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Røgterlise. 
Af Olga Petersen. 

—0— 

Noget af det første, man om 
Morgenen hørte i den lille Lands-
by, var Lyden af Røgterlises 
kegig, naar hun smaat syngende 
kørte gennem Byen med den, for 
Lise var tidlig paa Færde. Naar 
hun kom, vidste man, at Dagen 
begyndte at gry. 

De Mennesker, der boede langs 
Vejen, hun færdedes ad paa den 
k ilometerlange Strækning fra Gaar-
den til Marken, hvor hendes Køer 
græssede, behøvede ikke at se til 
deres Ur. Lise var præcis som det 
bedste Urværk. 

Lises Køretøj blev trukket af 
en gammel Hoppe. Naar hun sad 
nede paa Bunden af Giggen med 
Hovedet omtrent nede mellem Knæ-
ene, lignede hun mest en Mand. 
Hun var klædt i blaat Overalts 
og en Hat, der næsten dækkede 
Ansigtet. Saa godt som altid hør-
tes hun nynne eller fløjte en Me= 
lodi, mens Pisken, som - hun sta-
dig holdt i Haanden, bevægedes 
hen over Hoppens Ryg. M og til 
vankede der et lille Svip til „Lot-
te" for at minde den om, at nu  

blev den for sindig. Men det var 
et Rap i al Venskabelighed, for 
Lise var nænsom imod den. De 
to havde oplevet saa manget sam-
men. I Solskin og Regn, i Torden 
og Blæst tog de ufortrødent deres 
Tur. 

Det var ikke noget stort Køre-
tøj, Lise havde. Der kunde lige 
netop ligge to Mælkejunger og en 
Mælkespand tast sammenstuvet bag 
den lille Plads, hun selv optog, 
som hun sad der paa Hug. Men 
selv var hun glad for det og følte 
sig som Selvejner, naar hun kør-
te med Lotte. 

Overfor voksne Mennesker var 
Lise meget ordknap. Men hvis 
hun paa sin Vej mødte et Barn, 
vendte hun sig om for at se efter 
det. Da kunde hendes øjne lyse 
saa mildt, og da havde hun altid 
et venligt Ord og et stort Smil 
tilovers. Hun var Børneven, og 
hun var selv Moder til en lille 
Pige. 

For Dyr havde hun ogsaa et 
stort Hjerte. Høns og Ænder, ja, 
selv en lille Ged gik hjemmevant 
omkring i hendes fattige Stue. 
Denne Usædvanlighed blev jo nok 
drøftet lidt i Landsbyen. Men man 
Vidste, at Lise var Skikkeligheden 
selv. 

Hendes lille Lejlighed laa i den 
ene Halvdel af et gammelt straa-
tækt Hus, som hørte til Gaarden, 
hvor hun i adskillige Aar havde 
været Fodermester. 

Til Tider kunde det være svært 
at skelne hendes Stue mellem Be-
boelse og Hønsehus. Det huslige 
var af saa lidt Interesse for hen-
de. Men i sin Gerning var hun 
paa sin Plads. Sine firbenede Ven-
ner passede hun og røgtede om  

med den største Omhu. 
Det kunde hænde, at En og an-

den kunde komme med en lille 
Bemærkning om, at de syntes, 
hun trængte til at faa gjort lidt 
rent inden for sine egne Vægge 
og ikke alene tænke paa Kreatu-
rerne, men saa svarede hun blot 
roligt: „Aa, til mig er det saa-
mænd godt nok, som det er, saa 
kan det vel ogsaa være det til 
Jer andre. Hvad skal man med 
den megen Rengøring. Det bliver 
jo bare beskidt igen. Men med 
Dyrene er det noget andet. Det 
er dem, der giver mig min Føde." 

Lise var som en hemmelig luk-
ket Bog, man godt kunde lide at 
kigge i, men ikke fik Lov til at 
røre. Hun fortalte intet om sig 
selv Man vidste bare, at hun var 
kommet der tii Byen fra en frem-
med Egn med sin lille Pige. Hvis 
man kunde have afsløret en Hem-
melighed hos hende, vilde man 
have vidst, at hun var skabt til 
noget helt andet, end den Gerning, 

hun havde valgt. Men hun var til-
freds med sine Kaar. Og bag hen-
des Indesluttethed boede et Hjer-
te, som engang havde drømt om 
en Lykke, der ganske vist bedrog 
hende. men som alligevel havde 
efterladt Minder, som ingen kun-
de tage fra hende, og som fyldte 
hende med et stille Haab om, at 
ham, som hun ikke havde glemt, 
nok kom igen. Han havde ikke 
været god nok til hendes fine Fa-
milie, vidste han godt. Og det var 
vist Grunden til, at han rejste, 
mente hun. Denne Tanke støttede 
hendes Tro paa, at han alligevel 
holdt af hende, og det blev som 
en Slags Trøst fur hende 

Der var En i Byen, som stilti-
ende havde gaaet og lagt Mærke 
til Røgterlises Trofasthed mod sit 
Arbejde. Han beundrede hende 
for hendes Dygtighed indenfor den 
Gerning hun havde paataget sig. 
Han fandt det prisværdigt, at lun 
paa den Maade kunde skaffe baa-
de sig selv og sit Barn en sorg-
fri Tilværelse — økonomisk set. 
Og saa var der det ved det, at 
Lise var ikke ilde at se paa, naar 
hun var i sit Stadstøj ! Saa var 
hun i hans øjne nærmest køn. Og 
hun kunde klæde sig paa, naar 
hun endelig skulde, og det saa 
godt som nogen, havde han set. 
Derfor tog han sin Hat af lige 
saa ærbødigt for hende, som for 
Byens fineste Damer. Hvem af de 
andre kunde, naar det korn til 
Stykket, præstere det, som hun 
paatog sig, tænkte han. 

Lise anede ikke, at hun havde 
en Beundrer i Per Nielsen. Han 
var en midaldrende Ungkarl, som 
havde en Ejendom, der laa ind til 
Marken, hvor Lise havde sine Kre-
aturer paa Gra's. Han var velsitu. 
eret Der fortaltes, at han nok 
havde arvet ikke saa lidt efter en 
rig Gaardmandsslægt i det søn-
derjyske. Selv havde han sammen-
sparet ikke saa lidt. Stræbsom og  

flittig havde altid været og brugt 
sine Penge med Fornuft. Der var 
dem imellem, som mente, at han 
var lidt af en Gnier, og ikke næn-
nede at dele sin Formue med no-
gen, for der var mer end een, 
der godt kunde lide ham. Men 
saadan var det nu alligevel ikke. 
Han havde bare ikke fundet den, 
han syntes om. Ikke fordi han saa 
paa Skønhed eller Rigdom eller 
noget af det, der kunde være Træk-
plaster for andre. Nej, men han 
havde et varmt Hjerte for dem, 

der saadan ligesom var skudt til 
Side i Samfundet. Og naar han 
skulde have en Kone, saa skulde 
det være En, som havde prøvet 
Livet, og som forstod og satte 
Pris paa at finde en god Havn 
hos ham. Der var nok til at gøre 
godt mod dem, der ikke trængte 
til Godhed. Men den der nu en-
gang var kommen lidt paa Livets 
Vrangside, var der kun faa, der 
havde Lyst til at tage sig af, selv 
om vedkommende var nok saa 

ærbar. 
Det var en saadan Kvinde han 

søgte. Og det havde han set i 
Røgterlise. Hun var en af dem. 
Han havde mere end een Gang 
lagt Mærke til hendes Adfærd. 
Dette med, at hun ikke tog sig 
saa meget af Huset, mente han 
vilde komme i det øjeblik, hun 
kunde blive fri for det andet Ar,  
hejde. 

Paa Per Nielsens Mark var et 
temmeligt højt Punkt, hvorfra der 
var en storslaaet Udsigt ned over 
By,  n og videre ud over Fjorden, 
hel, 0,.er til fremmed Jordbund. 
Fra dette Sted kunde Per Nielsen 
godt lide at stad og betragte Om-
egnen om Aftenen. 

Paa en stille Aften i Sensoni-
nieren stod han da her som sæd-
vanlig Det var særligt klart Sig-
te denne Aften. Til venstre for 
ham nede i Dalsænkningen laa en 
Række pyntelige, lave Huse, som 
hørte til de smaa Husmandslod-
der, der var udstykket fra en 
større Gaard. Lidt længere fra Hu= 
sene laa Skoven. Han kunde se i 
Skæret fra den nedgaaende Sol, 
at Bøgen allerede var stærkt bru-
net. — Ja, det begyndte at min-
de svært om Efteraaret. Aftenluf-
ten var ogsaa noget kølig. Men en 
herlig ren Luft var det. Han følte 
sig behagelig og godt tilpas med 
det og frydede sig over den smi-
lende, venlige Egn, han saa for 
sig. Og dernede laa han egen Ejen-
dom som en af de skønneste, syn-
tes han. 

Ja, saa var der ogsaa det gode 
ved det, at han manglede ikke 
noget i nogen Retning, tænkte han. 
Skønt, var der alligevel ikke lidt 
ogsaa hos ham? Der var vel i 
Grunden lidt ensomt og trist i de 
lange Efteraarsaftener. Hvis han 
nu havde En til at hygge lidt! 
Paa det Punkt havde de andre 
dernede i Rækken det nok saa 
rart. De havde Kone og Børn. — 

Ja, der manglede han det, de 
andre havde. Skulde han gøre som 
dem ? Hvad om han talte lidt med 
Lise om det, maaske saa — — 

Han hørte pludselig, at det ras-
lede i Hasselbuskene i Hegnet ik-
ke langt fra ham. Naa, han var 
altsaa ikke alene heroppe! Han 
vilde dog se, om det skulde være 
en af Naboerne, og gik gennem 
Hegnet ind i den anden Mark. 

Men der stod Genstanden for 
hans Tanker! Det var Lise, der 
gik derhenne. Han havde ikke 
ventet hende paa denne Tid af 
Aftenen. Hun var jo kommen, som 
hun var kaldet, Han vinkede en 
Gang efter hende; men hun blev 

staaende, som forstod hun ikke 
hans Vink. En Gang til vinkede 
han, men fik samme Resultat ud 
af det. Det var ikke fri for at 
ærgre ham lidt. Var hun mon tvær, 
eller forstod hun ikke, hvad han 
mente? Lige meget! Havde han 
begyndt, saa skulde det ogsaa 
være. Han gik rask hen imod hende. 

„God Aften," sagde han. 
„God Aften, Per Nielsen", sva-

rede hun. 

„bet er et svært fint Vejr, vi 
har," begyndte han. 

,,Det er det — jeg syntes, det 
var for godt til at sidde inden 
Døre. Saa fik jeg Lyst til at gaa 
lidt herop. Jeg synes altid, det er 
saa kønt her." 

Per var helt forbavset over at 
høre Lise sige saa meget. 

„Ja, dette Sted er Du vel snart 
godt kendt med. Men har Du no-
gensinde set Højen herinde ved 
Siden af i min Mark ?" 

„Nej! Der har jeg ikke noget 
at gøre." 

„Derfor kunde Du da godt —" 
„Jeg gaar ikke paa andres Ret-

tigheder", lød det afværgende. 
„Naa, naa, jeg syntes ikke, det 

var saa slemt! Men maaske da, 
at Du kunde have Lyst til at se 
derind, naar jeg inviterer Dig til 
det, nu jeg ved, Du interesserer 
Dig for, hvad der er kønt.* 

Men en hvis Stolthed viste Per 
Nielsen nu Lise den nydelige Ud-
sigt og glemte ikke ved samme 
Lejlighed at gøre hende opmærk-
som paa hans lige saa nydelige 
Ejendom. 

„Ja, Du bor pænt, det kan ikke 
nægtes, Per." 

„Det synes jeg ogsaa selv. Men 
kunde Du ikke have Lyst til at 
kikke indenfor hos mig og se mine 
Stuer?" 

„Aa, det tror jeg nu ikke. Jeg 
plejer jo ikke at gaa saadan til 
Folk." 

„Nej, det ved jeg. Du er ikke 
af den Slags, der render Folks 
Døre ned, men passer Dig selv. 
Det priser jeg Dig for. Og det er 
derfor, jeg nok kunde lide at tale 
lidt med Dig. Der var et og an-
det, jeg godt kunde lide at spør-
ge Dig til Raads om derhjemme. 
Man gaar jo saadan lidt og drøs-
ser om alene og har ingen til at  

hjælpe sig. Af og til kan det nok 
hænde, at der er et andet, man 
ikke rigtig forstaar sig paa." 

„Det kan vel siges. Men Du 
kunde ta' og gifte Dig, Per, saa 
var Du over det." 

„Meget rigtig — det er godt 
nok, Du ; men det er nu ikke saa 
lige en Sag at finde den, man sy-
nes om." 

„Aa, det var vel ikke saa van-
skeligt; men der er vel ingen, der 
er gode nok til Dig!" 

»Ikke saadan at forstaa. Jeg skal 
sige Dig, hende jeg kunde tænke 
mig at leve mit Liv sammen med, 
hun skal nok være saadan lidt for 
sig selv maaske, 	menne --" 

„Ser vi det ! Der har vi det 
Og hende kan Du maaske lige 
netop ikke faa?" 

Per rømmede sig. Han kunde 
ikke faa sine Ord frem som han 
vilde. 

„Tag Du nu og gaa med hjem 
hos mig, Lise", sagde han. „Vi 
kunde da faa os en Taar Kaffe, 
hvis Du synes, naar Du har set, 
hvordan jeg bor.' 

Det lykkedes Per Nielsen at 
faa overtalt Lise til at gaa med 
hjem. Hun forbausedes over at 
se saa nydeligt, han havde det 
inden Døre ogsaa. — Og tænke 
sig, at han var ene om at holde 
det! Lise fik pludselig i dette øje-
blik Øjnene op for sine egne Mang-
ler i Huset. Hun følte, at hun var 
kommen for langt bort fra det, en 
Kvinde skulde egne sig bedst for. 
Da hun saa hans fine Stuer med 
de tæppebelagte Gulve, vaagnede 
der noget i hende, som havde 
slumret nogle Aar, Hun kom plud-
selig til at tænkte paa Stuerne 
derhjemme paa Gaarden hos hen-
des Forældre. Ja, saadan akkurat 
var det, de havde haft det med 
polstrede Møbler og Blomster og 
Planter t Massevis. Tænke sig, 
saadan havde Per Nielsen det! 

Det var længe siden, hun hav. 
de set noget saa pænt, for hvor 
Regterlise kom, naaede hun sjæl-
dent længere end i Køkkenet. 

Et lille stille Suk undslap hende, 
dog højt nok til, at Per bemær-

kede det. 
Ja, saadan kunde jeg jo have 

haft det endnu, om jeg selv hav-
de villet, tænkte Lise. 

Per syntes, han kunde forstaa, 
at hun blev saadan lidt stum af 
Overraskelse over, at han havde 
det saa pænt. Han mente, det var 
derfor, hun ikke sagde noget, men 
stod saa stille. Det glædede ham. 
lian følte sig stolt over sit Hjem, 
og vidste ikke, hvad Tanker hun 
stod med. Naar bare han vidste, 
om han turde sige lidt, saa hun 
kunde forstaa ham. Men det var 
slet ikke saa nemt at faa begyndt. 

Inden han fik besluttet sig, sag-
de hun: „Ja, Du bor kønt. Du 
skal have Tak, fordi Du viste mig 
dit Hjem. Nu maa jeg gaa " 

Fortsættes Side 4. 
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Cigaretrygerens giftige Blod, 
—o— 

En ung Mand træder ind i en 
Læges Modtagelsesværelse. Læ-
gen undersøger ham. 

— Er De Ryger? 
— Jeg ryger daglig 20-30 Ci-

garetter! 
— Tror De ikke, at det er Aar-

sagen til Deres daarlige Tilstand? 
— Aldeles ikke ! 
Lægen ryster paa Hovedet. Han 

tager en Blodigle op af et Glas. 
— Jeg vil vise Dem noget, si-

ger han, smøg Ærmet op l 
Cigaretrygeren rækker sin bare 

Arm frem, og Lægen sætter den 
tynde sorte Orm paa denne. Iglen 
begyndte snart at suge. Den bli-
ver større, men lidt senere kom 
der en krampagtig Trækning over 
den, den faldt ned — død I 

— Dette var Deres Blod, sag-
de Lægen. Han tog den lille Krop 
mellem Tommelfingeren og Pege-
fingeren. De har forgiftet den 

— Jeg formoder, at Blodiglen 
ikke var rask, sagde Rygeren mod-
villigt. 

Ikke rask ? Nuvel, saa forsøger 
vi endnu en Gang. Lægen satte 
to andre Igler paa den unge 
Mands Arm. 

— Hvis begge disse to ogsaa 
dør, sagde den syge, saa ryger 
jeg i Stedet for 30 kun ti. Ved de 
sidste Ord gav det et Sæt i den 
mindste af Iglerne og den faldt 
ned paa hans Knæ, død ; et Øje-
blik efter faldt ogsaa den anden 
ned ved Siden af den første. 

— Hvor afskyeligt, sagde den 
unge Mand, jeg er jo værre end 
Pæsten for Blodigler. 

— Dette er Virkningen af en 
Gift i Deres Blod, som findes hos 
alle Cigaretrygere, sagde Lægen. 

— Hr. Doktor, svarede Ryge-
ren, idet han eftertænksomt betrag-
tede de tre Blodigler, Jeg tror bea 
stemt, at De har Ret. Hvis denne 
Gift formaar at frembringe en saa 
forfærdelig Virkning paa et leven-
de Væsen, maa det uden Tvivl i 
Længden ogsaa blive farligt for 
mig. Jeg vil følge Deres Raad og 
opgive Cigaretrygningen. 

Dyrenes Yndlingslugte. 
—o— 

Det er ikke blot Menneskene, 
der kan sætte Pris paa forskellige 
Vellugte, det samme gør sig i lige 
saa høj Grad gældende- hos man-
ge Dyr. Hel paa skal nævnes nog 
le interessante Eksempler. De fle-
ste Hunde, der jo som bekendt 
har en meget skarp Lugtesans, 
elsker Duften af Anis. Dette er 
noget, som professionelle Hunde-
tyve benytter sig af. De væder 
deres Lommetørklæde med Anis-
olie, og Hundene følger dem da 
villig. 

Der er ingen Dyr, der af Natu-
ren kan lide Lugten af Spiritus. 
Heller ikke 1 obak synes de om, 
naar lige undtages Kamelen. Saa-
ledes fortæller en Krigskorrespon-
dent, der ledsagede de engelske 
Tropper under Krigen mod Mah-
dien, at han en Aften, da han gik 
rundt om Lejren, rygende en Ci-
gar, blev fulgt af en Kamel, der 
med øjensynlig Nydelse indsuge-
de Cigarrøgen. Den Iagttagelse er 
senere blevet bekræftet. 

Katte og alle Rovdyr af Katte-
slægten har deres aldeles bestem-
te Yndlingsdufte, som oftest Peber 
og Krusemynte, ligesom de ogsaa 
elsker Lugten af Baldrianessens. 
I Hagenbecks zoologiske Have 
fandtes en Løve, der var meget 
ondartet af Naturen, men blev 
„from som et Lam", naar den lug-
tede Duften af Lavendler. Dyre-
passeren sørgede da altid for at  

tage en Klud, vædet med Laven-
delolie, naar han skulde ind i 
Buret, og Løven ,,snusede" til det 
saa længe, der var noget tilbage 
af det. For mange mindre Rovdyr 
som Væsel, Ilder, Hermelin, Maar 
o. s. v. er Lugten af den Olie, som 
dannes, naar Fisk gaar i Forraad-
nelse, overmaade yndet, og Jæ-
gere, som giver sig al med at 
fange dem i Fælder, benytter al-
tid dette til Lokkemiddel. 

Ræven er alt andet end kræ-
sen med Hensyn til Lugt. Særlig 
synes Stanken fra et Katteaadsel 
at tiltale den i høj Grad. 

Kulminearbejderens Liv. 
.1•4~1111~, --"" 

Man hører undertiden Arbejde-
re herhjemme klage over, at deres 
Arbejde er strengt, ubehageligt og 
trivielt, men hvis vi kendte de 
Kaar, under hvilke der ofte maa 
arbejdes Livet igennem i andre 
Lande, er det højst sandsynligt, 
at de vilde udbryde: „Saa har vi 
det dog bedre hos os, at leve paa 
den Maade er jo næsten værre 
end Døden". 

I efterfølgende skal fortælles 
lidt om det Liv, som Kulminear-
bejderne fører; vi kan da, om vi 
føler Trang dertil, sam menligne 
vore egne Arbejdskaar med disse 
Menneskers, og vi vil finde, at en 
mere beklagelsesværdig Tilværel-
se kan vanskelig findes. Udeluk-
kede fra Solens Lys, i daarlig 
Luft, udsatte for mangehaande 
Farer maa de Aar efter Aar gøre 
et strengt og ubehageligt Arbejde 
for en Løn, som vel er langt bed-
re nu end i tidligere Tid, men 
dog stedse ikke staar i det rette 
Forhold til det Arbejde, som kræ-
ves. 

Dybt, dybt nede under Jorden, 
tidt 6-700 Meter, foregaar Arbej-
det for at bryde de sorte Diaman-
ter, der spiller saa uhyre en Rolle 
i vor Tid. Der brydes Gange og 
sprænges Veje i den sorte, sten• 
lignende Masse, som engang for 
Tusinder af Aar siden dannede 
vældige Skove. Tidligere arbejde-
des der udelukkende med Hakke, 
nu har man bedre Midler, fremfor 
alt Dynamitten Men før denne kan 
bryde Kullagene løs, maa der bo-
res Huller for Dynamitpatronerne, 
og dette foregaar ved at Arbej-
derne ligger i den lave Gang og 
fører Boret, der drives af sammen• 
presset Luft ind i den haarde Væg. 

Naar Kullene er brudt løse, skal 
de tiot transporteres lange Veje 
dernede i Dybet, og denne Trans-
port finder for en Dels Vedkom-
mende Sted i Gange; der er saa 
lave, at et Menneske ikke kan gaa 
oprejst i dem. Her benyttes saa i 
mange Gruber Drenge, der kry-
bende paa alle fire maa trække 
Kulvognen efter sig. Gangene kan 
ikke gøres højere. da der ellers 
kunde befrygtes Sammenstyrtnin-
ger. 

Andre Gange er langt højere, 
saa at voksne Mennesker kan fær-
des i oprejst Stilling. Her kan og-
saa benyttes Heste til Transport 
af Kulvogne. 

Er Minearbejderens Skæbne 
tung, saa er Hestenes det .ikke 
mindre. Er den først kommen ned 
i Dybet, kan der gaa Aar, før den 
atter faar de grønne Marker at se, 
og sker det endelig, da er den 
udslidt; er den ikke altfor mager 
føres den til Hesteslagteren for at 
forvandles til Pølser. 

Ogsaa Kvinderne drages ind 
under Kullenes Aag. Naar Kulle-
ne er hejsede op gennem Skak-
terne, fyldes de i Vogne, der, lø-
bende paa Skinneveje, skydes til 
Oplagspladserne af Kvinder, som 
Regel unge Piger. I Minearbejde- 

rens Familie kan ingen skaanes, 
saa snart Børnene er naaet en vis 
Alder, drager Kulgrube!' dem til 
sig. Drengene vokser op til at bli-
ve Gi ubea rbejdere som deres For-
fæd re gennem mange Slægtled, 
og naar Pigerne gitter sig, er det 
næsten altid med Grubearbejdere. 
Yderst sjældent opnaar Minear-
bejderne en høj Alder, som Regel 
er de gamle og udslidte, naar de 
er et halvt Hundrede Aar, hvis 
da ikke en eller anden Katastrofe 
længe før gør Ende paa deres Liv. 
Der gaar ikke et Aar, hvor Bla-
dene ikke meddeler om Grube-
ulykker, Eksplosioner, Grubebran-
de, giftige Gasarter, frembrydende 
Vand, Minegange, som styrter 
Sammen Ganske vist er der i vor 
Tid truffet alle mulige Foranstalt-
ninger for at beskytte Grubear-
bejderens Liv, alligevel bryder 
Katastroferne ind med Rædsler 
ug Død i Følge. 

Nogle Ord om Annoncen. 
—a- 

-  Det var den Gang, da Folk 
endnu ikke var saa fortrolige 
med elektrisk Lys, og især Lom-
melamperne var et fuldkommet 
Vidunder i Publikums Øjne. Men 
de kostede ogsaa 2,50 Kr., hvil-
ket var mange Penge dengang. 
Saa rejste jeg ned til en Fabri-
kant, der gav mig en Pris, saa 
jeg kunde sælge Lamperne for 
1 Kr. pr. Stk., naar jeg aftog 
10.000 . . . Og derefter satte jeg 
en lille Annonce. Der stod saa-
mænd ikke andet end : Elektri-
ske Lommelamper 1 Kr. 

Men længe før Julesæsonen 
begyndte, havde vi solgt alle de 
10,000 Lamper, og inden Jul var 
vi oppe paa et Salg af 60.000, 
tror jeg. Man skrev om Lam-
perne i Revyerne, gamle Bedste-
far fik seks Lamper til Jul, for 
han saa saa daarligt, det blev 
en komplet rabies Landet over! 
Folk skrev til os fra Jylland, de 
troede, at en saadan Lampe var 
en Læselampe til Dagligstuen 
. . . jo . . . det var sandelig en 

lille Annonce med stor Virkning. 
(Fortalt af Grosserer A. C. 

Illum til Berlingske Tidende). 

Publikums Opfattelse af Re-
klamen er undergaaet en kolos-
sal Forandring. Annoncerne er 
blevet et virkeligt Led i Avislæs-
ningen. Et godt Raad til Avislæ-
sere er: Vil De kende Deres By 
og Deres Tid, da læs Annoncer! 

(Reklamechef Mogensen, Maga-
sin du Nord, til Dagens Nyheder.) 

Regelmæssig Avertering har 
en uhyre Betydning. Det viser 
sig, at Publikum øjeblikkelig re-
agerer paa den rette Annonce. 
Men Reklameringen er ogsaa i 
de sidste Aar undergaaet en saa 
rivende Udvikling, at Annoncer-
ne har faaet langt større Salgs-
kraft end før. 

(Crome & Goldschmidts Rekla-
mechef, Direktør Otto Holm, til 
Dagens Nyheder.) 

Et „Brev" Knappenaale. 
—o— 

Hvert Barn ved, hvorledes et 
»Brev« Knappenaale ser ud, men 
de færreste har maaske skænket 
det en Tanke, hvorledes disse 
Naale egentlig er blevet anbragt 
saa regelmæssigt i Papiret. At 
det skulde være gjort med Haan-
den, kan man næppe tænke sig, 
det vilde fordyre Naalene til 
mere end det dobbelte ; paa den 
anden Side lyder det ogsaa mær-
keligt, at dette Arbejde skulde  

være udført paa Maskine. 
Det er det nu alligevel. I det 

hele taget afgivet Fabrikationen 
af Knappenaale lige fra første 
øjeblik til den Stund de forla-
der Fabrikken, et Eksempel paa 
vor Tids høje, tekniske Udvikling, 
thi helt igennem udføres Arbej-
det ved Hjælp af sindrige Ma-
skiner. 

Først passerer Naalepapiret 
gennem en Maskine, som bøjer 
Folderne paa det og langs disse 
stikker Huller med aldeles regel-
mæssige Mellemrum. En anden 
Maskine stikker Naalene i Papi-
ret. Denne Maskine betjenes af 
to Piger, hvoraf den ene forsy-
ner den med Naale, den anden 
med Papir. Naalene fyldes i en 
lille Kasse, hvis Bund bestaar af 
Staaltraade, der er nøjagtig lige-
saa tykke som Afstanden mel-
lem Hullerne i Papiret og sid-
der med samme Afstand fra hin-
anden, som Naalene er tykke. 

Den ene Række Naale efter 
den anden glider nu ud af Kas-
sen og ind i Naalebrevets Hul-
ler, og Maskinen kan sætte Naale 
i flere Tusind Breve paa en Dag. 
Skulde dette Arbejde udføres 
med Haanden, vilde det hverken 
blive saa nøjagtigt eller hurtigt 
udført, men koste ti Gange saa 
meget. 

Vejr og Helbred. 

Selvfølgelig har Vejret en stor 
Indflydelse paa Menneskenes 
Helbred; dette fremgaar tydeligt 
af den Hyppighed, hvormed Syg-
domme som Influenza og For-
kølelser fremtræder. 

Naar vi vil undersøge, hvad 
det er, der egentlig menes med 
Ordet »Vejret« er det Forholdet 
mellem Luftens Varmegrad, det 
Indhold af Fugtighed og Vindens 
Hastighed, der betinger Vejrets 
Art, og det er da ogsaa især dis-
se tre Faktorer, der spiller en 
Rolle i Forholdet mellem Vejr 
og Helbred. 

For at tage et Eksempel: Er 
Temperaturen høj og Vindhas-
Ugl-leden stor, saa vil Luftens 
Fugtighed være ringe. Som Føl-
ge deraf vil Fordampningen fra 
Legemet være forøget, og derved 
opstaar let Forkølelser, Gigtsmer-
ter osv. Hvis paa den anden Si-
de Legemets Fordampning hæm-
mes, fordi Luften er mættet med 
Fugtighed, samtidig med at Var-
men er stærk, vil dette Forhold 
let foraarsage Solstik eller He-
deslag. 

Om Sommeren er Saar, Be-
tændelser osv. meget vanskeli-
gere at helbrede end i den kol-
de Aarstid ; det samme gælder 
Febersygdomme og Søvnløshed. 
I det hele taget er Dødeligheden 
større om Sommeren end om 
Vinteren, særlig blandt Børn og 
gamle Folk. 

Ligesom de forskellige Aarsti-
der har deres Indflydelse paa 
Helbredet, saaledes ogsaa de for-
skellige Klimaer. Det tropiske 
Klima virker ikke klot slappen-
de paa Arbejdsevnen, men be-
gunstiger en Mængde farlige Syg-
domme, Kolera, Pest, Blodgang, 
Sumpfeber osv. 

Der kan ogsaa i Henseende 
til Arbejdsevnen spores en tyde-
lig Indvirkning af Varme og 
Kulde. I Januar begynder Mus-
kelkraften at stige, endtil den 
stærke Sommervarme atter tvin-
ger den ned. Efter Temperatur-
faldet om Efteraaret finder der 
atter en Stigning af Energien 
Sted, indtil den lave Tempera-
tur og det aftagende Lys i No- 

vember-December atter bringer 
den ned. 

I det hele virker Kulde og 
Varme til en vis Grad anspo-
rende, men udover denne Grad 
virker de atter slappende. En 
lang stræng Vinter opdrager til 
Mangel paa Arbejdslyst lige saa 
godt som en hed Sommer. 

Heraf følger, at de temperere-
de Lande er de sundeste at bo 
i ligesom de•Aarstider, som har 
den jævneste Temperatur, er de 
sundeste. 

Fra Uge til Uge. 
-0- 

PAA SØNDAG 
afholder Gymnastikforeningen 

Andespil paa Christensens Sal 
Kl. 7 præcis, ja, nemlig præcis. 
Det bliver vist Aarets billigste 
Andespil. De kan endnu vinde 
en And eller Gaas til Jul og saa 
for 25 Øre, og saa kan man end-
da resikere at faa et Par Kasser 
Cigarer med hjem for ingen Ting. 

BIOGRAFEN. 
Enhver, 'der interesserer sig 

for dansk Film, bør se 7-9-13, 
der paa Fredag, Lørdag og Søn-
dag forevises i Biografen. 

Det er Film med en original 
Ida — en Handling ud over det 
sædvanlige — derfor har den 
vakt Diskussion — saaledes som 
alt nyt. Nogle er begejstrede -
andre ikke, — Hvem har Ret? 

Se 7-9-13 og døm selv ! 
Det er en Palladium Film ! 

Naar Gulvene skal 
ferniseres til Jul 

da skal det selvfølgelig være 
med den allerbedste Lakfernis. 
Køb derfor FUNKIS Lakfernis 
og FUNKIS 4 Timers Lak. 

E. M, BECH, 

Søer og Gylter 
saavel til Slagtning som Leve-
brug, samt Grise i forskellige 
Størrelssr købes. 

Georg Jørgensen. 
Telefon Sandvig 13. 

Varm 3fdpøise 
tafts Fredag Middag. 
Johanne Hansen, Lindepi. 

Husk i god Tid 
at indgive Bestilling 

paa Fotografier, Forstørrel-
ser og Indramning til Julen. 
Optagelser hver Dag, 
ogsaa Søndag fra 10-2. 

Fotograf Alfred Kj øller. 
Telefon Allinge 4. 
	~91111•1111■111W-111111100 

Varm 31dpolse 

• 

• 

• 

faas hver Fredag Miciciåg,. 

Dina Sørensen, Allinge. 
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Inden Juletravlheden rigtig begynder, saa kig ind i 

I 	"Et Parti Sølvtøj 
De har altid fure 	I og rustfri Knive 25pCt. 

og Gummistøvler med Uldfoer. 	 • 

eaffiniememmein, Axel Mogensen, i rp 
 

skal .fk strikke el. hækle? 
9?rug danske 2ildgarner! 
Stort Udvalg og smukke Farver. 

Dejlige Kvaliteter - Billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Fødder i mine prima Elle-Træsko 	 sælges 

Amis billigste Andespil 
afholder Gymnastikforeningen paa Søndag 
den 2. December paa Christensens Sal Kl. 7 præcis. 

Der bortspilles 8 Ænder, 1 Gaas samt 2 halve 
Kg. Cigarer gratis. 

Vind en And for 25 Øre. 

Derefter BAL for Foreningens Medlemmer. 

Jeg mangler Æg! 
Sælg Deres Æg — Køb Deres Varer hos 

  

E. M. BECH. 

 

diagterietd Udsal paa g Findeplads 
anbefaler sig med Okse- og Kalvekød fra Slagteriet 
samt alle andre Slagterivarer. — 	•IM :tonanne Mansen. Priserne nedsat.  

        

 

9rinita rinterbnendsel 

  

  

koster ved kontant Køb i November Maaned saaledes 

Store Derbyshire Ovnkul extra a Kr. 2,50 
▪ schlesishe 	do. 	 - 2,50 

Magre 	do. Nøddekul - 	- 2,70 
Knuste vestfalsKe Ovncinders 	- 2,20 
Prima BrunitulsbriKetter 	 - 3,20 
Gode AfharpingsKul 

	
- 1,00 

pr. Hektoliter med lille Tillæg for Kørsel og Indbæring. 

Gør Bestilling i 

 

ehd)foricilandet Xandelshud. 
Lad Efteraarsturen gaa til 
Bornholms Zoologiske Have! 

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

        

        

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

Nordlandets Ilandeishus. 

Nov.: December er Slagtemaaneder, 
hvorfor vi fremholder prima Kvaliteter: 
Nye, store Rosiner. 
Smaa Sun Maid Rosiner. 
Friske bornholmske Byggryn, mellem og fine. 
Nye kraftige Krydderier, alle Slags. 
Grov spansk Salt og raffineret Køkkensalt. 

Priserne er meget rimelige, og vi kan tage 
gode, sunde Kornvarer som Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 
Gør Deres Indkøb hos de Hand-

lende, som averterer her i Bladet. 

,‘NG A stiv  

Uldne Kjoler. 
Kan Dameskrædderinden ikke sy Dem en Kjole til 
Jul, da husk paa, at vi har et stort og smukt Ud-
valg i færdige Kjoler, savvel i sort som i Efteraa-
rets Modefarver. Fikse moderne Faconer og Stoffer 
til smaa Priser og alle Størrelser. 

VICTOR PLANCK 
MAGASIN DU NORDS UDSALG, ALLINGE 
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Skal De i Selskab? 
paa Havearbejde? — ud at spadsere? 

til enhver Lejlighed finder De STRØMPER, der passer 
baade med Hensyn til Pris, Farve og Kvalitet i 

Nordlandets Handelshus. 

Læg Mærke til 
de meget billige Novemberpriser 

som gælder for alle Slags 
~IL .m25--3 

Arbejdstøj 
af stærkeste Kvaliteter. Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Del er  lordelo111101 al gøre sit  Juleindkøb i PROOLIVEN 
Olsker Boldklub afholder Andespil 
i Forsamlingshuset Søndag den 2. 
December K1.7. Der bortspilles 10 
Ænder og en Lagkage gratis i første 
Omgang. Efter Spillet festlig Sam-
menkomst. D. S. U. indbydes. 

Bestyrelsen. 

Ved Børnelogen ,Hammer-
odde"s Bortlodning 

blev Spisestuesættet vundet paa 
Nr. 136, Puden paa Nr. 157. 

• R t5 
Ved Indre Missions Bortlodning 

den 27. November blev følgende 
Nr. udtrukne : 
Sofapude, blaa Seddel Nr. ]69. 
Lysedug og Løber, rød Nr. 170. 
kan afhentes hos Ch r. Nielsen. 

Olsker Sygekasse. 
Medlemmer, der staar i Restance 
med Kontingent for 1934, erindres 
om at dette maa være indbetalt 
inden 1. Januar, for at bevare 
Medlemsretten som nydende Med-
lem. 

Bestyrelsen. 

Møllehuset 
i Allinge er til Leje. Henvendelse 
til Allinge Jernbanestation, Tlf.22. 

Min Systue 
bringes i Erindring. 

Betty Carlsen, oven Vang. 

Hermed anbefaler jeg 
inh gode 

Normalbred, Rugbrød, Sigtebrød, 
Franskbrød, og alle Slags Kager. 

Stegning og Bagning udføres. 
Den bedste Julekage fans hos 

Henning Jørgensen, 
Ten'. Allinge 73. 

Husmoderbørsen! 

111 

i og se de mange smukke, billige Julegaver i Triko-
tage, Galanterivarer, Toiletartikler, Juletræs-
pynt m. m. Juleudstillingen aabnes 3. December. 
Ingen Købetvang 	tearie Farsen. .••••••••••••• 

Hele Butikken er pyntet 
paa Søndag 

KIOSKEN 

Er De klædt til at mode 
den kommende Vinter? 

Fikse, nye, tærnede Stoffer til Børnekjoler. 
Bluser og Kjoler fra 0,85, 1,15, 1,40, 1,85. 
Moderne mønstervævede Stoffer, elegante Kva- 

liteter i alle Sæsonens Modefarver 
fra 2,75 pr. in. 

Morgenkjolestoffer, ekstra gode Kvaliteter 
i mange Dessins. 

Kom ind og se, hvad vi kan tilbyde Dem. 

(.Mordlandets Xandelsizus. 
111~101•11 

grerrer Sor vide 
at en Dames højeste Ønske er en virkelig fin Parfume 

,File Damer bor vide 
at en Herre altid ønsker sig en god Barbersprit, Sæbe 
eller ikkun!. — Masser af smukke Gaveæsker, baade 
til Herrer og Damer, finder De i [Prima. 

iografen. 

Fredag og Lørdag Kl. 8 
Søndag Kl. 7 og 9 

Det store danske Lystspil 

-- 	-- 13 
I Hovedrollen: 

Mathilde Nielsen, Fr. Jensen m.fl. 

Lejlighed i Allings 
søges til 15. Jan., eller 1. Febr. 
3 eller 2 Værelser med stort 
Loftværelse. Bill. mrkt. »Lejlig-
hed« modt. Bladets Kontor. 

Mangler De Appetit? 
Bager HALD har det Brød, som 
smager Dem det indeholder den 
rette Surdejg, som betinger den 
rigtige Fordøjelse 	 og skal De 
have Selskab, eller føler De Trang 
til noget særlig delikat, saa finder 
De et righoldigt Udvalg i Wiener-
brød, Kringler, Kranse og Kager, 
som er noget af det lækreste, der 
kan opdrives. 

De gaar aldrig forgæves til 

P. Holms Bageri 
ved E. HALD. 

Licitation. 
Gymnastikforeningen ønsker Til-
; ud paa Støbning af en Mur ved 
Foreningens Fodboldbane. 

Nærmere Oplysninger ved 

A. Ellebye, Løsebæk. 

Gummistøvler. 
Stort Udvalg — Smart Priser. 

C. barsens Skolaislorr. 
VESTERGADE, ALLINGE. 



Røgterlise. 
—0— 

Fortsat fra Side 1. 

„Synes Du ikke, vi skulde ha- 
de os en Kop Kaffe, Lise?" 

„Nej, Tak — ikke i Aften!" 
„Maaske en anden Gang da?, 
„Ja, det kan være." 

Der var ingen af Naboerne, der 
forstod, hvorfor Røgterlise lige 
paa en Gang havde faaet Rengø-
ringsnykker. Hun sk urede og skrup-
pede næsten daglig over det hele. 
Fine Gardiner fik hun for Vindt' 
erne, og Høns og Ænder fik ikke 
mere Lov at komme længere end 
til Køkkendøren. De begreb ikke, 
hvad det betød. Hvad var der 
sket med hende? Hun gik saa 
vidt endog, at hun talte lidt med 
Naboerne; men hun vidste allige-
vel at holde sig paa Afstand. Og 
hun gik ikke mere med sit Over-
alls derhjemme, men klædte sig 
om, naar hun kom fra sin Ger-
ning. 

Denne Forandring med hende 
rygtedes ogsaa til Per Nielsen. 
Han tænkte sit om det og nærede 
et lille Haab om, at det nok stam-
mede fra, at havde set, som han 
havde det. Men det var der nok 
ingen af de andre, der vidste, for 
han kendte Lise som den, der 
ikke fortalte noget. 

Det er Aften langt hen paa Ef-
teraaret, at Per trækker i sit Søn-
dagstøj. Nu er det mørkt om Af-
tenen. Og det vil Per benytte sig 
af. Det er jo ikke nødvendigt, at 
andre skal stikke deres Næse i 
hans Anliggender. Han har nem-
lig noget i Sinde denne Aften. 
Hans Bestemmelser er at besøge 
Lise. Og hvis hun nu ikke skul-
de have samme Tanker, som han, 
er det lige saa rart, at ingen ser 
han gaar derhen. 

Ud paa Aftenen standser han 
da ved Huset, hvor Lise bor. Det 
ligger lidt fra Vejen med en lille 
Have foran. Der er kun een Ind-
gangsdør midt i Huset, den giver 
Adgang fra en fælles Forstue til 
de to Familier, soen her har deres 
Hjem. Det var det kedelige ved 
det, for det kunde næppe und-
gaas, at de andre hørte han kom. 
Men naar han vilde besøge Lise, 
var der jo ingen Vej udenom. 

Der var Lys i hendes Stue. Hun 
var altsaa hjemme. Ja, naturligvis 
var hun det. Det vidste han godt. 
Hun var altid hjemme om Afte-
nen. Rask gaar han nu op ad Ha. 
vegangen og staar saa ved hen-
des Dør. Paa hans Banken svarer 
en lidt hvas Stemme: 

»Korn indt" Lise har rejst sig 
og ser lidt forbavset paa den ind-
trædende. 

„Men — er det Dig, Per Niel-
sen ! Hvad el Du kommen til, si,  
den Du finder Vej her til mig?" 

,Aa, ikke noget saadan særlig. 
Ser Du, der var nu saadan lidt, 
jeg gerne vilde tale med Dig om." 

„Værs)go sæt Dig ned da", si-
ger Lise, idet hun forlegent træk-
ker en Træstol frem til ham. Hun 
tænker paa Pers fine polstrede 
Møbler og føler sig beklemt over 
hendes egne tarvelige. 

Per ser sig forsigtigt om i Stue 
en og opdager de nye Gardiner 
og lægger Mærke til de rensku-
rede Gulve, Ja, Rygtet har talt 
sandt. 

„Her bor Du egentlig rigtig 
pænt", siger han. 

„Det kan jo gaa an til mig: 
men jeg synes nu alligevel, at jeg 
er ved at blive ked af det". 

„Saa l" 
„Ja, jeg har tænkt at gøre For-

andring". 
„Har Du det", lyder det for,  

bauset, .Du tænker vel ikke paa 
at rejse herfra?" 

„Det er lige netop, hvad jeg gør. 
Jeg kunde godt lide at komme til 
noget andet nu. Men det er det, 
at jeg har den lille Tøs der. Og 
det er for hendes Skyld, at jeg 
har holdt paa dette her. Saa har 
jeg ogsaa, mellem os sagt, gaaet 
og ventet paa, at hendes Fader 
skulde komme tilbage. Mine garn. 
le derhjemme var jo saadan  lidt 

haarde ved ham, saa jeg var nu 
i den Tro, at de var Skyld i, at 
han rejste og mente altsaa, at han 
nok kom igen; men nu tror jeg 
det ikke mere", 

„Hvis lian nu alligevel kom, 
Lise ?" 

„Saa vilde jeg bede ham om at 
rejse igen — dertil er jeg kommen", 

„Tror Du nu ogsaa, at Du kun= 
de gøre det ?" 

„Ja! En Mand, som lever fuld-
stændig ubekymret om sit Barns 
Skæbne, vil jeg ikke mere kunde 
skænke min Tillid. Og nu kan jeg 
ikke holde ud længere, at leve 
mellem Kreaturer, jeg maa tilbage 
til Mennesker igen. Ved Du hvad, 
Per Nielsen — den Aften, da jeg 
saa dit pæne Hjem, kom jeg til 
at tænke paa Gaarden derhjemme, 
og som jeg har haft det i mine 
Ungpigedage og kunde haft det 
endnu, og saa kom jeg saadan til 
at længes efter lidt Hygge." 

„Det er en køn lille Pige, Du 
har. Ingen kan vel have noget 
imod hende, Lise. Jeg vil gaa lige 
til Sagen og sige, hvad mit Ærin,  
de er. Kunde Du og den lille ikke 
tænke at flytte hen til mig. Jeg 
har svært Brug for Jer. Kone og 
Barn er det eneste, jeg savner. Og 
Du er den, der passer mig bedst, 
Lise." 

„Mig I" 

„Ja, Du-  har min fulde Agtelse 
og — Kærlighed." 

Fra den Aften blev Per Nielsen 
en stadig Gæst hos Lise indtil 
Skiftedagen kom, da Lise røm-
mede sin lille Lejlighed i det garn,  
le Hus og forlod Egnen uden at 
nogen vidste, hvor hun tog hen. 
— Pers hyppige Besøg hos hen-
de var dog ingen Hemmelighed, 
og der gættedes paa, at hun nok 
korn igen. 

Den Eftermiddag da Lise fo' 
sidste Gang kørte gennem Byen 
med sit Køretøj, var som en Mær-
kedag for dem, der var vant til 
at se hende. De syntes, det var 
ligesom der forsVandt et lille Styk-
ke kønt Billede af Dagliglivet med 
hende. — Men der var Een, der 
glædede sig i Stilhed over det -
det var Per Nielsen ! — En Mor-
gen hejste han sit Flag og tog 
bort. — Henad Aften standsede 
en Bil udenfor hans Ejendom. Det 
var Par, der korn tilbage — men 
denne Gang ikke alene. — I al 
Stilhed havde han ladet sig vie til 

Lise. 

Fra den Stund viste Lise, at 
hun kunde paatage sig en værdig 
Husmoders Stilling og skabe et 
godt Hjem baade for Per og sin 
lille Pige Lise var igen kommen 
paa sin rette Hylde. Og Per følte 
at han nu endelig havde faaet den 
Opgave, han havde ønsket sig og 
sat som sit Maal. 

Han var nu fuldt ud en lykke- 
lig Mand. 	e 

Hvad Folk kan finde paa. 

Kunde man samle alle de mær-
kelige Bestemmelser, som Folk paa 
deres Dødsleje har udtalt som de-
res sidste Vilje, vilde det sikkert 
danne et meget stort Værk; men 
det er dog sjældent, at disse Be-
stemmelser er saa besynderlige 
som den, en Mand i Paris tog. 
„Mit Lig skal sendes til Gasvær-
ket i Paris", forlangte han, „thi  

jeg har altid brugt mine aandeli-
ge Evner til at virke for den al-
mindelige Oplysning, og jeg øns-
ker nu, at mit Legeme efter min 
Død skal anvendes til Oplysning 
ogsaa paa den Maade." Imidlertid 
værgrede Gasværket sig ved at 
modtage Liget, og den afdødes 
Venner maatte da køre det til en 
Ligbrændingsanstalt. 

Af samme underlige Art var den 
sidste Vilje, som en Lystfisker i 
New York fattede. I sit Testamente 
forklarede han, at hans Legeme 
skulde brændes, og Asken af det 
skulde strøs paa et bestemt Sted 
i Havet, hvor han holdt mest af 
at fiske. Jeg har fanget mange 
gode Fisk, mine Venner skal faa 
lige saa godt Held". Hans Bestem-
melse blev efterfulgt, og underligt 
nok fik hans Venner en ualmin-
delig stor Fangst, da de næste 
Gang fiskede paa Stedet. 

For mange Mennesker er det 
ubehageligt at tænke paa al den 
Besvær, deres Død kan foraarsa- 
ge de efterlevende. En engelsk 
Præst ved Navn Brooke forlangte 
saaledes, at Familien efter hans 
Død ikke maatte gaa sørgeklædt. 

Enken efter den berømte Læge 
i Halssygdomme, Dr. Mackenzie, 
forlangte, at hendes Familie ikke 
maatte gaa sortklædt, Damerne 
skulde bære hvidt, Herrerne graat 
Tøj. „Og jeg haaber" — skrev hun 
i sit Testamente — „at de ikke 
vil lukke sig inde, men hellere 
gaa og besøge deres Venner eller 
søge anden Adspredelse. Jeg er 
ikke bange for, at de skal glem-
me mig, men jeg vil, at de skal 
være glade". 

En Dame, som for nogle Aar 
siden døde i Parkstone og efter- 
lod sig henved 2 Mill. Kr., efter-
lod Pengene til de af hendes Ne-
vøer og Niecer, som mindst 1 Aar 
før hendes Død havde været Af-
holdsfolk og Ikke-Rygere. 

I Washington døde i sin Tid 
en Mand ved Navn Henderson, 
der altid havde været kendt for 
sin fine Vinkælder. Ganske faa 
Dage før han døde, blev han Af- 
holdsmand, og paa sit Dødsleje 
forlangte han at sin Hustru, at 
h un ikke maatte sælge eller bort- 
give Vinen, men ødelægge den. 
Det var store Mængder af fin, gam-
mel Kognak, Champagne og and-
re kostbare Vine, som blev hældt 
i Rendestenen. 

En bekendt fransk Kunstner, 
Lefroy, fordrede, at det sidste Bil- 
lede, han havde haft under Arbej. 
de, skulde brændes; han vilde 
ikke, at fremmede skulde fuldføre 
det. 

Endelig skal nævnes Eksempel 
paa en Mand, der forlangte, at 
hele hans smukke Indbo skulde 
slaas i Stumper og Stykker, thi 
han undte ikke, at hans Familie 
skulde have det efter ham. 

Den ældre Dame til Herren, der 
har tilbudt hende sin Plads: — Tu-
sind Tak for Deres Elskværdighed! 

— Det er saamtend ikke noget at 
tale om. Jeg rejser mig altid for 
Damer uden Hensyn til deres Ud-
s(,(.wie! 

AverW i NORDBORNHOLM. 
Største Udbredelse her paa Egnen 

Fauciselsre2lemen1. 
C%fter 3rerbfelalonen af 1. kuli 1932. 

—0- 
13ter attib oamcerffoni, anale Ze frer-

bea part Starebane. 
&bgcengere num ilte fcerbea 

ab Størebanen, liner ber finben bruge-
ligt urtelig, og ber er 3(aba paa 
Bette; er hefte iffe titfeelbet, har be 
Ret ti( at fcerbea tanga Sterebanen, 
men flal mere agtemagitien overfor ben 
øarige 3aerbfet. (§ 5). 

Saørenbe Ral nbaife ærlig aorfig-
tigheb »eb Storfer fra en @abe efter 
Sej inb i efter m'er en (tuben, neb 

tanbaning eller "Oralibeina t«4 g'eeeh. 
felaretnine neg Seierfel ober jernbane- 
broer, @abe- eller 2ejtraba og 	ob- 
grengerfelter, forbi Sibeaeje, gennem 
3orte etre 13enbinger Ral ife til loen-

ftre; 13enbitig og .3aglcenstørfet maa 
futs ffe, neme ben ilte generer bett al:1 

rige grerbfet. (§ 9). 
orbipaaferen bagfra i @abefrabe er 

forbubt. 
Git højte faingea i fort .811e, til 

beflitte i meget flor V3ue. 
3eb 'Swing tit bbjre: ftreef i gab 

Zib forinben .f nonben langt ub tit 
højre. 13eb eaing til beflitte: ftrcef 
gab :ib formben 	navben langt ub 
til tienftre. tegn meb $iffen er iffe 
not. 

Støretoj man bolbe futte, baor 
bet generer 	1:erbfelerr. 

9'(aar førenbe inder hinanben, ffat 
be begge kolbe faa langt til højre, at 
ber er rigelig $taba 	bene 

orhiferfel bagfra Rat Re tit aenftre, 
og maa tun fte, naar bet tan fea, at 

1e3ejbanen er fri Zen, ber forer for-
reft, fral ftrata hobe tilbage og giee 
rigelig a3laba til 3'orbiterfelen, naar 
han acieffoea herom. (§ 10). 

ar at anbgaa eammentatib Indlem 
førenbe, t,er feerbea faalebea, at bereg 
13eje Rcerea, far ben, lom bar ben eiri-

ben paa hejre ialnb, 5ffigialiat. Zen. 
ne 	efteninielfe fukser bog iffe ben 
(tuben for auffifi tigbeb. 9i.aenlig Rat 
bee bite 	orfigtigtjeb beb 3cerbfet fra 
en minbre beicerbet s../.3ej til en mere 
befirebet 13ej efter @abe. Zen, ber fø-
rer ub fra en t jenboni eller @runb: 

hatte, arie R3igepligt for acerbiet fra 
begge eiber. (§ 11). 

91ciar et holbeabe Rtiretøj foretager 
11.bfaina eeb agatigfretuing,aibea degn 
fem beb Mnbring af ffierbfelareteinet 

Star ilte inb i et gigtug, Zeoaaeaf-
betinger efter .13roceafioner. 

.42.agtetcenbingatiben er en balo ime 
efter og en bole time fer eoleua £p. 
galla, og inbenfor benne tit) NI alle 
5,aefteløretojer bære foefaitet nieb en 
flort Eafenbe 2agte paa [)tier eibe ineb 
baibt £h., 	og en 23ciglagte meb tabt 
£tja, hvis itfe f oritegterne »ifer faaban 
riilt 21) bagub. Cgfan 	erefeneane fist 
()abe tagte, hint ber ilte er @abebe-

enin g. 
Raae galtefliett ligger i hejre eibe 

af @abet], Rat Q.alliften benytte bett, 
meb minbre han har Safter paa Lyt, 

ber er beebere enb etaret. 
naar bobbelt gyltefti, fem er bereg-

net for gtjllittg i begge Retninger, lig- 

ger i eenfIre eibe af @aben, er (5a-
triffen berettiget, men iffe forpligtet til 
at benytte ben. 

(.5.:ellifter Rat til enhver hib totbe 
faa langt tit boire fam muligt, og bet 

er forbabt at rane paa etler oberfor-
tung eller ub af Sorte etre gatlifter 
maa itte bage fig bagi nubre gøretøj-
er, og paa en gaffe man iffe beforb-
eta flere q3erfoner, enb ben er inbret- 

tet til, 	rifieee 	tjf te Etat »etre forfae 
net nieb Statteeje og i ShAtetcenbinge-
tiben nieb fart laf enbe Sagte (ber og-
feta Rat (nae til eibeene). 

efliffer Ral attib 1)nne minbff en 
bannb lian eneret og begge 3øbber 
paa fj3ebulerne. 

33cia 52anbeaejen er i balge § 8 i 
3eerbfelalloaen faa eibt muligt ben 
ebeefte 1Jteter af Rkjbauen forbeholbt 
Qaflifteu (altfaa iffe ben ha(he £anbe. 
eejabrebbe); uboeer benne aberfte Sne. 
ter Rat 	k)fliften attib vige for Ma. 
torterenbe, og haler her er eintleftier, 
er Qatlifferne hennift tit biafe, 

giver en $otitibetjent Zen et begit, 
fan tet Dem i alle 	ilfrelbe ubbctin- 
get beretter. 

Zet !au forte inbtit 1000 Er. at 
onertecebe biale Negter fareben muligt 

ratatiiiiigacinfear. 

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 bil-
lige Priser. 

Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

Elegante VISITKORT 

:,0 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst .  

Allinge Bogtrykkeri. 

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. 

Gravsange  I II 
billigst 

Allinge Bogtrykkeri. 

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

Alle Tryksager 
saasom 

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

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

All irre BogtryKKeri, 


