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Min Annoncer
Øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
Forretningsane. 8 - 6Ø.

Leonora Christina,
Kongedatteren, der endte sine
Dage i Maribo Kloster.
—0—
Man har sagt, at den bedste
Roman er den, Livet selv skriver.
Det passer i hvert Fald naar Ta.
len er om Leonora Christina Ulfeldt. En mere spændende, fantasifuld og dybt menneskelig Skæbne end deri, Kongedatteren maatte friste, vilde ikke selv den mest
drevne Romanforfatter kunne udklække. Snart brillerer hun som
Hoffets fornemste Dame, snart
flakker hun fredløs om forklædt
som Mand, den ene Dag er hun
den højagtige Gæst ved det eksklusive Pariserhof, og den næste
frister hun Fangens kummerlige
Tilværelse i Blaataarns Fangehul.
Leonora blev født paa Frederiksborg Slot ved Hillerød den 8 Juli
1621, Hendes Fader var Kong
Christian IV, Moderen, en dansk
Adelsdame, Kirstine Munch, som
Kongen havde ophøjet til sin Hustru og muligvis ogsaa ægtet paa
lovformelig Vis. Fra Leonora var
8 Aar gammel voksede hun op
ved Hoffrt sammen med sine Søskende, og allerede som Barn blev
hun trolovet med den 15 Aar ældre Adelsmand Corfitz Ulfeldt, en
Søn af Kansleren, som hun ægtede 1636. Hun var da selv kun
15 Aar gammel.
Det var to ikke helt almindelige
Mennesker, som her sluttede sig
sammen i et Ægteskab, der indadtil var lykkeligt fra dets første
til dets sidste Aar, og som syntes
bestemt til en glimrende Bane.
Leonora, der tydeligvis var sin
Faders Øjesten, havde arvet man=
ge af hans karakterfulde Egenskaber, hans vidtspændende aandelige Interesser, hans Arbejdsiver,
hans Medfølelse for sine Omgivelsers Ve og Vel, men ogsaa hans
Selvfølelse og Værdighedssans og
stadige Fastholder] ved el engang
taget Standpunkt, Saa ung hun
var, var disse Karaktertræk allerede typisk dominerende for hende, omend de senere ben skulde
komme til fuld Udvikling.
Corfitz Ulfeldt var den fuldblods
Adelsmand med en ejendommelig
Evne til at vinde de Mennesker,
han saa sin Fordel af at udnytte.
Han var højt begavet, meget belæst og ndpegedes almindeligt som
den kommende Mand i de daværende indviklede politiske Forhold.
I hans og Leonoras Hjem samledes Borgerskabets bedste Mænd,
Borgmestre, Videnskabsmænd og
Kunstnere og Handelens øverste
Spidser, Han var en uforfærdet
og frygtløs Natur, der aabent sagde sin Mening uden at stikke noget under Stolen Kun 30 Aar gammel var han Ridder af Elefanten og
Medlem af Rigets Raad, snart efter
udnævnes han til Statsholder i
København, og 1643 blev han
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Rigshofmester, den vigtigste Stilling i Riget næst Kongens.
For Leonora blev denne Tid
den lykkeligste i hendes Liv. Der
var ingen Dronning ved Hoffet, og
Corfitz høje Stilling i Forbindelse
med de betydelige Indtægter, han
forskaffede sig — maaske ikke altid altid ad lige retmæssig Vej
bevirkede, at hun en Tid lang blev
den mest fremtrædende Dame i
Hovedstaden.

Modgangen begynder —
Da Leonora Christina havde lukket sin Faders, Christian IV,s Øjne, tonede samtidig de første Tegn
paa Nedgangstiderne frem i Horisonten. Hurtigt havde hun naaet
Toppen af Bølgedalen, langsomt
begyndte det nu at gaa nedad, men
til Gengæld skulde hun dybt ned.
Hendes Halvbroder Frederik Ill.
overtog Regeringen, og til en 13egyndelse syntes han at ville virkeliggøre sit i ilsagn til hende om
at ville være hende i Faders Sted
Men Forholdene, Skæbnens Tilskikkelse, overfor hvilke vi Meeinesker ofte bliver de smaa, førte
det arderledes med sig, og — man
havde nær sagt nat urligvis
skulde det .i første Omgang blive
en Kvinde, der greb forstyrrende
ind. Det var Frederik III.s smuk' ke, men intrigante Dronning, der
begyndte at trække i Traadene
drevet af et lidenskabeligt Had til
til Leonora Christina opstaaet over?
— Ja, hvem ved, men Sandsynligheden taler for kvindelig Rivalisering om Førstepladsen ved
Hoffet, Misundelse over Skønhed
og Smykker, maaske ogsaa Hævn
fur tidligere Tilsidesættelser.
Man begyndte at tvivle om Ægtheden af Forældrenes Ægteskab,
fratog Børnene deres Titler som
Grever af Holsten, og spredte
Splid og Misundelse indenfor Familiekredsen. Rygter sattes i Omløb, og til sidst foretrak Ulfeldt
at søge andre Græsgange; i Hast
samlede han sine Kostbarheder og
flygtede sammen med sin Hustru
ud at København den 14. Juli 1651.
Fra nu af begyndte en hvileløs
Flakken rundt i Udlandet. Fra
Holland gik Rejsen til Stockholm
og derfra. videre til Stralssund i
Pommern. Til Trods for, at Leonora paa det Tidspunkt var frugtsommelig, gik hun forklædt som
Mand, hvilket naturligvis forskaffede hende mange pudsige Episoder. Under Svenskekrigen 1657
blev den tidligere Rigshofmester
Svenskekongens Geheimeraad, og
fulgte som Vejleder og Raadgiver
med Svenskerne under deres berømte Togt over de islagte danske
Farvande.
Under de senere tiltagende Strip
digheder blev Ulfeldt boende i
Malmø, han faldt i Unaade hos
Kongen, blev arresteret og dømt
for at have forraadt de svenske
Planer om Stormen paa København. Men Leonora tog sig kraf-

tigt af sin Mands Sag, med blændende Veltalenhed forsvarede hun
hans Dispositioner, og til sidst
iværksatte hun hans Flugt, desværre med det Uheld, at de begge blev arresterede i København
og sendt til Bornholm, hvor de
maatte lide strengt Fængsel paa
Hammershus. Nogen Tid efter
aabnedes dog Fængslets Porte for
dem,og de tog nu Ophold paa deres
fynske Gods Ellensborg.
Opholdet her blev dog ikke af
lang Varighed, dertil var Ulfeldt
en For urolig Natur. Under en
Rekreationsrejse til Udlandet plejede han Forhandlinger med den
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

ke Kirke", et stort hvælvet Rum
uden Vinduer, og her blev hun
gentagne Gange krydsforhørt af
Landets højeste Embedsmænd,
uden at det dog lykkedes at overbevise hende om nogen Forseelse.
Nogle Dage senere flyttedes hun
til et bedre og større Værelse ved
Siden af med Vindue ud mod
Slotspladsen, og her henlevede hun
nu de følgende 22 Aar af sit Liv.
Om sit Ophold i dette Fængsel
faar vi omfattende Besked gennem
hendes Erindringer, saaledes som
hun har nedskrevet dem i sit
»Jammers Minde", som hun udarbejdede under Fængselsopholdet.

1934

Forplejningen bliver bedre. Til
daglig faar hun fire Retter Mad,
og hun behøver ikke at sulte, thi
Kødretten kunde alene bestaa af
et kvart Lam eller to Ænder.

Befrielsens Time slaar.
Men selv de bedste ydre Kaar
kan ikke opveje Friheden — den
er som bekendt mere værd end
Perler og Guld —, og flere Gange skete der Henvendelser til Kongen om hendes Løsladelse. Den
var imidlertid umulig at opnaa,
saa længe Enkedronningen levede,
endskønt Kongen sikkert gerne
havde givet sit Samtykke. Først
da den gamle Dame i 1685 lukkede sine Øjne, aabnedes Fængslets Dør for Leonora Christina,
og den 19. Maj samme Aar drog
hun til Maribo, hvor Klosterbygningerne blev stillet til hendes
Raadighed i Forbindelse med en
aarlig Pension paa 1200 Rigsdaler
foruden nogle Naturalydelser.
1 Stilhed gled hendes sidste
Aar hen, plejet af sin ældste Datter Anna Catharina og af og til
modtagende Besøg af sine yngre
Børn, hvoraf Sønnen Leo, der blev
Kammerherre, og hvis Efterkommere endnu lever i Østrig, var
hendes Øjesten.

Monumentet i Aarhus
for de i Verdenskrigen faldne Danske. Det storslaaede Mindesmærke besøges af mange Mennesker, som søger efter Slægt
og Venner, hvis Navne er indgraveret paa Muren.
franske Konge Ludvig 14. og med
Kurfyrsten af Brandenburg, hvem
han under Paaskud af Oprør i
København mod Frederik 3. tilbød Danmarks Krone.
Da Rygterne om disse Planer
naaede hjem, blev Corfitz Ulfeldt
uden Forsvar dømt til Døden, og
fra nu af blev han jaget over hele Europa Det lykkedes ham imidlertid at holde sig skjult under
fremmed Navn, og 1664 døde han
under tragiske Omstændigheder i
en Baad paa Rhinen.

I Blaa Taarn.
Mens dette stod paa, opholdt
Leonora sig i England, hvor hun
forgæves krævede den engelske
Konge for nogle ret betydelige
Pengesummer, han som fattig,
landsforvist Prins havde laant af
Ulfeldt. Midt under det hele kom
der fra Frederik 3. Anmodning
om at arrestere hende for hendes
formentlige Andel i Højforræderisagen. Det endte med, at hun ombord paa et lille Skib blev ført til
København og indespærret i Det
blaa Taarn paa Københavns Slot.
Hun anbragtes først i „Den mør-

I denne Bog fortæller hun løst og
fast, om indre og ydre Forhold,
om Kævlerierne med Slotsfogden,
om hendes Kamp for at finde Be.
skæftigelse i de lange Stunder, og
om de næsten daglige Stridigheder med nogle af de intrigante og
tyvagtige Kvinder, der var givet
hende til Opvartning. Det er dog
ikke disse ydre Forhold, men derimod det Indblik man faar i denne ædle Kvindes Karakter, der
giver Bogen Værdi som en af vor
Litteraturs største Skatte. Midt i
al Fornedrelsen og Ydmygelsen
vokser hendes Gudsfrygt og Pligtfølelse, og hun erkender og søger
at beherske sin Heftighed og Hovmod, hun falder ikke hen i stum
Resignation og Laden-staa-til, men
søger tværtimod at vende alt til
det bedste.
Efterhaanden mildnes da ogsaa
hendes Kaar, og da Christian 5.
kom paa Tronen, fik hun forskel,
lige Lettelser. Dagen gaar nu med
Haandarbejde, Tegning og Læsning, ja, selv Musik bliver der
Lejlighed til, idet hun faar Lov
at købe sig et lille Klaver. Ogsaa

Hun døde den 16. Marts 1698
og blev bisat i Klosterkirken. Da
man nogle Aar senere aabnede
hendes Kiste, var den tom, og
formentlig har hun fundet den
sidste Hvile ved Siden af sin Ægtefælle i en eller anden lille bøhmisk Kirke . . Forunderligt er
det at tænke paa, at hun, Konge,
datteren, født til Ære og Værdighed, til Storhed og Glans, at hun,
som for 300 Aar siden var Danmarks første Dame i Skønhed og
Ære, besejrende Konger og Kejsere, skulde ende sine Dage i Ly
af Domkirkens Mure ved den stille Maribo Sø.
Lykkens lunefulde Spil . . .
W. Heilmann-Christensen.

Ikke alt Arbejde kan
betales efter Tid.
_0_

En Mand fra Nordsalling, der
er kendt for sine Evner til at kunne
passe paa Smaapengene, fik forleden, fortæller Skive Venstreblad,
en meget slem Tandpine. Længe
holdt han Pinen ud ; men omsider
blev det ham for meget, og han
indfandt sig hos en af Sallings
Læger, der har Ord for at kunne
behandle Folks Særheder paa en
lun Maade.
Patienten angav, hvor den fa,
møse Tand sad, blev anbragt i
Stolen, og i Løbet at et halvt Minut var han befriet for sin Plageaand.
— Tak, sagde han glædestraalende, hvor meget koster det ?
— 3 Kr., sagde Lægen.
— Hvad ! udbrød Patienten for-

arget. 3 Kr. for et halvt Minuts
Arbejde. Det er jo skammeligt. De
maa jo blive en meget rig Mand
paa den Maade.
— Det er min Takst, svarede
Lægen kort.
Manden betalte de 3 Kr. og forsvandt brummende ned ad Trappen, idet han lovede sig selv, at
det skulde vare længe, før han
atter satte 3 Kr. til paa denne
Maade.
Men forleden Dag fik han de
vildeste Smerter i en anden Tand
og indfandt sig igen hos den samme Læge.
Atter blev han anbragt i Stolen,
men Lægen gav sig god Tid. Han
pudsede sine Instrumenter og raslede med Tængerne. Der gik ti
Minutter, og der gik et Kvarter.
— Kære Hr. Doktor, jamrede
Patienten. Skynd Dem dog. Jeg er
saa forpint. Hvorfor tager De ikke
den „Kanalje", der piner mig?
– Det skal jeg sige Dem, min
gode Mand, svarede Lægen med
sit kendte, lune Smil. De klagede
sidst over, at De skulde betale
3 Kr. for et halvt Minuts Arbejde
— denne Gang skal De faa en halv
Time for de 3 Kr.
— Kæreste Hr. Doktor, tag den,
tag den ! jamrede Patienten og
strakte bønfaldende Armen ud. —
Saa skal jeg aldrig mere sige den
Slags Tingl
Saa tog Lægen „Fredsforstyrreren", Patienten betalte de 3 Kr.
og forsvandt med den dyrekøbte
Forstaaelse, at ikke alt Arbejde
kan betales efter Tid.

Harrisons
to Skud,
_0
_

Han blev betragtet som et skikkeligt Fjols, og det var ikke med
Urette. Lidt til en Side, som man
sagde, var han, men han var fredelig, og han klarede sit beskedne
Livsunderhold ved at besørge
Ærinder for Klubbens Medlemmer,
Han syntes for bestandig at have
slaaet sig til Ro i vor lille Havneby, og det eneste, man kunde bebrejde ham var, at han snakkede
højt med sig selv. Men hans private Sager kom jo nu en Gang
ikke os ved. Han hed Harry, det
blev han i hvert Fald kaldt.
Den Eftermiddag sad vi i
ben og forbandede Varmen, mens
vi lod Dawson, som lige var kommen fra Papeete, fortælle os de
nyeste Skandalehistorier derfra.
Adskillige af os kendte Dawson
ude fra den saakaldte civiliserede
Verden. Der var intet usædvanligt
ved ham, han saa ud som Englændere plejer at se ud. Det eneste, som tiltrak sig ens Opmærksomhed, var, at han i Panden
havde et Ar, der lyste underligt
hvidt paa hans solbrunede Hud.
Men det faldt naturligvis ingen ind
at rette Spørgsmaal i den Anledning. Man har dog hver sit Privatliv i Troperne.
Dawson var velkommen. Det er
enhver Fremmed i en gudforladt
kedelig Havn paa en fjern og sjældent gæstet Ø. Og han fortalte
godt Han besad humoristisk Evne, og den havde netop afstedkommet en særdeles kraftig Latterbølge, da det skikkelige Fjols
Harry stolpede igennem Klublokafet, som sædvanlig smaasnakkende med sig selv, og med et
usikkert Udtryk i øjnene som
overvejede han, om han turde
spørge, hvad denne usædvanlige
Munterhed skulde betyde.
Da undergik Harry pludselig en
ejendommelig Forandring. Han
skreg op, som havde han set et
Spøgelse. Omtrent et halvt Minut
stirrede han vedholdende paa vor

lille Gruppe. Saa slæbte han sig
sagte jamrende ud. Det hele varede maaske kun dette ene Minut,
Men det efterlod ligesom en bitter Eftersmag hos os alle.
Efter en lang, ugemytlig Pavse
sprang Dawson op og fulgte efter
Harry. lian fandt hant med Hovedet knust af en Revolverkugle.
Han havde øjensynlig bemægtiget
sig Skyderen i et Sideværelse,
hvor han vidste, den laa gemt i
en Skuffe.
Anfald af Sindsforvirring, sagde den mest kyniske i Selskabet.
Men om Aftenen drøftede vi
naturligvis Begivenheden i alle
tænkelige Detailler, da Dawson,
som havde været lidt medtaget af
Dramaet, traadte ind. Han var jo
den, der havde set mest, og nu
spurgte vi ham ud.
— Ingen dier har rejst Spørgsmaalet om, hvem den skikkelige
Harry egentlig var, begyndte han.
Jeg kan fortælle Jer det. Han hed
Harrison, og han var fra England.
Han var med paa den gamle „Lucana", da den gik under med hele sin Besætning i en Cyklon.
Det troede man i hvert Fald den
Gang. Da Harrison gik om Bord,
var han en rask og fuldkommen
sund Mand. Da han gik i Land
paa Papeete, var han ligesag forrykt som — nu i Eftermiddag.
Der blev reddet to Mand fra
„Lucana". Det ved vist nogle af
Jer. Det var Harrison og en anden.
De sad efter Skibbrudet alene i
en Baad midt paa Oceanet, og
imellem dem stod en Daase Bisguds og en Vandbeholder. Det var
alt. De første 24 Timer havde de
nok at gøre til at holde sig vaagne. Havet rasede, og der skal arbejdes ustandseligt for at holde en
lille Baad paa ret Køl imellem
taarnhøje Bølger. Men Dagen efter faldt Havet til Ro, og Stormen
tav. Nu sad de under Solens Brand,
milevidt fra al Hjælp og uden ringeste Anelse om, hvordan de skulde bjerge Livet.
Saa længe Drikkevandet slog
til, var den frygtelige Ensformighed værst. Overalt Hav og skyløs
Himmel og intet at bestille uden
at holde haabløs Udkig efter et
Sejl eller en Røgsky. De skiftedes
til at ligge i Bunden af Baaden
under et Stykke Sejldug. Ogsaa
Nætterne var grusomme. Har I
nogensinde prøvet en Nat igennem
at staa og spejde efter et Fyr, saa
ved I sikkert hvilke Billeder en
ophidset Fantasi kan foregøgle en.
Og saaledes havde de to det Nat
etter Nat.
Det blev mere og mere sparson, t med Drikkevandet. De begyndte ængstelig at iagttage hinaaden for at passe paa, at den
ene ikke drak mere end den anden — ja, havde det været muligt,
havde de begge sovet med aabne
Øjne for at vogte Vandrationen.
Harrison bar en ladt Revolver i
sin Lomme, og skønt ingen af dem
talte derom, thi med en opsvulmet Tunge og sprukne Læber taler man naturligvis ikke mere end
højst nødvendigt, havde de begge
gerne givet deres Sjæle bort for
at vide, om nu ogsaa Revolverens
Patroner var i Orden.
Buen var spændt til det yderste, og det øjeblik kom, da den
andens Nerver gik itu. Han kunde ikke mere. Fra hans fortørnede
Strube kom en Hvisken, der bad
og bønfaldt Harrison om at dele
Vandforraadet og drikke det med
det samme. Han sagde, at ingen
nogensinde vilde finde dem, og
hvorfor saa forlænge Kvalerne ved
at drikke et Fingebøl fuld engang
imellem, det var dog bedre een
Gang at slukke sin forfærdelige
Tørst og saa skyde sig en Kugle
i Hovedet og dø glad.

Men Harrison rystede paa Hovedet. Han saa den anderis vilde
øjne, og han tog nied et fast Greb
om Revolveren i Lommen. Saaledes stod de i flere Minutter og
stirrede paa hinanden som to Rovdyr, der begge er parat til at springe. — Da tabte den ene Forstanden. Han krøb hen til Vandbeholderen og vilde lukke den op. Harrison fulgte hans Bevægelser, og
pludselig skød han. Der var intet
andet at gøre. Patronen var god
nok. Manden faldt forover og blev
liggende som en Bylt.
Hvad der senere skete ved jeg
ikke noget om. Men jeg formoder,
at Harrison blev staaende halvt
bedøvet et øjeblik, før han tumlede hen til Vandbeholderen, og
at han stødte det livløse Legeme.
til Side for at se om, der var lukket op for Vandet. Han fandt kun
to Huller, et i Baadens ene Side
og et i Vandbeholderen. Kuglen
havde ramt mere end den skulde.
Vandet var løbet af Beholderen,
og det gjorde ikke Situationen
bedre, at det nu i Baadens Bund
blandedes med det indstrømmede
Havvand. Maaske forsøgte han at
drikke denne Blanding inden han
sank hen i den Bevidstløshed, der
reddede ham fra Selvmord.
Hvad der nu end hændte, blev
han imidlertid snart efter fundet,
den anden naturligvis ogsaa, og
begge blev de baaret om Bord
en 1111e Damper, hvor man gjorde
for dem, hvad man kunde. Her
opdagede man ogsaa, at den anden Fyr slet ikke var død, men
blot haardt saaret. I dagevis laa
Harrison i heftig Feber, og det
varede Uger, inden han helt kom
til Hægterne. Han blev klar igen,
selv om der sad ham en Rædsel
i Hovedet Men det første Menneske, han mødte, da han viste sig
paa Dækket, var den Mand, som
han troede, han havde dræbt, og
det kunde han ikke tage, Han fik
et Anfald lignende det i Eftermiddag, og siden blev han aldrig
Mand igen.
Folkene paa Damperen spurgte
ikke om noget angaaende dette
Skudsaar. De vidste, at Mænd
kan begaa mærkelige Handlinger,
naar de frygter Tørstedøden. Og
naturligvis kunde det jo ogsaa
være, at det blot var et Selvmords.
forsøg. Dawson standsede som
var dermed hans Skildring af
stakkels Harrys Tragedie endt.
Men vi havde alle Følelsen af, at
han havde udeladt noget vigtigt.
Hvor kan det være, sagde en,
at De ved alt dette saa nøje? Ja,
undskyld Spørgsmaalet, men kendte De maaske den anden, der var
med i Baaden ?
Dawson smilede tungt hen tor
sig, saa pegede han paa det hvide
Ar paa sin Pande og rejste sig.
— Dette, sagde han, var et Fejl.
skud. Men i Eftermiddag var Harrisons Haand sikker nok.

Novemberdag.
Novemberdag er Skiftedag,
det kendes alle Vegne;
i By og under Bønders Tag,
i hver af Landets Egne.
Med Skabe ruller Vogne frem
ad asfalthaarde Veje —
der skiftes Husbond, skiftes Hjem
og Seng til Natteleje.
Der lyder et „Farvel og Takl"
fra Karlen, som skal flytte,
og Pigen gaar i Sko af Lak hun Land med By vil bytte.
Forhaabninger hun nærer til,
at saadan hun skal skifte,
men Karlen ved nok, hvad han vil,
for nu vil han sig gifte.
I Tanker begge har forgyldt
de Tider, som skal komme af Længsler deres Sind var fyldt,
da Aaret her var omme.

Dog var der Skær af Vemod i
de unges Afskedsblikke
til deres Husbondsfolk, fordi
de holdt af Jens og Rikke.
ARNE PEDERSEN.

Fra Uge til Uge.
--0—
Gymnastikforeningen
afholdt i Lørdags og Søndags
sin Basar paa Christensens Sal.
Om Lørdagen var Basaren helt
godt besøgt, og der var en livlig
Omsætning over hele Salen, men
Søndagen var dog langt den største Dag, — Allerede Kl. 4 var
mange mødte, og efter en halv
Times Forløb var der saa stuvende fuldt, at man hverken kunde
komme frem eller tilbage. Vilde
man rundt for at se det hele,
maatte man puffe sig frem og
bruge Albuerne, saa godt man
kunde. Man følte sig hensat til
Dyrehavsbakken: „3 Slav for femogtyve — Hallo — Hallo — Gevinst hver Gang — Fiskedam her
— Fisk for 10 fare — Prøv Lykken — spil og vind 6 Sølvskeer
for femogtyve — saa kør vi
nu
gaar Lykkehjulet — værsgo' ikke
mase paa!" — Saadan gik det.
Man forsøgte stadig at ægge Spillelysten hos Publikum, og vi tror
det lykkedes udmærket. Der var
vist ikke mange, der gik derfra,
uden at have faaet et eller andet
med sig hjem — Sølvskeer, Billeder, Bakker, Broderier, Frugt og
meget andet. Senere paa Aftenen
skred man til Udtrækningen af
Gevinsterne paa Bortlodningen.
Resultatet kan De se i Annoncen
paa næste Side.
Foreningen har igennem Basaren faaet en god Hjælp til Dækning af de mange Udgifter, den
stadig har ved Sporten. En Del
af Beløbet skal bruges til at udbedre Fodboldbanen med.
Olsker.
Ved Husrnandsf. Møde sidste
Lørdag dannedes en Kontrolfore,
ning, der har til Opgave, som det
hedder i dens Formaal, at give
Lejlighed til at alle de Køer, som
ellers ikke er under Kontrol, nu
kan blive kontrolleret. Bestyrelsen
bestaar af Charles Thorsen, Oluf
Kristiansen, Anton Haagensen,
Ludv. Nielsen, Kaj Holm og Suppleant Johs. Madsen. Indmeldelser
kan ske hos samtlige Bestyrelsesmedlemmer. Der er nu indmeldt
200 Køer, og Foreningen har allerede anskaffet de nødvendige Ap'
parater.
K.
Bil-Pælderne.
Arbejdet med Omlægningen af
Landevejen fra Allinge til Tejn er
nu i fuld Gang, og mange Mennesker var i Søndags ude og saa
paa det allerede udførte Arbejde.
Særlig Gennemskæringen af Højdedraget bagved Hotel Sandkaas,
Bortsprængningen af Klippeknuden og Paafyldningen af Slugten
virker imponerende og bliver sikkert meget bekostelig; det er jo
Meningen at skabe en Iste Klasses Turistvej til den stadig stigende Biltrafik. Men hvorledes med
Gennemkørslen gennem Byerne ?
Her er adskillige Bilfælder, som
vil virke endnu mere uhyggelige
paa Billister, der kommer fra en
ny, bred og godt vedligeholdt Turistvej, end da de havde den gamle, smalle, snirklede Sognevej at
balancere paa og stadig maatte
skærpe Paapasseligheden og holde Farten nede paa et Minimum.
Det er lykkedes Byraadet ved Imødekommenhed for d'Hrr Schepler
og Rasmussen, at faa afrundet
den smalle Passage ved Højers
Hotel, og Svinget ved Rosenborg
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vil vel ogsaa blive gjort bredere;
men Strækningen fra Bager Nielsens Ejendom til Apoteket er saa
smal, at to Biler ikke kan komme
forbi hinanden; tilmed hæmmer
den stærke Krumning Udsigten.
Produktens Hjørne er heller ikke
ufarlig i Betragtning af, at 5 Gader her støder sammen. Det vilde
interessere adskillige Medborgere
at faa oplyst, hvad Byraadet har
i Sinde at foretage sig med Hensyn til disse farlige Bilfælder, om
der skal være ensrettet Kørsel og
gennem hvilke Gader denne er
planlangt.
Med Tak for Optagelsen.
En Borger.
Dampskibsselskabet Østersøen
har efter Forlydende købt den
tidligere i Rønne hjemmehørende
Passagerdamper „Bornholm", som
solgtes til Sverrig og under Navs
net „Borgholm" i en Aarrække
har besørget Passagertrafik for
den svenske Amerika-Linie.
Købesum ca. 90,000 Kr. Skibet
skal moderniseres paa Svendborg
Skibsværft, forsynes med dobbelt
Bund, vandtætte Skodder, og være klar til næste Aar at indsættes
i Rutefarten Allinge-Simrishamn
istedetfor „Hammershus". — Siden Selskabet for 5 Aar siden begyndte sin Virksomhed har det
med S/S „Hammershus" i Sommermaanederne indsejlet et stadig
stigende Antal Turister og det er
at haabe, at den Indsats, der nu
gøres, for at faa et større og mere tidssvarende Skib, maa krones
med Held og betyde en fortsat
Fremgang for Turisttrafiken til
Gavn for hele Kommunen.
Visesangeren Leon Repstorff
optræder som averteret paa Fredag Aften samt paa Søndag Eftm.
og Aften i Hotel Sandvigs Palmehave Mange vil kende Hr. Repstor ff fra hans mangeaarige Optræden hos Lorry, hvor han sang dels
i Riddersalen, dels i Landsbyen.

Visne Blade
Visne Blade, gule, purpurrøde
drysser sagte ned paa Vej og Sti ;
snart staar Skoven afklædt,
tom og ode,
Sommernattens Skønhed er forbi.
Visne Blade, der ved Foraarstide
kom som spæde, frodiggrønne Skud,
klædte under Sommernattens blide
Straaleskær hvert Træ
i fagert Skrud,
Visne Blade, nu i Efteraaret
maa I føle Dødens skarpe Kniv.
Blegnende ved Afsked under Saaret
maa I gaa, som alt, der sander Liv.
Visne Blade, eders Dalen minder
mig saa alvorsfuldt om Livets Kaar.
Naar mit eget Efteraar oprinder,
skal jeg ogsaa segne brat til Jord.
Visne Blade, under Vintrene Kulde
skal I brede skærmende jert Lag,
saa det Liv, der slumrer
under Mulde
atter kan staa frem paa
Vaarens Dag.
C. Vesterbo.

Tak!
■

'Plmehaven
Vi mødes
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Nr.

Fredag Aften samt Søndag Eftermiddag
og Aften optræder den fra Riddersalen,
»Lorry«, meget kendte Kabaret-, Revv- og
Visesanger LEON REPSTOKFF

Koncert-Dansant - Bruuns Orkester
Søndag serveres Mortensgaasen
med Rødkaal og Dessert, 2 Kr. iw. Kuvert

Bordbestilling: Sandvig 13.
G. Jørgensen.

Allinge - Sandvig Gymnastikforening
udtaler herigennem sin Tak for den
Venlighed og Gavmildhed, som Byens
forskellige Handlende ved deres Bidrag
har vist Foreningen ved Basaren den
3. og 4. November. Ligeledes en Tak
til alle, som gennem Lodsedler eller ved
deres Bidrag ved selve Festen, har givet Foreningen sin Støtte. Vi vil gøre
vort bedste for at anvende Overskuddet paa en saadan Maade, at deri kommer Sporten i Allinge-Sandvig og dermed den opvoksende Ungdom tilgode.
Vort Haab og vore Bestræbelser skal
være, gennem Sporten at skabe en sund
og krafttg Ungdom i Allinge og Sandvig.

Hvad skal vi have paa Søndag? —
Gaa hen i W. Rømers Slagterforretning og se det prima
Kviekød han har. — Del bedste er ikke for godt, det bliver
alligevel det billigste i Længden.
Se Vinduet!
og bedøm, før De køber andre Steder.

',, Læg Mærke til
puipieb
de meget billige Novemberpriser
som gælder for alle Slags

Arbejdstøj

Bestyrelsen for
Allinge-Sandvig Gymnastikforening

Se Vinduerne.

Nordlandets Handelshus.

.■
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Hjertelig Tak

Gødningskalk.

til alle, der glædede os paa vor
Sølvbryllupsdag.
Kristine og Kristian Vesterdal.

Flere Laster ventes i Elteraaret, og jeg modtager meget gerne Bestillinger til Levering fra Skib. Brug eventuelle Grundlorbedringslaan til Indkøb al Gødningskalk

Tlf. 10.

E. M. BECH.

rinterbrcendal

sælges til særlig smaa Priser. — Mange smukke, moderne
Dametasker og andre Lædervarer sælges.
er udtrukket paa Adgangskort
Nr. 40 ved Allinge-Sandvig Afholdsforenings Syforenings Bortsalg, afhentes hos Andr. Pedersen inden 1. Decbr.

Gymnastikforeningens Basar

E. M. Bech,

Forsbacka Stenværktøj

3 Kurvekufferter og 10 Haandrejsetasker

Bordtæppet

'Ved

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

af stærkeste Kvaliteter.

Nordlandets Handelshus.

skal Sle drikke el. hækle?

den 3. og 4. November blev følgende Nr. udtrukket:
Gevinst-Nr. 1: 37 — Nr. 2 : 110
Nr. 3: 666, Nr. 4: 114, Nr. 5: 486
Nr. 6: 1346, Nr. 7: 1092, Nr. 8:
630, Nr. 9: 957, Nr. 10: 729.
Paa [udgangsbilletten Gevinst
Nr. 1: 97, Nr. 2: 223.

trug danske 21Idgarner!
Stort Udvalg og smukke Farver.
Dejlige Kvaliteter - Billige Priser,

il

Olsker
Den landbrugsfaglige Aftenskole

Nordlandets Handelshus.
• Et Parti Sølvtøj

De har altid tørre

er paa Lager. Bestillinger modtages meget gerne, og det med alm. Skole- og Landbrugsfag Fødder i mine prima Elle-Træsko
anbefales at bestille om gaaende, da der jo ikke kommer begynder i Forsamlingshuset -Tirsdag d. 13. November Kl. 7,30. og Gummistøvler med Uldfoer.
store Kvanta
Nærmere Oplysninger ved Ud-

E. M. Bech.

Lad Efteraarsturen gaa til
ornholms Zoologiske Have,
am.
•

B

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

9rirria Vinterbrcendsel
koster ved kontant

Køb i Oktober Maaned saaledes:

Store Derbyshire OvnKul extra a Kr. 2.50
schlesisKe
do.
- 2.50
Magre do. NoddeKul - 2,70
Knuste vestfalske Ovncinders
- 2,20
Prima BrunKulsbriKetter
- 3,20
Gode AfharpingsKul
- 1,00
pr. Hektoliter med lille Tillæg for Kørsel og Indbæring.
Gør Bestilling i

`))fordiandei-J ,fif andelshug.
it

uden Sange er ikke
nogen rigtig FetT
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,

„Test-

Vi sender Dem

D2ord 6ornfiolm"
tiiver 2/ge.
licenk ogsaa paa os,
fiar el eller
naar
andet at avertere.

valget: Axel M. Jørgensen, Rosenhøj, H. Køller, Valdnøddegaard, C. Kjøller, Skovfryd.
Alle indbydes til at deltage.

Udvalget.

Varm

En ung Karl
kan faa Plads hos Gartner Kofod,
Hallelyst. Allinge.

Gummistøvler•
C. barsens Skotaislorr.
VESTERGADE, ALLINGE.

Allinge Bogtrykkeri.

Roegrebe, Kartoffelgrebe, Stengrebe
Nordlandets Handelshus.

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

Nordlandets Handelshus.

ange Stabler

Da den fæstede unge

Pige
Svinekort
købes, højeste Pris, afh.
Axel Frederiksen, Allinge Tlf. 25.

stærke billige Brædder
sælges, særlig 6-7-8 Fods Længder — 3," og 1" tykke. -- Vi sælger
alle Sorter gode svenske BRÆDDER
og PLANKER, og Landboere kan levere Kornvarer som Betaling.

blev syg, er Pladsen fremdeles
ledig paa Rammersholm.
Tlf. Sandvig 23.
Samme Sted søges en flink Karl.

Nordlandets Handelshus.
Bedste Kvalitet engelske

.
Pandeplader,
Bygningsplader
etg
gak,.
Varm 3loapolse Alle Størrelser sælges fra Lager til de rigtige Priser.

hver Torsdag Middag faas hos

Boxer udlejes,

Nye

Stort Udvalg — Stuaa Priser.

Fredag Middag.
Dina Sørensen, Allinge.

ogiøv rigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Axel Mogensen, din.

lioapøise

Regninger,
Varm Blodpølse Meddelelser,
Største Lager
Slagter Jensen.
Konvolutter,
Brevpapir,
Bornholms
Spare- og haanekasses
Kvitteringer,
Kontortid 9-12 og 2- 4.
Renten paa Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
3,5 pCt. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar 3 — -

EeeeoNimiemie>

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

faas hver

Afdeling i Allinge.

og rustfri Knive
sælges .. 25 pCt.
ril •

af færdigsyede Beklædningsgenst.
i alle Størrelser samt Hatte, Huer
og jernsta3rkt Arbejdstøj.
Lager af Kjoletøj, Bomuldstøj,
Lærreder, Gardintøj, Dynetøj, Fjer,
Tæpper, Trikotage og Garner.
Billigste Priser og prima Varer.

Gode Kornvarer tages event. som Betaling.

,fordlandets Xandelshus.
Ekstrafint, lækkert

:anzniekeid
er hjemkommet.

Tlf. 10.

E. M. BECH.

Jens Hansen. Averter i NORDBORNHOLM
Ger Deres Indkøb hos de _Handlende, som averterer her i Bladet

Smaa Iagttagelser,

—0 —
Man kan nu sige, hvad man
vil: Jura er 011e ikke nogen nem
og letfattelig Videnskab for alm.
dødelige, skriver »Sund Sans«
Et Eksempel for nylig, hvor to
lærde. juridiske Doktorer — en
cand. phil., en Smørrebrødsekspedient, tvende .Politibetjente,
tvende Dommere og el Stykke
med Bøf er — om vi saa maa
sige Hovedpersonerne, kan passende benyttes som Illustration
til denne Paastand.
En vendsysselsk cand. phil. kom
paa en natlig Spadseretur forbi
»Favoriten«s Smørrebrødsautomat paa Vesterbrogade. Der var
mange fristende Stykker Smørrebrød i Automaten, men uheldigvis ingen med Bøf, hvilket Paalæg i alt Fald i Øjeblikket var
cand. phiLens Favorit.
Ogsaa en anden Vanskelighed
havde vor filosofiske Ven at
overvinde for at faa opfyldt sit
Bøf-Ønske — han manglede 25
ører. Men da der stadig var Persopale til Stede i Butikken (Kl.
var 0,15) og Døren stod aahen
formedelst Sommernattens høje
Temperatur (200 Celsius), anmodede den bøflystne om at faa en
Krone vekslet i fire 25 ører og
om at faa et Stykke med Bøf
lagt i Automaten.
Det første Ønske blev efterkommet, hvilket formentligt var
lovligt, men paa hans Bøf-Anmodning blev der korrekt og diplomatisk svaret, at det som bekendt ikke var tilladt at sælge
efter Lukketid, men at der med
Mellemrum stadig kom nye Stykker i Automaten; han kunde jo
saa selv holde Udkik med Paalæggets Art.
Et Stykke Tid efter laa der
Virkelig bl. a. et Stykke med Bøf
Automaten. Filosoffen fik sit
Ønske opfyldt og glædede sig
over sit Held.
Idyllen slog dog hurtigt over i
den tragiske Genre. Frem fra
Baggrunden traadle to Politibetjente, som hævdede, at der foreIna en aabenlys Overtrædelse af
§§ 1 og 10 i Lukkeloven, et regulær, Køb og Salg i Sommermernattens relative Mulm og
Mørke.
Følgen var. at der rejstes Tiltale baade mod Kandidaten og
»Favoriten»s Indehaver. Ved Byretten tiltaltes dog kun den sidste, — og han blev frifundet.
Sagen gik videre til Landsretten. De to ovenfor nævnte juridiske Doktorer fremførte som
henholdsvis Forsvarer og Anklager en Række Argumenter pro
et contra i denne delikate Affære.
Det endte med Sejr for Anklageren., Henvendelse efter Lukketid med Ønske om et bestemt
Stykke Smørrebrød fra Aatomater er fremtidig at anse for Overtrædelse af Lukkeloven, og »Favoriten«s Indehaver idømtes en
Bøde paa 200 Kr.
Man venter nu paa, at Sagen
med Justitsministeriets Tilladelse
skal gaa videre til Højesteret;
statistisk set skal der være størst
Chance for, at Byrettens Frifindelsesdom Hiver stadfæstet.
Foruden den Bet, som hedder
et Stykke Bøf med Løg, kommer saaledes Byretten, Landsretten eg sandsynligvis ogsaa
Højesteret til at figurere i denne
i Sandhed celebre Affære.
En almindelig Lægmand spørger uvilkaarligt, om Politiet ikke
har andre og vigtigere Sager at
beskæftige sig med,
Lægmanden har nemlig lidt
svært ved at skimte Lovovertrædelsen i det givne Tilfælde.

Han synes, at Sagen egnede sig
bedre til at behandles i et komisk
Digt af salig Wessel.
Hvis han da ikke finder, at
dette Stykke med Løg lyder sent
Løgn.
Observator.
Ovennævnte Indehaver af »Favoriten«, Hr. Vilh. Hansen, var
tidligere bosat i Sandvig, byggede
i Aar et lille Sommerhus (Tøndehuset), og Sønnen var nylig
omtalt i Pressen for sine mindre
behagelige Oplevelser i Tyskland.

Undskyld, Hr. Betjent, De vilde vel ikke vare saa elskværdig
at sige mig, hvad Klokken er?
Den er G!
--- - MangeTak skal tin have, men
vil De ikke være venlig at sige mig.
om det er Morgen eller Aften?
— 'Det er Morgen.
Tusind Tak, men vil De sen
ikke sige' mig, om det er Kl. G Mor
gen i Dag eller i Gaar?

Da Ekskejseren ikke sprængte
Banken i Monte Carlo,
• ;i4_0_
Eks•Kejser Wilhelm hørte en
Gang, at Professor • Schott, Heldelberg, havde opfundet et System,
med hvilket man ufejlbarligt kunde sprænge Banken i Monte Carlo. Kejseren tilbød Professoren en
rund Sum for Systemet og prøvede derefter sin Lykke ved Roulettebordet. Til sin store Ærgrelse tabte han 5,000 Louis.
Der er dog andre, som har haft
Held til at sprænge Banken. Ludendortf vandt f. Eks. en Gang
150,000 Francs, og Andre Citroen,
den franske Automobilkonge,
sprængte Banken tre Gange sam,
me Aften, Forfatteren Philipps
Oppenheim har ogsaa tjent sig en
Formue ved Spilleheld.
Det værste Angreb, Kasinoet
nogensinde har været ude for, kom
fra en Ingeniør, som regnede ud,
at visse Tal kom tiere ud end
andre. Han spillede efter disse
Beregninger og befriede paa nogle
faa Dage Banken for den beskedne Sum af 2,5 Mill. Kroner,

-- Hvordan har Deres Forlovede
det?
— Jeg er ikke forlovet mere —.
— Det glæder mig, at De er blevet fri for det hysteriske Væsen.
Hvor man hun for Resten er henne?
-- Hun er gift med mig!

Den ,gamle Y*(ancl.
-a91u er Rcengurnberne lom gønge af
ben -farte fterftrcebelfe iffe niere faa
atminbetige lom tibligere; men paa hin
rib, ba jeg opbolbt mig i 2N-trøflen
fom N.rtner, bar be talrige og gjorbe
ofte Pot Stabe paa Vaderne, jan at
ri bolbt tiftefremme Rtopjanter paa
Dem beb ticetp af note bunbe, ber bar
breaferebe til 3agten,

Heettgurubett, ber er et plantembenbe Tin', er lom »leget ubnre fru;
men fer ben, at bet er umuligt at unb.
flippe, fan ben gobt fliibe ;ion et fra.
te Pa til Tflobaterge, og ben er ba if.
fe nogen ringe Iffolittanber. Zen biber
Pant an forgrint at bruge fint fraftige I3agben ran en ret eftertniffelig
gjlaabe.
9Ifininbefigbeb leben Reetigunibrene i g:toffe, men entelte Znr
attib
kinnner — feber enfettuia, fiffert forbi
be iffe fem botbe greb meb be nubre.
Te itibfrabte !tabel beta for „gamle
fliffeenb" og »agter fig bel for at angribe bem, tbi be er iffe blot oubffabaNibe, fan at be par anarebania tit
Rkerfa, men be fort-tatar tillige at hm,
ge olie Corfbaramibaer.
isentar,
lom jeg oplebebe meb „en gammel
snarth', bit tifftrceffefig tife hene.
• tiblig »Rorgen reb jeg bjenttnefra, forinnet meb min Jagtbølge og
»noloer og fulgt af mine fire Rananrubbunbe. deg babbe »el rebet ca
3 Vil, ba mine burabe plubfetig tit
min pore oruribritin jagebe en Rcen.
gurub op; ben babbe aabenbart ligget
og fistet og fatte nu af Steb i bavls
bige Spring fulgt af mine Z, ank
1.1bilfaartin fulgte jeg efter, greben
agtiber. Uben Znibt bilbe ben
af
pare unbiluppen, bbia ben file pfub'
'dig barbe Piftet »letning og bar fingtet inb gennem et fncebert $aa, ber
Pari arre Siber bar oniginet af lobrette
Rlipper og i 93unben babbe en lifte Sh
efter Tam. Rcenauruben er en mafia
Sbømmer og finer fig langt tsebre i
2anb enb .tunbene; allerebe bette burbe bane fortalt mig, at bet bar en flag
Rrabat. deg reb tang! omt efter, og ibet
jeg tog Sigte meb min »leboinee, ftarebe jeg og faarebe Ziret.
bet intime bobbe t aubene tranet
ben, men ben „gamle 9:11anb« ftob etterebe i 3orfbaiaftilling og rande meb
bet ene af be Parte tagben ben førfte bi.mb fart fraftigt, at t unben fløj
ub i fanbet, bror ben brufnebe. Zen
anben unb, et obermaabe glublf Tur,
røgte at faa fat i Rcengurubena Stine
be, luen nteb fine forpoter, lom Rcenguruben fan bruge uretten tom brenber,
greb ben dunben og 'prang atter ub
i 93nnbet, anbenbnit jer at brufne ben.'
R3enbcts3 lubbe »rir net nogle a b, og
jeg jan nu, at ben „gamle 9.1lanb"
botbt ,tunbeit itebe fra længe, tit bett
bar bøb, bvorsa ben iltingebe ben job
paa Wrebben.
Rafetibe beenebe jeg for gøen tang
»lenotoeren og farebe. rafte 91u ffe.
te noget »enten Z'e' fit BRaf eri gjorbe
Ecenpurnben et Saring pari ober tnne
f ob lige løg paa mig og omPuttebe
mig meb fine Borben isaften fem en
ffljarn. Seg tabte naturtiabi 2ifievag.
ten og nar baibt beiiifttøa af Snierte
lom dølge af be btjbe Saar, jeg Pf
i Sfulbrene af „ben gamle Ranbaa
Møer.
•
Ramt) opPob. Turet gabte
mig meb uhnobPaaelig Straft ben mob
klanbet, nabenbart for at brufne mig
ligefom dunben; bet nnttebe ilte at
jeg ftreb imob, tibt efter gen bett mig
en Zuffert, faet bet funbe forpaa. .{eg
bolbt t8eiret tilbage fan længe jeg futt=
be, men nit fiftett alligebel bære brug
uet, om ilte be to Zi unbe, bet bar til.
bage, bar nonet lød paa ejenben. »Jte•
benli ben ene beb fig fejl i beng »hg,
beb ben anben ben i »biffen met, et
faabant »laieri at Rcengurnben Pap

ulig.
3eg bar «fe tange om at hoc i
S3anb og bten intBibue til, bboriebea
be tre tir bannebe en nitbt tampenbe Rttinge tube i './.1anbet. turtig (øh
jeg tjen til min bett, jabor jeg. barbe
@etuetet, eg aben at betoznfe mig ftirebe jeg, Pont ber nar en Efttiligbeb
for, at jeg nitbe ramme en af tudene. etbignih bleu bet bog Rangutuben,
ber fif «Xngleit, og mit Stub bobbe
ramt gobt. Zen Pap rit Qiireb om ben
ene af tunbene, ber imiblertib bar faa
ilbe titrebt af Rcengurubena Møer, at
jeg maatte brcebe ber.
1_,(bbnu et $fub gjorbe bet fulbftcen-

De Merlerende
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
5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dagm-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange o Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtrykKeri,
hiat af meb ben „gamte 9.1fanb".
11bniattet af mit 93Iobtab baftebe jeg
tilbage tit effen og reb bjemefter ;
men bet var ben Prengette glibetur, jeg
nogen Sinbe bar haft. Ta jeg naaebe
hjem bar jeg nceften benibftlua, og
mine toft !natte løfte mig af Sablen,
og ber forløb flere Uger, friben jeg
biet) raft,

Negerdrengen: — Far, maa 'eg
fan den lille paa min Skolemad?

Fa2rdselsrelement.
efter l tarbielatoren af 1. kuli 1932.
— 0—
93ær attib opmcertiont, nemt Me feerbea paa Rtirebotre.
gobgengert maa iffe fcerbea tange
ab Rørebanen, nem ha finben brugeligt . tirtoitg, og ber er q3lab4 paa
betle; er bette iffe ritfalbet, bur be
»let tit at fcerbea tanga Rørebanen,
men Pal være agtpaagiren oberfor ben
øbrige cerbfet. (§ 5).
Rørenbe flat ubbife farlig 3cirfigflabet) beb Rarfel fra en @abe eller
'dej inb i eller ober en anben, reb
taub&ting efter 3oratibring af . cerb.
felaretnine reb Stør! et oberjernbanebroer, tabe- efter 3eifraba og aohgcengetfelter, forbi eibeteje, gennem
Borte etc. R3enbinger Pat ffe til benftre; 2enbing og Q3agkensferfet 'maa
tun fte, naar ben iffe generer ben øn,
rige cerbfel. (§ 9).
aorbipaiffertn bagfra i @abefrnba er
forhubt.
(tit fløjte fbingea i fort 73ite, til
nenftre i meget flor Q3tte.
3eb 'ning tit Wire: ftrcef i gab
hib forinben bnanben langt ub tit
højre. 18eb Sbing til nenftie: ftrcef i
gob Zib forinben antiben langt ub
tit benftre. regn meb $iffett er iffe
not
fintet Røretøj maa boabe Pifte, /mor
bet generer cert)Wen.
»lutr tørebbe møber binauben, flot
be begge boabe faa Inagt tit hejre, at
ber er rigelig Slat)
benl.
orbiforfel bagfra Pal Pe tit benftre,
og maa lun ffe, riaor bet fan fra, at
8ejbanen et fri Men, ber fører forreft, Rat ftrafa [gabe tilbage og gibe
rigelig »,3liaba tit aotbitørieten, naar
han tutti/ae? berom. (§ 10).
for at anbgaa Sammenftøb mellem
forenkle, her fcerbea faatebea, at bered
2eje prerea, bar ben, lom bar ben anben paa højre ,ainb, Rhgepligt. Ten.
ise Zeftemmelfe fritager bog iffe ben
anben for orfigtigbeb. glatinlig Pat
be- bifed orfigtiglieb beb cerblet fra
en minbre befcerbet 93ei tit en mere
befærbet 23ej efter @abe. Zen, her fører ub fra en t jentiorn eller @runtn

fltiffe, bar 83igepligt for acerbfet fra
begge Siben (§ 11).
alrum et botbenbe Båretø; foretager
Ubfaing beb 3gandatning, gibe regn
fom beb tnbring af cerbfetaretningt
Rør iffe inb i et ,ligtog, roppeafbetinger efter 13roce3ffioner.
£ngteteenbingatiben er en bal» time
efter og en bal» time før Sotena 0a.
gang, og inbenfor benne rib flat alle
eftefereteier tate fotinnet meb en
flad !treabe tugte paa buer Sibe meb
bbibt 131A og en Ztagingie mei> imbt
2na, 1)43 iffe aoringterne bifer faaban
rtlbt 2na bagub. egfaa ¶rtetbogne jiai
bane ungte, !)bor ber iffe er fflabebenaning,
»lacir Qnfieftien tigger i højre tl
af @aben, Pal qailliften benatte ben,
meb minbre ban bar Vaflet pari
ten, ber er bretare enb Ctnret.
»bor bobbeft anflefti, fom er beregnet for antlina i begge »letninger, ligger i benftre Sibe af @aben, er nuflirten berettiget, men iffe forpligtet tit
at benritte ben.
anftifter ffat til minier ritt boabe
fart langt tit højre fum muligt, og, bet
er forbubt at ctifte paa eller m'er gen:tang eller ub af .3orte etc. tinflifter
maa iffe bage fig bagi nubre Røretaier, og paa en anfte maa iffe beforbrea flere 3erfoner, enb ben er inbrettet tit, tittiber anfie Pal bare forfin.
net meb Katteøje og i 2tstetcrubinØ•
tiben meb !fart Infenbe 2tigte (ber ogfaa Pat ttr8e tit Siberne).
urliftet frat attib bane minbP en
bannb pul l turet og begge øbbee
paa 4.;ehaterne.
13aa 2anbenejen er i ølge § 8 i
cerbfelatoven fad nibt muligt bett
nberfte Rau af q3ejbanen fothebotbt
qnfliften (altfas iffe ben boabe 2anbe•
bejabrebbe); ubober benne nberfte 9:tte.
ter Pal Qattirten attib bige for Sittaturførenbe, og liner ber er anfleftier,
er tillifterne henbift tit bife,
@itu en 13otitiberjent Tem et tegn,
fan ret Jent i alle Iilfcetbe ubbetinrt bete f ter.
Tet fan forte inbiit 1000 Hr. at
onertrabe bife »Regler foruben muligt
(IsPatningaanivar.
•■
•■••
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Efteraars-Nyhederne
i Fodtøj er hjemkommen og
sælges billigt

C. Larsens Skolaistorr.
VESTERGADE, ALLINGE.

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.

