ret til at lide
Straf efter Lov Nr. 166 af 4. Juli
1927 § 8 for Overtr. af samme
Lovs § 2, jfr. § 1, derved at de,
førstnævnte som Formand, sidstn.
som Kasserer for Akts. Østersøbadet Bornholm i Sommeren 1934
har drevet Virksomhed med samtidig Befordring af flere af hinanden uafhængige Personer uden at
have nogen Tilladelse til saadan
Kørsel.
De Tiltalte har paastaaet sig frifundet.
Af de Tiltaltes Forklaringer i
Forbindelse med det iøvrigt under
Sagen oplyste fremgaar følgende :
Ifølge de for Akts. Østersøbadet

gældende, den 14. December 1931
daterede Vedtægter er Selskabets
Formaal Anlæg og Drift af Søbade
og andre efter Bestyrelsens Skøn
til Turistlivets Fremme hensigtsmæssige Foretagender og Arrangementer i Allinge-Sandvig Kommune og Omegn. Selskabets Aktiekapital udgør 5.000 Kr fordelt
paa 200 Aktier a 25 Kr. Aktionærerne oppebærer ingen Dividende, idet hele Overskuddet — efter
vedtætsmaessige Henlæggelser og
Tantieme til Bestyrelsen — skal
komme Turistlivet paa Nordbornholm til Gode.
Aktieselskabet har af Staten lejet
Sandvig Badestrand, og det ejer
de derværende Badehuse, Tennisbaner, Redningsmateriel m. v Badestranden og det nærmeste Terræn er afspærret og kun de Personer, der har erhvervet Kurkort
eller Badebillet, har Adgang dertil. Kurkort sælges for en Betaling
af 2 Kr. i et Kontor ved Indgangen til Badestranden samt paa
Hotellerne i Allinge og Sandvig og
Omegn ; i hvert af Aarene 1933
og W34 er der solgt ca. 3.700
Kurkort. Medens en Badebillet
kun giver Adkomst til et enkelt
Besøg ved Badestranden, har Indehaveren af Kurkort Adgang til
Badestrand og Ret til Benyttelse
af Badehusene hele Sæsonen uden
anden Betaling end Kurkortets
Pris. Indehaveren af Kurkort er
derhos eneberettigede til at benytte Selskabets Tennisbaner, dug
med Ekstrabetaling, og de er ulykkesforsikrede under deres Ophold
paa Badets Omraade.
I Henhold til Vedtægternes Bestemmelse om, at ogsaa andre
Foretagender og Arrangementer til
Turistlivets Fremme kan iværksættes, har Selskabet arrangeret
Køreture for Indehaverne af Kurkort nemlig en mindre Rundtur .
langs Kysten til Rø, over Almindingen og Johas Kapel og tilbage
til Sandvig samt en større Rundtur langs Kysten til Nexø og Dueodde over Aakirkeby og Almindingen tilbage til Sandvig. Billetterne til disse Ture sælges til Indehaverne af Kurkort — og kun til
disse — i Badets Billetkontor, hvor
der er opslaaet en skreven Plakat
om Turene; Prisen er 5 Kr. pro
persona for den mindre Tur og
6 Kr, pro persona fur den større
Tur. Der arrangeres ogsaa andre,
specielle Ture, men det sker altid
paa Foranledning af Selskaber,
der har sluttet sig sammen derom.
De nævnte Rundture arrangeres
ogsaa ofte for Personer, der har
sluttet sig sammen om at foretage
en saadan Tur, men paa Rundturene medtages ogsaa Personer, der
ikke har andet med de andre Deltagere at gøre end at de alle er
Indehavere af Kurkort.
Billetsalget slutter Kl. 18 til Ture, der foretages den næste Dag,
og efter dette Tidspunkt kan Tilslutning til Turen næste Dag ikke
finde Sted. Naar Billetsalget er
sluttet, henvender Selskabet sig til
Formanden for Allinge-Sandvig
Vognmandsforening, der bestiller
det fornødne Antal Vogne; naar
der er tilstrækkelig Tilslutning bestilles en Turistvogn til 15-16
Personer, ellers bestilles mindre
Vogne. Alle de ved Billetsalget
in dgaaende Penge afgives til Vognmandsforeningens Formand. Selskabet har saaledes ingen Indtægt
af at arrangere Kørselen. I Aaret
1934 har Vognmandsforeningen
ialt befordret 146 Personer, til
hvilket Selskabet havde solgt Bil•
letter, og paa disse Ture er — efter de foreliggende Oplysninger,
som maa lægges til Grund — kun
befordret Indehavere af Kurkort.
Hvad de Ture angaar, der arrangeres paa Foranledning af Sel-

skaber, der har sluttet sig sammen
derom, findes der ikke at foreligge nogen Overtrædelse af de i Anklagsskriften anførte Lovbestemmelser.
Hvad de øvrige Ture — Rundturene — angaar gør de Tiltalte
gældende, at der heller ikke her
foreligger nogen Lovovertrædelse.
De hævder, at Personer, der har
løst Kurkort, er Selskabets Gæster,
og at de ganske maa sidestilles
med Medlemmer af en Forening
og saaledes ikke er „uafhængige
af hinanden", de henviser derhos
til, at Arrangeringen af Køreturene er et naturligt Led i Selskabets Virksomhed og indbefattet
under Selskabets Formaal, samt
til at det har stor turistmæssig
Betydning, at disse Køreture kan
foretages, idet der køres ad mind,
re Veje langs Kysten, medens det
Selskab — De bornholmske kmbaner — der har Tilladelse til
Omnibuskørsel, kun benytter Hovedvejene.
Under Hensyn til, at enhver,
der er i Besiddelse af Kurkort kan
deltage i de af Selskabet arrangerede Rundture, at Kurkort kan
erhverves af alle besøgende ved
Badestedet og faktisk erhverves
af et meget betydeligt Antal Personer, findes det, at Kørselen foretages for Personer, der er uafhængige af hinanden, og at den saaledes udkræver Tilladelse i Henhold til Lov Nr. 166 af 4. Juli
1927. Da saadan Tilladelse ikke
er erhvervet, og da de Tiltalte i
deres Egenskab af Bestyrelsesmedlemmer og henholdsvis Formand
og Kasserer fur Aktieselskabet
Østersøbadet, findes at være ansvarlige for den ornmelte Kørsel,
der arrangeres af Selskabet, og
idet det maa være uden Betydning, at Selskabet ikke har nogen
særskilt Indtægt af Kørselsarrangementet, vil de Tiltalte, der er
ustraffede, og af hvilke Bech er
født den 29. Januar 1897 og Sørensen den 20. Oktober 1883, væ•
re at anse efter den anførte Lov
§ 8 jfr. §§ 1 og 2 med Bøde for
hver især 40 Kr., tilfalde AllingeSandvig Kommunes Kasse. Forvandlingsstraffen vil være at bestemme til Hæfte i 5 Dage.
De tiltalte vil være at dømme
til at betale denne Sags Omkostninger.
Thi kendes for Ret :
De tiltalte Købmand Ernst Mathias Bech, Allinge og Boghandler
Niels Johan Sørensen, Sandvig,
bør inden 3 Dage efter denne
Doms Forkyndelse hver især betale Bede 40 Kr. til Allinge.Sandvig Kommunekasse ; subsidiært
bør de hver især straffes med
Hæfte i 5 Dage.
De tiltalte bør derhos betale
denne Sags Omkostninger .
At efterkommes under Adfærd
efter Loven.
Zeuthen.
At Jernbanen og dens Rutebil=
Koncessioner vil blive endnu mere
upopulær efter denne Afgørelse er
givet; man kan nu engang ikke
tvinge vore Turister til kun at
besøge de Steder, som det behager Banerne at transportere dem
til. — Tiltalte vil nu paa Østersøbadets Vegne appellere Dommen
for at faa fastslaaet, hvor meget
det private Initiativ, den lovpriste
danske Frihed og Ligeberettigelse
kan beskæres.
Mange af Østersøbadets Gæster
har nemlig henvendt sig til Badet
med Ønsket om Fællesture til en
Mængde af Øens smukkeste Seværdigheder, hvortil de ikke kan
komme med Banerne eller Banernes Biler.
østersøbadets Opgave er jo,

som bekendt, at gøre det Bedste,
for at alle Turister kan blive til=
freds.

Fra Uge til Uge.
-0Kommunens Regnskab for 1933- 34
Indtægter:
Renter
1 520 Kr.
Købstadens Jorder og
Ejendomme . . 228 Gasværkets Overskud
Vandværkets Underskud 554 Afgifter af fast Ejendom 673 Afgifter i Henhold til
Næringsloven 15 315
Tilskud fra Staten . . 3318
125
Koncessionsafgifter . .
Forskell. andre lndt. . 59.764
Paalignede Skatter . 129.842
lait 223,341
Udgifter;
Byens Bestyrelse . . . 21,250
Forsørgelsesvæsenet . 5267
Udgifter i Henhold til
Socialloven . . 13,498
Tilsk. t. Hjælpekassen 2566
Tilskud til Sygekasser 1101
Tilsk. t. Invalideforsikring 399
Udgifter til Arbejdsløs8249
hedskasser
Udgifter i Henhold til
Lov om Folkeforsikring 14,761
15,915
Aldersrente
Understøttelse til Børn
614
af Enker . . .
Udgifter i Henhold til
Lov om Arbejdsanvisning 4200 —
41,680 Skolevæsen
Medicinalvæsen . . . . 5658 Gader, Veje og Kloaker 17,101 Byens Belysning . . . 6403 Den offentlige Renholdelse 720 501 —
Brandvæsen
De offentlige Lystanlæg 1364 Bidrag til forskellige
Institutioner . . 2014 Fersken. andre Udgift. 42,006 Driftsoverskud . . . . 18,067 talt 223,341 —

I GAAR
var vi et lille Trip henne paa
Christensens Sal for at se paa
Forberedelserne til Bazaren. Det
var virkelig en Oplevelse. — En
halv Snes Mænd var i fuld Sving,
og allerede nu kunde man godt
forestille sig, hvordan det hele
kommer til at tage sig ud.
Paa den ene Side er der to
Tombolaer, som allerede var pyntede med Gevinster, blandt hvilke
der var mange pæne og værdi.
fulde Genstande. I et Hjørne af
Salen er der en morsomt udstyret Fiskedam, og i et andet Hjørne staar en stor Skydebane. Paa
den anden Side er der noget, man
ikke har set før i Allinge, nemlig
„Slag Søm i". Her kan man vinde en Sølvske ved bare at slaa
et Søm i med 3 Slag. Desuden
er der to Gættekonkurrencer, som
sikkert vil slaa an. — Men — det
man straks lægger Mærke til,
naar man kommer ind, er Kæmpelykkehjulet, som staar midt i
Salen. Det er et mægtigt Hjul.
Her kan man vinde en Æske med
ikke mindre end 6 Sølvskeer for
25 Øre. Det er Basarens Attraktion og vil sikkert samle mange
interesserede.
Basaren virker morsomt og oplivende, idet der paa hele Salen
er Masser af Tegninger i StormP.- Stil.
Vi ønsker Foreningen maa faa
Udbytte og Glæde af de store
Anstrengelser.
PALMER &VEN
har i Morgen, Fredag tilrettelagt
et fint lille Program. — Foruden
Koncert-Dansant opføres en lille
Eventyr Komedie efter H. C. Andersens bekendte „Svinedrengen".
De unge Debutanter er alle her
fra Byen.

Varm lloapolse Mange Stabler

Allinge-Sandvig Gymnastikforening
afholder

faas hver Fredag Middå.g.

Stor BASAR og Tombola

Dina Sørensen, Allinge.

Lørdag d. 3. og Søndag d. 4. Nov. paa Christensens Sal.

UDSALG

Basaren aabnes om Lørdagen Kl. 7. Aften, om Søndagen Kl. 4.

paa Menighedshiemmet
Tirsdag den 6. November.
Udsalget begynder Kl 3 og fortsættes om Aftenen.
Gaver modtages med Tak paa
Menighedshjemmet Mandag Eftm.

Af Salens mange Forlystelser kan nævnes

2 store Tombolaer, Skydebane, Fiskedam. Konditori,
„Slag Søm og
et Lempe Lvkkelijul f 1›,
Salens Attraktion e
Om Søndagen Koncert af 10 Mands Hornorkester.

Bethesda.

Paa Indgangsbilletten bortloddes 2 store Gevinster. Entret 25 ø.
Søndag Aften er der BAL for Foreningens Medlemmer.

Slumretæppet blev vundet paa
Nr. 122 og Pudevaarene paa Nr.
244. Kan afhentes hos
Melby Christiansen.

Sømandsforeningen indbydes.

•

En Dreng

2)i medes i

kan straks komme i Smedelære.

PALMEHAVEN

Smed Ridder, Vedby

Fredag den 2. November fra Kl. 8-12

Jagten aflyses

Koncert — Dansant!

paa Anders Rasmussens, Kjollersniindes, L. Kofoeds, Udmarksmindes og Anker Kofoeds Jorder i
Olsker.

Kl. 9 opføres af 12 Børn i Kostumer
H. C. Andersens Eventyr

Den jagtberettigede.

SVINEDRENGEN
Gratis Entregi

Bruns Orkester'
— Ingen Koncert Søndag Aften

stærke billige Brædder

sælges, særlig 6-7-8 Fods Længder — 3," og I" tykke. -- Vi sælger
alle Sorter gode svenske BRÆDDER
og PLANKER, og Landboere kan levere Kornvarer som Betaling.

Nordlandets Handelshus.

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

Nordlandets Handelshus.
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.

Et

En flink Pige
søges paa Hammersholm.

Tlf. Sandvig 23.

grirtia Vinterbrcendsel

De har altid tørre

Parti Sølvtøj

og rustfri Knive
sælg es
Fødder i mine prima Elle-Træsko
og Gummistøvler med Uldtoer.
Imemememm, Axel Mogensen, Tejn.

25pCt.

koster ved kontant Køb i Oktober Maaned saaledes:
Store Derbyshire Ovnhul extra a Kr. 2.50
▪
schlesiske
do.
- 2.50
Magre
do.
Nøddehul - 2,70
Knuste vestfaishe Ovncinders
- 2,20
Prima Brunkulsbriketter
- 3,20
Gode Afharpingshul
- 1,00
pr. Hektoliter med lille Tillæg for Kørsel og I ndbærim.,,,
Gør Bestilling i

3 Kurvekufferter og 10 Haandrejsetasker
sælges til særli~ smaa Priser. — Mange smukke, moderne
Dametasker og andre Lædervarer sælges.

N ordlandets Handelshus.

`XordlandetJ Xandelshud.

dical Se strikke el. hækle?
2rug dans/le 21Idgarner!

Bedste Kvalitet engelske

galv. Pandeplader, Bygningsplader

Stort Udvalg og smukke Farver.
Dejlige Kvaliteter - Billige Priser.

etg.

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

Nordlandets Handelshus.

Xordlandets Xandelshus.

Læg Mærke til
de meget billige Novemberpriser

Lad Efteraarsturen gaa til

som gælder for alle Slags

Bornholms Zoologiske Have

a

RESTAURATION — hyggelig og opvarmet.
Kaffe. he eller Chokolade med Brød - 50 ø

Forshacka Stenværktøj 1

101~11111

Jeg har en Sending undervejs, der ventes at være her
om faa Dage. Bestillinger modtages me get g erne, og det
anbefales at bestille omvaaerlde, da der jo ikke kommer
store Kvanta.

E. M. Bech.

Gødningskalk.
Flere Laster ventes i Efteraaret, og jeg modtager meget g erne Bestillinger til Levering fra Skib Brug eventuelle Grundfotbedringslaan til Indkøb af Gndningskalk

Tlf. 10

E. M. BECH.

Vinterbrcencial ~,
w
Der er mange Priser og Kvaliteter paa Vinterbrændsel
Der
men man faar nu alligevel de bedste Kul, Koks og
Briketter til de billigste Priser hos

E. M, Bech.
Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som_averterer her i Bladet.

Arbejdstøj

hme-bffitii!

Se Vinduerne.

Vi har nu et start og smukt
Udvalg i Efteraarets Nyheder 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
illig og god Frakke, og De
kan faa en dyrere Frakke
af ekstra godt Stof med
prima Udstyrelse i alle Retninger, 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 tilbyde.

j uden Sange' er ikke
t nogen rigtig Fest!
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

Magasin du Nords Udsalg

hver Torsdag Middag faas hos

af stærkeste Kvaliteter.

Nordlandets Handelshus.
ges

2)i sender »em

„Nord6ornfiolm"
Buer 2lge.
Ycenk ogsaa paa os,
1 naar »e fEar et eller
andet at avertere.

Varm Blodpølse

Regninger,
vil De have Fred Meddelelser,
Konvolutter,
Varm 31dpolse
Brevpapir,
Johanne Hansen, Lindepi.
Kvitteringer,
ved Victor Planck, Allinge

Slagter Jensen.

Leverandør til
Vare- og Landbrugslotteriet

faas Fredag Middag.

Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

paa Deres Jorder eller i Deres
Haver for fremmede Jægere, omstrejfende Hunde eller Naboens
Fjerkræ, saa indryk en lille Annonce i NORDBORNHOLM, der
kommer i saa at sige alle Hjem i
Allinge-Sandv. og nærmeste Sogne.

Forretningskonvolutter
sælges med Firma fra kun 8 Kr
pr. Mille.
Allinge BogtryKKeri.

ogiøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra
Allinge Bogtrykkeri.

Professor Garlands
Antikviteter.
Af RICHARD LENOX.
—0 —

Gamle Professor Garland, den
kendte Ekspert og Samler af antike Smykker og Kunstgenstande,
sad i en magelig Stol i sit hyggelige lille Arbejdsværelse og undersøgte en pragtfuld Guldring,
besat med kostbare Stene; navnlig Midterstenen var et Pragtstykke.
Pludselig løftede han Hovedet
ved en svag Lyd, der brød Stuens Stilhed, og saa hen imod en
Række elektriske Knapper, som
sad i Væggen over hans Bord.
Klap Nr. 4 var faldet ned.
Et øjeblik saa han paa den,
som om han vilde foretage et eller andet, men saa blev han alligevel siddende med et svagt Smil
og fortsatte sin Undersøgelse af
Ringen. Som han sad her og lod
sine følsomme Fingerspidser glide
hen over de fine Ornamenter, var
det let at se, at det for ham kom
mindre an paa de gamle Juvelers
faktiske Værdi end paa deres historiske Vurdering og deres Kunstværdi.
Fra Tid til anden var han blevet advaret af Myndighederne og
af andre, der var jo Folk nok,
som gerne vilde have fat i hans
Samlinger — uden Betaling, men
han smilede blot, ligesom han
smilede nu.
Og det havde han Ret til I Skønt
han boede alene, kun med en
gammel Tjener, var der dog mere
end en Tyveknægt, som nu forbandede den Dag, han prøvede
paa at tage for sig af Professorens
Antikvitetssamling. Den gamle
Professor var ved at prøve Ringen paa en af sine Fingre — vel
nok for tiende Gang, da en let
Hoste henne fra Døren fik ham til
at fare sammen. Saa rejste han
sig op og stod lige over for en
høj Mand med tynde Læber og et
gustent Ansigt, klædt i et mørkt
Sæt Tøj.
„Se, se", udbrød den fremmede uden at give den gamle Mand
Tid til at sige noget. Han saa ned
paa den tynde hvide Haand, hvorpaa Diamantringen lynede og funklede.
,Den lader vel nok til at være
no'en Daler værd ?"
„Se, se, De er ikke bange af
Dem."
Den fremmede bukkede ironisk.
„Mit ærede Navn er Amos Har=
per fra Illinois, U. S. A., ret godt
kendt for Fingerfærdighed baade
i New York og Frise°, i øjeblikket paa Forretningsvisit i gamle
England. Jeg har hørt, at mine
Koleger herovre har opgivet Dem,
men Amos Harper er ikke saadan at bide Skeer itu med, forstaar De ?"
e=4ea-. et' =
„Næ—, det ser jegla
UrT).4.
Professorens Haand var paa
Vej ned mod en Lomme, men
Bevægelsen blev stoppet ved en
hurtig Kommando:
„Op med Hænderne!" Og en
samtidig Præsentation af en tung
automatisk Pistol. „Ingen Narrestreger her I Op med Næverne,
mens jeg kigger Dem efter i Sømmene. Min lille Skyder her gøer
og bider paa een Gang, og hans
Gøen er ikke højrøstet nok til at
høres udenfor. Ser De jeg har arrangeret mit Besøg her i Aften,
da jeg har faaet at vide, at Deres
Tjener har fri til i Morgen".
Mens han talte, følte han efter
paa hele Professorens Krop. Da
han havde stillet sig tilfreds, traadte han et Skridt tilbage og lod
sit Offer sænke Hænderne. Den
gamle Mand anviste ham roligt en
Stol og satte sig selv ned.

„Jeg gaar ud fra, Mr. Harper,
at De selv er Samler, antagelig
ovenikøbet en meget ivrig Samler?"
Den anden lo og satte sig: „ Javist, kære Ven, men jeg hører til
dem, der samler for at lade Tingene komme i Omløb. Alt, hvad
der hedder Guld og Sølv kommer
i Smeltepotten, og Stenene sender
jeg ud paa Verdensmarkedet med en mindre Forandring for en
Sikkerheds Skyld."
„Det er jo Synd og Skam",
mumlede den gamle i en krænket
Tone. „Har De da ingen Sjæl ?
Ikke Spor af æstetiske Følelser?
Se nu denne Ring f. Eks." Han
stak en fast Haand, der ikke rystede, frem, og Ringen glimtede i
Lysskæret. „Jeg tør nok sige, at
den er mere værd end de lumpne Skillinger, De finder den er
værd. Som et Bindeled med en
fjern Fortid er den ligefrem ubetalelig! Dens Historie skriver sig
fra — —"
„Hold Mund med det Vrøvl!'
var det kyniske Svar. „Jeg vil
have Ringen og det bedste af, hvad
De ellers har."
Meget langsomt, næsten sørgmodigt tog Professoren Ringen af,
holdt den tankefuldt et øjeblik og
rakte den saa over. „Heil Sæt
den saa paa deres Finger, den
bedste Maade at bære den paa.
Jeg har lagt Mærke til, at De har
en aristokratisk skabt Haand, passende til en saa tivurderligPrydelse.
Der trak sig et Grin over Amos
Harpers Ansigt, og han rakte Haan•
den ud, men samtidig løftede han
betegnende Pistolen, Professoren
stak langsomt Ringen paa Mandens Langfinger, smilede svagt og
lænede sig tilbage. „Den tager sig
ud, ikke?" spurgte han, „der var
engang en Mand, som stjal en
Ring fra mig, og han kunde ikke
faa den af igen — uden Hjælp.
Og det var kedeligt for ham, fordi —.
Tyven afbrød ham med en
haanlig Latter: „Den gik da let
nok paa, gamle, og den kommer
vel lige saa let af, bilder jeg mig
ind."
„Saa prøv paa det", var det ro•
lige Svar. Med et Smil prøvede
Tyven, atter og atter, stadig forgæves.
„For Fanden' Hvad skal det
sige? Hvad er Meningen? Tror
De ikke, jeg har en Staaltraadssaks i Lommen, der kan klare
det som en Mis, hvad?"
„Det er bare en lille Spøg",
svarede Professoren blidt. „Den
er let nok at faa af! Gør blot, som
jeg siger: Sæt først Ringen rigtig ind paa Fingeren igen."
Den anden gjorde det, men med
et mistænksomt Blik.
„Tryk nu paa den lille Rubin
lige ved Diamanten, bliv ved at
trykke og træk saa Ringen af 1
Saadan, nu gik det."
„Ja — Tak for det — den fordømte Ring skrabede min Finger!"
„Ja, det tænkte jeg nok 1 Forser De — Ringen har tilhørt Familien Borgia. Har De nogensinde
hørt Tale om den ?"
„Borgia? Borgia ? Amos Harpar
stirrede og kløede sig i Hovedet.
„Jo, var der ikke noget med Gift
og andet Djævelskab i gamle Dage.
„ Jo es-o, det var der. En af Familiens Yndlingsmetoder til at
rydde en Ven af Vejen, var netop
at forære ham en saadan Ring,
og naar han saa tog den af, som
De nu har gjort, saa kom han til
at rive sig paa den. Og Dagen efter blev der i Regelen sendt Sørgekort ud af hans Famile."
„Hvad Djævelen", skreg Amerikaneren og sprang op med et
hvidt, forvildet Ansigt. ,,Saa det
var det, det gik ud paa — jeg er
altsaa forgivet —"

„Det tog i Reglen ti Minutter
for Giften, før den virkede," vedblev Professoren. „Ser De, inde i
Ringens Kant sidder der to bittesmaa Kroge, der løses ud, naar
der trykkes paa den lille Rubin,
gennem dem ledes Giften ud, da
de er hule, forstair De? Ganske
fikst ikke ?"
„Til Helvede med Dem,' hvæsede Tyven, „jeg kan allerede
mærke det forbandede Stads i mig."
Han løftede Pistolen — „men
først skal Du af Sted".
„Naa, selvfølgelig er der ingen
Gift uden Modgift," vedblev den
gamle Mand roligt, „og — —"
Et Glimt af Haab skød op i
Tyvens forfærdede Ansigt: „Rask,
Rask, kom med den i en Fart —
eller —" og han løftede alter Pistolen, og der var Galskab og
Vilje i hans Øjne. For første Gang
lod den anden til at blive bange.
„Skyd ikke!" Og han stavrede
over til det lille Skab. Amerikaneren fulgte efter, stadig med Pistolen i Haanden — bange for, at
det blot var en List for at faa fat
i Vaaben derinde, kun nogle faa
Flasker og Maaleglas. Med rystende Hænder tog Professoren et lille
Glas og en Flaske, hældte lidt af
Flasken op i Glasset i Tyvens
skælvende Haand, der var holdt
ud efter det.
„Drik det i en Fart — Rask -Rask!"
Med den nøgne Rædsel i sine
øjne løftede Arnos Harper Glas
set til sine Læber, drak ud og
faldt saa sammen i Stolen.
En halv Time efter aabnede
Amos Harper sine Øjne og saa
op med et Lettelsens Suk. „Jeg
klarede den altsaa?" sagde han.
„Glimrende!" svarede Professoren, „stnrartet1 Deres Fødder
er udmærket snøret fast til Stolebenene, og Deres lille gøende og
bidende Ven har jeg taget mig af.
Og saa har jeg ringet efter Politiet, der vil være her om et Par
Minutter. Der var ikke Gnist af
Gift i den Ring. Jeg har selv renset, steriliseret og disinficeret den
forlængst -- netop for saadanne
Tilfælde som i Dag! Den eneste
Gift, De har faaet, var den ,,Modgift" -- bare lidt Kloralhydrat og
lignende for at faa dem rolig, og
for at faa Dem til at sove. Ser De,
jeg var blevet varet om Deres Besøg", han saa op til de elektriske
Indikatorer, „saa jeg var parat til
at tage imod Dem paa forskellige
Maader. Tilfældigvis var min før:
ste Metode fuldtud tilstrækkelig.
Hvordan gaar det med Deres
Hoved."

4moommee,
Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
ogiøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
Brevpapir og Konvolutter
med Firma leveres bedst og billigst
Hurtig Levering.
Allinge Bogtrykkeri.

AverW NORDBORNHOLM

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

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Noddelelser, Konvolnttcr,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regaskalber.
Sange og Salater,
Medlem kort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri,
F-a2relsdsr2.g!ement.
f•ter `årerbfeWoDen af 1. kuli 1932.
— 0&<r attib opincerrione talar Ze feerbea pan atarebane.
aobecengere man ifte frerbea lanaa
ab gerebrinen, !tant tier finben brugeligt iortong, og ber er a31aba paa
bette; er betle ilte Ziffretbet, bar be
giet tit at frerbea tanga nerebrinen,
men flat mere agtpaagiaen raserfor ben
rmrige rcerbfel. (§ 5),
atereabe Etal uhaife Retlig
beb Slarfel fra en tabe efter
9.3ef inb i eller Duer en nuben, beb
tetirbaning eller 13ranbritta af
fetaretnine ueb tørfe( ober aaernbanebroer, tabe- efter ".8ejtrtM og g.obn{rngerfelter, forbi eibebeje, gennent
Vorte etc. 93enbinaer fanl ffe tit bettfire; s/.3enbittg og aaaalrenstørfet .inaa
tun fte, urter ben itte generer ben °a,
rige acerbfel. (§ 9).
orbiamaferen bagfra il3abetraba er
forbubt.
dit hofte leingea i tort V3ne, tit
benfare i meget ftor
Veb enig tit biiire: ftreet i gob
Zab formben kmentben finalt tab til
()sire. -4 Wb Eeeing tit omtale: ftræt
gob Zib forinbeu nanben langt uh
til oenftre. Tegll iiieb Viften er ilte
nol
ittetReitetrij mna botbe frille, boor
bet generer 4:elitileien.
Wacir tørenbe nuaber binanben, [tal
be begge bothe fart langt tit højre, at
ber er rigelig

bem.

orlsitørfell bagfra ftnt ffe tit benfare,
og maa tun ile, slant bet trin fea, at
V3ejbanett er fri Zen, bet tarer forreft, ftal ftrata boabe tilbage og gibe
rigelig 13taba til &tbiterfeten, tinar

ger i aetiftre t ibe af Naben, er

taften berettiget, men ilfe forptigtet til
at beuatte ben.
(5..attiftet flot til enbuer Zib bolbe
faa langt tit hejre Jour muligt, og bet
er forbabt at eatte paa eller Ober 01:tang eller itb af lorte eta qattifter
man itte bage fig bagi anbre Saeretejer, og paa en Galle inna itte beforbrea flere Velfoner, enh ben er itibrettet tit, i.ibber t.atre finl mere forfa•
net meb Stalteøje og i Vmgteteenbinø.
tiben meb tiart It)fenbe S.3agte (bet ogf aa tinl (a ae til ibertie).
aftifter Ral altib tjnbe minbft en
bnanb paa Ottiret og begge ebber
paa .Vebatertie.
øtge § 8 i
$na £anbetiejett er i
*erbfelaloten faa Digt nudigt ben
aberfte Meter af 33ejbauen forbebolbt
aSatlif1en (a(tion ifte ben baibe 2anbe•
aejabrebbe); uboper betitle tperfte s..1Re•
ter fant
ttfliSlett altib hige for Wb torbreifbe, og twor bet. er Qatleftier,
bidfe,
er ballifterne beatbip
fiber en aaotitibetjeut Zein et Tegn.
fan ret Desi i alle Zilfeelbe ubbeihtaet beretter.

¶el tan fonte inbtit 1000 ltr. at
otiettrcebe biale Regier foruben muligt
rfiletniunaanfear.

Største Lager
af færdigsyede Beklædningsgenst.
i alle størrelser samt Hatte, liner
og jernstærkt Arbejdstøj.
Lager af 'guldøl, Bomuldstøj,
Lærreder, Gardintøj, Dynetøj, Fjer,
Tæpper, Trikotage og Garner.
Billigste Priser og prima Varer.

Jens Hansen.

han twrftoe? beroet. (§ 10).

or at aubaaa (--eininienfteb mellem
forenbe, rcr fcerbe?, fanlebe,8, at bered
V.3eje ftwre, bat ben, lom har ben (tuben paa højre kwinb, 5.Bigeptigt. Øen=
ne 3efternmelfe fritager bog ilfe ben
anben for 1;efigtigheb. gatmlig ffal
be- hites orrigtigheb beb B:cerbiel fra
en miubre befeerbet 3ej tit en mere
befcerbet Q3ej efter 133abe. Zen, ber forer ub fra en bjeuboin eller @runb,
aar afiaeptigt for cerbfet fra
begge Eiber. (§ 11).
9lciar et bolbenbe Slaretej foretager
Ilafaing Peb .gattafeetning,gitsea Zega
fnat beb Wnbring af ,rerbfetaretningt
atør ilte inb i et Ligtog, Zroppeafbetinger efter Vroceafioner.
2agtetrenbinaatiben er en bah) time
efter ea en batn Zime før olena Cia
gang, og inbenfor benne Zib flot arie
.)efteteretøjer evne forfattet !mb en
faut tafenbe tagte prut Iber
nteb
beibt 2aa og en 3riaiagte meb tabt
.2aa, beta itte 'orlingtertie nifer fordum
diat •43.aa bagute egfaa Zereteogne fint
bebe dagte, 4Dor ber ilte er fflabebeaaning.
91aar tjtiefiten ligaer i højre pibe
af @aben, flat batliffen benatte bett,
meb minbre ban bar Vatter pan bat,
lett ber er brebere enb taret.
9Iaar bobbet'. Qattefti, font er beregnet for
i begge Retninger, lig-

Bornholms
Spare- og Laanekasses
Afdeling i Allinge.
Kontortid 9-12 og 2-4.

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

Allinge Teglværk
anbefaler
Mursten, Tagsten, Drænrør,
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 billige Priser.
Tlf. 29.
Geert Hansen.

Efteraars -Nyhederne
i Fodtøj er hjemkommen og
sælges billigt

C. barsens Skotalslorr.
VESTERGADE, ALLINGE.

