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Jeg standser ved en Bunke
Huggespaaner af Hegnspæle og
roder lidt op i dem med min
Stok. Og se, paa Undersiden af
hver Spaan sidder Masser af Ma,
riehøns og venter paa Vinteren. I
tusindvis, tæt sammenkrøbne i
Klynger, har de smaa Biller med
deres bah/kugleformede Legeme
sat sig. Overalt paa Spaanerne
ser jeg det gule eller rødbrune
Vingedække med de til hver Ma,
riehøne aftalte syv sorte Prikker.
Med et Græsstraa rører jeg ved
flere af dem, de er stive og haarde, falder ned i det visne Græs
med en svag raslende Lyd, som
om det var Frøkorn jeg tabte .
Skovarbejderne har begyndt at
fælde de store Træer. Man hugger dem for med de skarpe Skovøkser, der ved kraftige Slag graadig graadig gnaver Bark og Ved
bort lige ind til Marven. Ved Roden af Træet skærer Saven sig
tværs igennem, og snart falder
Kæmpen omkuld. Først ganske
sagte glidende, efterhaanden med
stærkere Fart, og tilsidst, naar
hele Træets Vægt skyder paa, med
et vældigt Sus, raceende imod
Jorden med en knasende, brasende Lyd. Mandstykke Grene splintrer som Glas] Stumper og Stykker kastes med enorm Kraft langt
bort. Dit er farligt, livsfar ligt, hvis
man er ligegyldig! Undertiden naar
Træet falder, brækker det en eller
flere Grene af en Sidemand, disse dumper gerne lodret ned, og
da maa man være paa sin Post,
have hele Opmærksomheden henvendt op efter Toppen paa Træerne for rettidigt at kunne springe til den rigtige Side
Den moderne Skovsav ined Høvletænder arbejder sig wilmiildelig
hurtigt igennem Træt t. Snit efter
Snit gøres, Favnestykke paa Favnestykke falder fra Stammere Spaanerne sprudler ud og lægger sig
i en Bunke, Kræfterne skal lægges i, det ir et haardt og trælsomt Arbejde at være Skovarbejder. Snart er kun den Del af
Stammen tilbage, som skal bruges til Gavntræ. Nu gaar det løs
med Flækkehamren. Favnstykket
rejses op paa Enden, og med al
menneskelig Kraft drives Hamme=
rens Pen ned i Endetræet, der
flækker, og kaldes Klov. Er der
en stor Knude eller et Vred i Træstykket, kan Hamren alene ikke
gere det, en Staalklinge drives
ned, et Slag i Sprækken med Hamrens skarpe Ende, og Stykket skilles i to Dele.
Øksens Hug giver Genlyd i
Skoven, Saven hvæser og udspyr
Spaarier i bunkevis, Hamrens
faste Slag paa Staalkilerne, der
er Travlhed. Rummeter efter Rum-
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meter stables op, Klods paa Klods
lægges af, alt skal ordnes pænt
inden Auktionen afholdes.
Skovfogeden gaar rundt og udbetaler Forskud paa Akkorden.
Med værdig Holdning skrider han
fra Mand til Mand og overrækker ham Pengene, der lægges i en
opslidt, ofte sammenkrøllet Pung.
Snavsede og valne Fingre tager
Blækstiften og kvitterer i Akkordbogen, der lægges an paa en
Klods eller et lappet Bukselaar.
Skovfogeden gaar videre, Stabler,
ne skal nummereres. Med en
Haandøkse hugger han en Plet
Bark væk paa Nummerpælen, Tallene skrives med Blaakridt, store
Tal, tydelige Typer, sætter et
Kryds eller en Streg bag ved Nummeret, for at vise, fra hvilken Side man læser dette ; der kan saaledes senere ingen Misforstaaelser
blive.
Min Vej falder ind over en Saat,
der er beplantet med Birk og El.
Her findes desuden alle Slags
Træer, Buske og Planter, som kan
vokse i en Skov. Den første, jeg
støder paa, er en kraftig Brombærplante, der med sine lange,
brunrøde Udløbere, besat overalt
med Masser af krumme, naalespidse Torne, rækker langt ud til
Siderne, jeg maa udenom for ikke
at ha mine Benklæder. Rødel et
forresten et smukt Træ, Basken
paa Stammen at de mirelre Træer er mørkegraa, paa de store og
gamle otte dybt furet. Barken paa
de unge Skud, som her er mange
af, er allerkønnest, fra Fod til Top
nydelig grønbrun glinsende. Paa
næsten hver eneste lille Kvist og
Spids sidder Raklerne. Hanraklerne er grønligbrune, lange, næsten som stuaa Rotti- haler, I hinraklerne er brunlige, træagtige,
runde, koglelignende og falder tørst
af efter et Par Aars Forløb Birken staar med sin smukke, hvide
Bark, de tynde, tætte, lige Kviste
er behængt med Rakler, der paa
Afstand ligner Rødelens, men de
to 'I- rater er ogsaa nær i Familie.
De tovingede Frø kan fra et stort
Birketræ ved Hjælp af Vinden
flyve viden om og gro op, som
var de udstrøede med Menneskehaand. Hvad er det egentlig for
nogle løjerlige Knolde, der oppe
i Grenene af Birken ? Det er
„Troldkoste", en Sygdom, som
Træet er angrebet af, merl iøvrigt
ikke gør det videre Skade.
Jeg er gaget forbi tornebesatte
Tjørnebuske, krogede Hyldetræer
høje, visne Tidsler, Blaabærranker, Hindbærbuske, Brændenælder i min egen Højde, da der er
noget, der kradser mig paa mit .
ene Knæ, jeg maa se efter, en
Borre, kuglerund, besat med hageformede Pigge, som ganske fine
Hæklenaale, der saa galt endda
hager sig fast i Huden paa min
Haand, da jeg pillede den af. Den
eneste Plante, der ikke synes rigtig forstyrret af den ventende Vin-

ter er Skovsyren, den staar endnu med sine tre friske, grønne,
kløverlignende, hjerteformede Blade paa hver Stilk. Ja, der staar
da ogsaa en Bregne, der har nogenlunde somrnergrøn Kulør, men
vent bare til vi har faaet en Nats
Frost, saa maa den ogsaa blegne.
Med min Stok skraber jeg det nedfaldne Løv væk, og der staar Annemonerne allerede med deres hvide, tynde Spire, som i Toppen
bærer en Bladknop. Mon de paa
denne Tid er klar til Sommeren?
Under en stor Eg ligger Masser af nedfaldne k gern, ovale,
store, brune som Hasselnødder og
ender foroven i en lille Spids.
Hylstret er udvendig graat som
Bark, regelmæssig nobret, og ligner med en Stilk en Lilleputshag,
pibe. Aggern er en fortrinlig Spise for Skovens Fasaner, der, hvor
utroligt det end lyder, sluger dem
hele. Fasaneri gaar slet ikke ud
af Skoven, saa længe den nærende Ret staar paa Spisesedlen.
Paa Skovvejen staar den ene
Tusindfryd ved Siden af den anden i hele Vejens Længde. De er
de eneste Blomster jeg har set paa
min lange Vandring, hvide med
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Annoncer og lokalt Stof maa være 'indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

gul Midte, de knapt udsprungne
tillige udvendig rødlige, paa de
mange smalle Blomsterblade, et
henrivende Syn — Respekt for
Efteraarsskovens eneste Blomst.
Et gammelt Egestød, hvoraf
Kæmpen er fældet for vel 20 Aar
tilbage, bærer en stor mørkebrun
Svamp. Dens øverste Dække er
nogenlunde glat, som inddelt i
Aarringe, skraatliggende som et
Baghustag, for at Væden kan løbe af den. Undersiden er ligesom
haardt Gummi, og formet i lang=
agtige, smalle, dybe Celler.
En ung Buk kommer slank og
graciøs i lange, lette Hop springende forbi mig. I en lille Plantage af unge Graner letter jeg en
Flok Fasaner. En efter en sætter
de op Hannen er smukt broncefarvet med sorte, blaalige og gule
Pletter, Hoved og Hals er skinnende blaagrøn, skogrende og
Glideflugt sætter den sig et Stykke længere borte. Hunnens Farver
er mere beskedne graabrunlig over
hele Kroppen. men alligevel er den
en stolt Fugl.
Axel Pedersen.

Lillebæltsbroen er i disse Dage fuldført
Den gigantiske jernkonstruktion er sammensvejset, Jylland forbundet
med Fyn. Der tages nu fat paa Anlæggelsen af Jernbanesvellerne og
Støbning af Vejbanen i Beton. Dette vil gaa rask for Haanden, saa
Broen kan tages i Brug til Foraaret.

Elevatorulykken,
Af Alexander von Keller.
Paa Dansk ved Frank Ravnkilde.
— o—

De Begivenheder, der i sin Tid
udspilledes i Paris, beskæftigede
i en lang Tid Sjæleforskningsselskaberne i London og Baltimore,
skønt der var mange Skeptikere,
der rystede paa Hovedet og gjorde mere eller mindre aandrige

Bemærkninger. Men at George
Koerber paa en mærkelig Maade
reddede Clarence Hillerths Liv,
derom kan der i Dag ikke være
nogen Tvivl. Kun Grundene dertil var dengang den unge Pige
ukendte.
Clarence Hillerth var Datter af
den bekendte amerikanske Bankier Rathanael Hillerth, en smuk,
ung Pige med en følsom Sjæl.
Hun var kommet til Paris for at
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købe nogle Billeder og beundre
Venus fra Milo. Af og til besøgte
kun Notre Dame og nogle kendte
Sandsigersker, der havde Ry for
at vide mere om hemmelige Ting
end Madame Curie og de fyrretyve udødelige, og hun følte sig
tryllebunden af denne middelalderlige Mystik. Mændenes beundrende Blikke lod hende kold løvrigt havde hun meget regelmæssige Sædvaner — saa regelmæssige, at Elevatorførerne i Hotellet
var fristet til at stille deres Ure
efter den unge Dames Sædvaner.
Skønt hendes Værelse laa i den
forreste Del af Bygningen, tog
hun altid med den anden Elevae
tor, der laa noget i Mørke, og
her bemærkede hun ior første
Gang George Koerber. Han tilkastede hende beundrende Blikke og
anstrengte sig paa alle Maader for
at tiltrække sig hendes Opmærksomhed. Og det var øjensynligt
meget Pornuftigt, for George Koerber var en smuk ung Mand med
et solbrændt Ansigt og smakke
Tænder. Han bevægede sig som
en Oxford-Student og hans Klædedragt var udsøgt og smagfuld.
Men den unge Pige syntes ikke
at bemærke noget af alt dette.
En Gang tiltalte han hende i
Elevatoren, da de sammen kørte
op. Da Elevatoren som Følge af
en mindre Fejl i Anlæget var blevev staaende, benyttede Koerlier
Lejligheden til at præsentere sig,
hvad Clarence Hillerth, trods sin
udtalte engelske Livsstilling, ikke
tog ham ilde op Koerber gjorde
nogle træffende Bemærkninger om
Hotellet og Paris. der fik hende
til at le, og han indskød ogsna
nogle Ord om Madame Godard
Denne Fru Godard var hin Dame fra Rue de Riveli, der hos
sine talrige besøgende forstod at
vække den Tro, at litm.havde slut.
tet Forbund med Djævlen og visse Ærkeengle.
„Jeg staar ikke vantro overfor
saadanne Ting", sagde Koerber
alvorligt, „thi mange Hændelser i
mit Liv har stemt mig eftertænksom. Jeg tror, at jeg selv har
stærke hemmelige Anlæg . . " Og
han traf med en næsten klartseende Sikkerhed den rigtige Tone.
Men det var ogsaa alt. Hans
talrige Forsøg paa at nærme sig
den unge Pige mislykkedes fuldstændig, og en vis Fortvivlelse tog
den unge Mand fangen. George
Koerber vekslede paa dette Tidspunkt sin sidste Tusindfrancseddel, og den Hillertske Kæmpeformue svævede sone et lokkende
Fata Morgana over hans Livs Ørken. — — — Lørdag Efter middag vilde Clarence Hillerth som
sædvanlig stige op med Elevatoren, der netop befandt sig i en
Etage længere nede — Hotellet
havde ogsaa nogle Etager under
Jorden — men da Elevatoren kom.
Fortsættes Side

N. Bay Olsens Herre-Skrædderi
er flyttet til Vognmand P. Nielsen's Ejendom, Østergade,
Allinge, og anbefaler jeg mig fremdeles med Iste Kl. Arbejde
God Pasform.

Nyeste Snit.

Vi maa have Bestillinger 1935 over

Kløver-, Græs- og Roefrø
snarest mulig, for at kunne sikre Levering af bedste Sorter.

Kunstgødning og Gødningskalk
bedes forudbestilt i

Nordlandets Handelshus.

Friske Æbler til smaa Priser
samt store søde Appelsiner og alle Slags tørrede Frugter af
bedste Kvalitet sælges til smaa Penge.

Nordlandets Handelshus.
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Mit store aarlige Udsalg
begynder den 7de Januar.
En Masse Rester er fremlagt
til h a lv Pris og derunder
Paa alle kurante Varer gives 10 pCt. Rabat.
Uldgarn undtaget
Konfektion, der ikke er yderligere nedsat, sælges
med 20 pCt. Rabat — Alt pr. Kontant.
Benyt denne enestaaende Lejlighed til at købe billigt

ALLINGE MESSE
TH. HOLM
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Bryllupssange
og Festsange
hurtigt og. billigt
Allinge Bogtrykkeri

Bornholms
Spare- og baanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2-- 4.
Renten paa Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
3,5 pCt. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar 3 —

Boxer udlejes.

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.

Gravsange I I I
Allinge Bogtrykkeri.

Hvad Kristen lærte sin
Tjenestedreng.
—0—
Kristen er Husmand. Han er
over de Tres, og det gaar ikke
mere saa let for ham og hans
Kone at passe Bedriften som tidligere. Derfor har han da ogsaa
fæstet sig en Tjenestedreng til
Hjælp. Niels hedder han. Han
er ret flink; men en Dreng er
jo kun en Dreng; det vil sige
det samme som, at der er meget at rette, meget at lære, meget at opdrage.
Men Kristen er heldigvis af
den gamle Skole; naar han endelig har faaet Tjenestefolk, føler
han ogsaa sit Ansvar overfor
dem. Han har selv som Dreng
været hos en god Husbond, der
oplærte ham godt og gav ham
Kærlighed til hans Arbejde, som
viste ham, hvorfor en Ting skulde gøres — og gøres netop paa
den bestemte Maade, som knyttede ham til sig og Hjemmet,
saa at han gjorde sit Arbejde,
ikke som den lejede Hjælper,
men som den, der frivillig og
hengiven satte hele sin Kraft og
Lyst ind paa sin Husbonds Velfærd.
Hvad man i Ungdommen nemmer, man ikke i Alderdommen
glemmer. Niels fik det, som Kristen selv havde faaet det, da han
var Tjenestedreng.
Det var en Dag, Niels havde
været ualmindelig længe om at
niuge i Svinestien. Kristen havde imidlertid ikke sagt noget,
skønt han vel vidste, at Niels
havde drevet den af, Om Efter-

middagen vilde Niels da gerne
en lille Tur hjem til sin Moder.
— Nej, det kan der ikke blive noget af, lille Niels, lød Kristen Husmands Svar. Jeg havde
ellers tænkt paa at give dig Lov,
men Møjgreben sagde Nej. Den
blev vred over, at det gik saa
smaat med at muge i Svinestien,
og saa blev den enig med Øksen
om, at du skulde flække Brænde i Eftermiddag.
Niels saa lidt betuttet ud og
luskede ud til Favnebrændet.
Nej, saadan skulde det da ikke
gaa en anden. Gang, tænkte han,
og Dagen efter meldte han sig
færdig over en halv Time tidligere end ellers.
— Det var flinkt, lille Niels,
sagde Kristen venlig; men der
er bare det gale ved det, at du
og den hjemlede Ko er Uvenner.
Da jeg gik gennem Stalden for
lidt siden, fortalte den mig saadan paa sin egen Vis, at du ikke havde børstet den godt i Dag.
Kristens tre Køer blev børstet
hver Dag, og han mente, at det
var derfor, de trivedes saa godt.
Niels blev rød i Hovedet ved
Husbondens Ord og havde ikke
Mod til at bede om fri.
— Ser du, Niels, sagde Kristen, da de om Aftenen sad inde
i Stuen. 1 Gaar og i Dag har vi
lært to gode Ting, som du aldrig maa glemme.
Hvad mon det var?
— Jo, i Gaar lærte du, at man
skal gøre sit Arbejde hurtigt, og
i Dag, at man skal gøre det godt.
Hurtigt og godt, begge Dele behøves for at blive en flink Karl.
De Minutter, du vinder i Dagens
Løb, naar du tager Tiden rigtig
i Agt, bliver let til en hel Time,
som kan være din egen. Det er
med Minutterne ligesom med
Smaapengene, de bliver til noget, naar man tager Vare paa
dem. Men halvgjort Arbejde er
værre end intet Arbejde, thi derved bliver baade Tid og Arbejde spildt. — Hurtig og godt, glem
aldrig det!
- Hvad er det, du gaar og
leder efter, Niels? spurgte Kristen Husmand en Dag.
— Efter Spaden, svarede Niels.
Jeg skal ned og grave Kartofler
op til Madmoder.
— Jamen Spaden hænger vel
inde i VOgnporten paa Stolpen,
hvor den har sin Plads, sagde
Kristen.
— Nej svarede Niels lavmælet, han vidste godt, det var dens
Plads.
— Det er nok længe siden,
du begyndte at lede efter den,
vedblev Kristen. Vor Mor kan
slet ikke forstaa, hvor du bliver
af med Kartoflerne. Det er snart
Middag.
Det fortalte Niels' Mave ogsaa ;
men da han til sidst fandt Spaden, var det blevet saa sent, at
Middagsmaden allerede da skulde have staaet paa Bordet.
— Nu kan du vel nok forstaa,
lille Niels, hvor vigtig det er at
være ordentlig. Ser du, det er
alene din Uordentlighed, der er
Skyld i, at du er saa sulten.
Nu maa Spaden have lært dig,
at den har sin bestemte Plads,
hvor den bar Ret til at hænge
og hvile efter Arbejdet. Og saa
du saa _rigtig paa den, da du til
sidst fandt den? Saa du, saadant
et gnavent Ansigt den satte op ?
Jeg kunde tydeligt se, den tænkte, at du var en stor Gris, siden
du lod den staa med Jord paa
i Stedet for at skrabe den ren,
— og det var nok ogsaa derfor,
den var saa tung at grave med!
Ved du, hvad Spaden har søgt

at lære dig? Allerførst vilde den
lære dig Orden, at hver Ting
har sin bestemte Plads, ligesom
ethvert at' Dagens Arbejder. Den.
der ikke kender til Orden, forstaar ikke, hvor meget Tiden er
værd, før en sulten Mave lærer
ham det. Og saa lærte den dig
Renlighed. En rusten Plov og en
uren Spade gør daarligt Arbejde.
Og saadan er det med alt. Naar
du nu engang selv bliver Mand,
maa du aldrig glemme, at Orden og Renlighed altid er Penge
værd.
Niels havde længe ønsket sig
et Par Kaniner. Han havde næsten lige som Konen med
Æggene — regnet ud alt det,
han kunde tjene paa dem, naar
de fik Unger, og naar Ungerne
blev store, og de blev solgte. Det
var bare et stort Spørgsmaal med
Fodet et; men Husbond havde
da ikke helt vendt det døve Øre
til, da han slog paa det, men
sagt, at han vilde tænke nærmere over Sagen.
En Dag korn Niels hjem med
Børen fuld af Grøntfoder til Køerne. Godt læsset var den, for
der skulde ikke saa lidt tit tre
Køer. Ellers plejede han at trille det hjem i to Gange, men nu
havde han fundet paa, at det
kunde gøres paa &t Gang. Bagefter kom Kristen med Slaatøjet.
Ved du, hvad der ligger ude
paa Vejen, Niels? sagde han, da
de stod paa Gaardspladsen.
Nej, det vidste Niels da ikke.
— jo, der ligger saamænd et
Par Kaniner.
Det gav et Sæt i Niels. Mon
Husbond ikke narrede ham?
Hvem mon de Kaniner var løbet fra ? spurgte han forsigtig.
— Det er nok fra dig, de er
løbet! svarede Kristen smaaleende. Kom, skal jeg vise dig dem.
Niels fulgte med. Han kiggede
baade i Øster og Vester, men
kunde ingen Kaniner se.
— Jo, der ligger de, sagde
Kristen og viste paa de Klatter
og Striber af Grøntfoder, som
var drysset af den overfyldte Bør.
Ser du, lille Niels, vedblev han,
naar man fodrer Vejen, saa er
der ingen Ting at give Kaninerne; men eftersom Kaninerne jo
skal have Æde, saa maa vi vist
slaa dem ud af Hovedet, indtil
du har lært, at Foderet er nødvendigt for dem. Det kan da heller aldrig gaa an at betro dem
til en Dreng, der saadan ødsler
og smider med Guds Gaver.
Naar du først har lært at spare,
at intet, der kan bruges, maa
gaa til Spilde, saa kan vi igen
tænke paa Kaninerne.
Paa den Maade lærte Kristen
Husmand sin Tjenestedreng tre
meget vigtige Grundsætninger,
ikke mindst for en Landmand,
nemlig: Hurtigt og godt Arbejde,
Orden og Renlighed,
Sparsommelighed.
FM

Undgaa Kontingentrestancer
til Sygekassen.
Tænk paa Følgerne -- Bestemmelserne er meget skærpede.
--o—
Det kan .for mange ofte være
vanskeligt at faa alle Kontingenter og Skatter betalte, men heldigvis er der en Udvej for virkelig trængende Sygekassemedlemmer til at faa Sygekassekont ingentet betalt, nemlig igennem
det sociale Udvalg (Socialkontorerne). — Ser De ingen Udvej
til selv at faa Kontingentet rettidigt betalt, kan De ved Henvendelse til Socialkontoret eller
Sygekassekontoret faaBesked om,
hvordan man skal forholde sig.
Der er nogle Medlemmer som
tænker lidet over Følgerne ved
at undlade at gøre noget som
helst og lader det hele staa til,
Kontingentet til Sygekassen skal
betales Maanedsvis forud, og betales ikke Restancerne inden Udgangen af 3. Maaned, udslettes
Medlemmet som nydende Medlem af Sygekassen.
Bliver Restancen ikke berigtiget i den 4. Maaned, indføres
disse Medlemmer i Fortegnelsen
over pligtige bidragydende Medlemmer og har intet Krav, dette
gælder Medlemmer i Alderen
21-60 Aar.
Efter den Tid skal Kassen anmelde saadanne Medlemmer for
K ummunalbestyrelsen, der derefter lader Beløbet opkræve og
inddrive efter de om Opkrævning af Skat gældende Regler.
Man kan saaledes ikke undgaa
at betale hvad man skylder, og
gør derfor bedst i at betale rettidig og beholde sin Ret og hans
Krav paa Hjælp af Sygekassen i
Tilfælde af Sygdom.
Endelig er der den Forhøjelse
af Kontingentet, som et Sygekassemedlem, der er over 40 Aar,
udsætter sig tor, hvis man vil
genindtræde i sine Rettigheder,
— nemlig med 50 pCt., hvis vedkommende er mellem 40 og 50
Aar, med 70 pCt. hvis vedkom.
mende er mellem 50 og 60 og
med 100 pCt. hvis vedkommende er over 60 Aar. — Det kan
altsaa blive en dyr Historie, hvis
man kommer til at trænge til
Sygehjælp. Se derfor straks efter
i Kontrolbogen(Kvitteringsbogen)
hvad der skyldes og gaa til Sygekassekontoret og faa det ordnet.

Fra Uge til Uge.
Nytaarsaften
i Palmehaven forløb festlig og
gemytlig. Allerede tidlig paa Aftenen begyndte Folk at strømme
til, og til Tonerne af Hjorth Ipsens udmærkede Hornorkester
og Arvidsens Trio gik Dansen
lystig til Kl. 2. Ved Midnatstid
var Stemningen paa sit højeste,

Mandag den 14. Januar mødes Husmødrene i
Raadhus-Theatret i Rønne. f
imci:rel;alaly;rgarpa:
srn.

Landet over har man allerede i længere Tid kunnet se af Presse-Anmel
delserne, hvilken Lykke Henkel's store
nye Tone- og Talefilm har gjort overalt, hvor den er forevist. Nu paa Mandag d. 14. til Torsdag d. 29. Januar
kommer den til Rønne og forevises
gratis for enhver interesseret Husmoder, men paa Grund af den begrænsede Plads har Børn under 16 Aar ingen
Adgang. Forestillingen finder Sted hver
Eftm. præcis Kl. 4 og desuden Torsdag
d. 17. Jan. Kl. 7,30. Som man kan tænke sig er Filmen formet som en storslaaet Propaganda for det populære
Vaskemiddel, Persil, og der er baade
Handling og Humør i Filmen. Prominente Skuespillere som Olga Svendsen,

:;

Rasmus Christiansen. Olaf Fønss, Gerhard Jessen og mange andre dygtige
danske Scenekræfter agerer med i en
lille Samfundskomedie, hvis Problem
er Vask, hvad forkert Vask kan føre til
i Retning af Pengespild, Ærgrelse og
ødelagt Tej . og saa naturligvis den
lykkelige Løsning paa Problemet! Vi
skal ikke røbe Handlingens Forløb i
Enkeltheder, men viI overlade til Husmødrene selv at overbevise sig om, at
denne Film virkelig byder paa usædvanligt godt Spil. et højst interessant
Emne og Løsningen paa et praktisk
Problem taget lige ud af Hverdagslivet.
Se iøvrigt Annoncen paa Fredag her
i Bladet.

hjem, Rø til Allinge, Sandvig og
Hammershus, hvorfra Statsministeren vendte tilbage og indtog sin Middag paa Hotel Allinge. Kl. 2 fortsattes gennem Finnedalen og Hasle til Rønne, hvorfra den populære Statsminister
afrejser i Aften.

Ønsket om

k)
4 et godt 3Tylaart

2lografen.
Søndag Kl. 8.

Rasputin og
Kejserinden.
En af Sæsonens mest imponer ende
Filmsværker om Zarrigets Undergang.
Ekstra

Mælkemanden
Tegnefilm.

og det nye Aar blev hilst velkommen til Tonerne af Nationalsangen,. som Publikum afsang staaende. Alt i alt en hyggelig Aften, som sikkert vil blive gentaget næste Aar.
Som sædvanlig' blev der skudt
Nytaar ind saa det rungede i Gaderne og ved 12 Tiden fo'r Raketterne til Vejrs.
Dampskibsselskabet af 1866
har paa et Bestyrelsesmøde
drøftet Spørgsmaalet om Anskaffelse af et nyt og større Skib, da
det har vist sig at Persontrafik
siden »Bornholm« blev bygget
i 1930 er steget med ea.30 pCt.
og at det særlig i Højsæsonen
kniber med at skaffe Plads til
de mange Passagerer.
Det nye Skib skal være 12 Fod
længere end »Bornholm« og have Plads til 225 Kahytspassagerer,
og naar Salonerne tages i Brug
ca. 270. Opholdsrummet til Dækspassagerer bliver dobbelt saa stort
som nu. Baaden skal kunne gøre en Fart af 141/2 Kvartmil. Der
vil blive indhentet Tilbud paa
Landets største Værfter, og Bygningen vil antagelig koste mellem 11/2 og 2 Million.
Politiken skriver om
Renkels & Co.s store „Persil" Film, der gratis bliver vist over
hele Landet:
En Film, der er enestaaende
i sin Art herhjemme, vises i Dag
for en samlet Kres i Paladsteatret. Det er den store »Persil«- Propagandafilm, som AS.
Henkel & Co. med stor Bekostning i Forsommeren lod optage
paa syv forskellige Sprog hos
»Ufa« i Berlin, deriblandt ogsaa
en Optagelse med en Række
kendte danske Skuespillere.
I den nærmeste Fremtid vil
Filmen blive vist over hele Provinsen ved Gratisforestillinger i
de lokale Biografer.
I »Vask. Videnskab og Velvære«, som Filmen hedder, spilles
Hovedrollen af Filmcensor Fønss
Fabrikeres Ingeniør, der demonstrerer Vaskemidlets Fremstilling
og rigtige Anvendelse. Olga Svendsen er en Vaskekone af den gamle Slags, der arbejder i sit Ansigts Sved i Røg og Damp, og
Rasmus Christiansen har en morsom Rolle som hendes Mand.
Desuden medvirker bl. a. Gerhard Jessen, Aage Garde, Rigmor
Reumert og Randi Michelsen.
Dødsfald.
Kommunelærerinde Fru Iza
Toft, som forleden døde efter
længere Tids Sygdom, begravedes i Gaar under stor Deltagelse fra Allinge Kirke.
Lynvisit.
Statsminister Staun i ng med
Søn ankom i Gaar Morges til
Rønne og foretog en Rundtur
paa Øen.. Turen gik over Gud-

- Forbudt for horn.

Arninge-Sandvig
ALLINGE APOTEK

Hotel ALLINGE

HØIERS HOTEL

F. W. Madsen

Semandsforening
afholder ordinær Generalforsamling Tirsdag den 15. ds. Kl. 8 i
Fru Christensens Havestue.

Bestyrelsen.
C. Larsens Skotojsforr.

A. Liljenroth
Allinge

Uhrmager

Træskomager L. Larsen

Vestergade

P. C. Holm

Arllinge-Sandvig
Allinge

Allinge

PRIMA
P. Ipsen - A. Nielsen

ALLINGE MESSE
Th. Holm

Sygefiasse
Alle Kontingent-Restancer til Sygekassen maa være indbetalt paa
Kontoret inden den 15. fannar d.
Aar.
Kontortid daglig 2-4.
Lørdag 2 4 og 7 —9.

Bestyrelsen.

Allinge

Allinge

Svinekort
Fotograf Alfr. Kjoller

Jens Hansen

Johanne Hansen

købes,

Altid højeste Pris.
Axel Frederiksen, Allinge.

Tlf. 25.
Allinge

Allinge

Allinge

Fodtøj
Conrad Hansen

Johan Madsen

Lindeplads

Skrædder P. C. Ipsen

modtages til Reparation. 1. Klasses Materiale, billige Priser.

Holmberg, Tejn.
Allinge

Allinge

Telf. 113

Allinge

Olsker.
SVINEKORT agtes udleveret Lørdag d. 5. ds. fra Kl. 2--4.

Henning Jørgensen

A. Mauritsen
KIOSKEN

Allinge

Allinge

H. C. Holms Malerforr.

Thora Petersen
Modeforretningen

Allinge

Allinge

Andr. Mikkelsen
Allinge

Autoværksted

William Lind
Radiotekniker

Allinge

■•■

Brdr. Andersen

HUSMODERBØRSEN

Svinenævnet.
uden Sange er ikke
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.

4_7es(

Kaj Jensens Slagterforr.
Et Parti frasorteret

Handelsgartneri

Allinge

Alinge

Allinge

Damefodtøj
udsælges til betydelig nedsat Pris.

C. Larsens Skotøisforr
Kofoed & Mortensen

Bagerm. Th. Andersen

Sandvig Boghandel

VESTERGADE, ALLINGE.

Johs. Sørensen
Byggeforretning

Sandvig

Allinge

PALMEHAVEN

Viktualieforretning

STRANDHOTELLET

Esper Hansens Eftf.

E. Hansen

ALLINGE BOGHANDEL

Fr. Bidstrup
ved Havnen

Sandvig

Sandrig

ALLINGE BOGTRYKKERI

Allinge

9'ak for det svundne >far!

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

Allinge Bogtrykkeri.
AverW i !NORDBORNHOLM,
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Største Udbredelse her paa Egnen

Elevatorulykken.
Fortsat fra Side 1.
kunde man ikke straks aabne Døren. Saaledes hengik nogle utaalmodige Minutter.
Pludselig — i det herskende
Mørke var det ikke til at opdage,
hvorfra han var kommet — stod
George Koerber ved Siden af den
unge Pige. Han var ligbleg og
hans Øjne brændte. Da Elevator.
føreren endelig fik Døren op og
Clarence var i Færd med at stige ind, fo'r Koerbers Haand lyn.
snart frem og rev hende næsten
brutalt tilbage. „Jeg beder Dem
indstændigt ikke at stige ind . .
hviskede han hurtigt, „der foresvæver mig noget frygteligt . . .
hvis De har Deres Liv kært, bliver De her."
De fleste unge Piger vilde sikkert ikke have taget Manden, der
optraadte saa hemmelighedsfuldt,
alvorligt, men tværtimod let ham
ud. Paa Clarence Hillerth blev
dette hemmelige Vink uden Virkning. Hendes smukke Ansigt viste
ganske vist Tegn paa Forbauselse, men hendes Stemme lød ikke
sikker, da hun bad om nærmere
Forklaring, og George Koerber
forklarede hende mangt og meget,
medens nye Gæster kom til og
steg ind i Elevatoren, der langsomt satte sig i Bevægelse opad.
Og saa — skete det forfærdelige.
Vognen maatte vel omtrent have naaet tredie Etage, da noget
kom klaprende ned gennem Skakten. Et Øjeblik senere lød en dum p
Susen, og saa fulgte Vognen . .
I en Røgsky kom den buldrende
ned, og da den forsvandt i Dybet,
kunde man et øjeblik gennem Vinduerne se forvrængede Ansigter
og bønligt udstrakte Hænder . .
Tovet var bristet og Vognen knust
Fire Mennesker fandt Døden, og
Føreren mistede den højre Fod,
og Clarence Hillerth laa afmægtig
i Georg Koerbers Arme . . . .
Da hun endelig kom til sig selv,
overvejede hun længe og nøje alle Begivenhederne. To Dage senere forlovede hun sig med Georg Koerber og giftede sig snart
efter med ham.
Saa begyndte hun at skrive lan>
ge og indholdsrige Breve om Hæn ,
delsen i Sjæleforskningsselskaberne i London og Baltimore, skønt
hendes Mand vægrede sig derimod
af alle Kræfter, og tilbød at stille Bevis for hendes Paastande.
Nøjagtig to Aar senere kom Ge
org Koerber tilbage til Europa.
Han saa yderst velplejet ud, og
hans Kones Millioner syntes at be•
komme ham godt ; men Evropa
slugte ham.
I seks Maaneder hørte Clarence intet om sin Mand. Hun var
selv paa en Sydpolsrejse, og Koerber skrev aldrig.
Da hun vendte tilbage, fandt
hun en Mængde Breve, men et
Brev fik hende til at tvivle paa
alt i dette Liv og styrtede hende
i Elendighed og Fortvivlelse. I
Brevet stod følgende :
„ . jeg saa ingen Udvej mere
for at vinde Dig, og fik derved
den ulyksalige Ide at skære Elevatortovet over. Dine Breve til
Forskningsselskaberne har sat Politiet paa Sporet efter mig.. .
Georg Koerber",
Og nedenunder stod i sirlige
Bogstaver med fast Haandskrift:
„Skrevet Aftenen før Henrettelsen
i Paris."

Hørte din Kone dig, da du
korn hjem i Nat?
Ja, desværre, hun sover saa
let, at hun vaagner bare Barometret falder I

Blæksprutter.
_o_
Alt, hvad der staar i Forbini' delse med de store Havdybder,
er i Besiddelse af en egen Mystik,
- og det er ret naturligt, hvor man
` ikke er i Stand til at iagttage,
kommer Fantasien til at arbejde,
og det kan ske, at ikke engang
Fantasien slaar til, de Væsner,
i som Havdybet skjuler, kan være
i saa forunderlige, at man maa se
dem for overhovedet at forestille
I sig, at der eksisterer saadanne
Skabninger.
Undersøiske Vulkanbrud bringer undertiden nogle af disse Dybets Vidunder op til Dagens Lys,
eller vældige Storme skyller dem
ind paa Strandbredden. Paa den
Maade har man faaet Lejlighed til
at se kæmpemæssige Blæksprutter,
Dyr paa en Snes Meters Længde
og med en Vægt af flere Tusind
Kilogram.
Naar de græske Oldtidssagn
fortæller om Vidunderdyr paa
Havet, saa har det sikkert været
saadanne Uhyrer. „Den lernæiske
Slange" med de ni Hoveder, som
Rerakles dræbte, den store Søslange med de lange Arme og
mange Hoveder, der voksede ud
igen, og andre Sagnuhyrer i Havet har deres Grundlag i Virkeligheden.
Heldigvis holder Kæmpeblæksprutterne som Regel til paa betydelige Dybder. og naar de dør,
synker de til Bunds, men selv de
mindre Blæksprutter, som holder
til paa Fladvand, kan være ubehagelige at komme i Lag med.
Den engelske Forsker, Bullen,
engang soppede i en lille Havbugt
ved Ny-Zeeland, maatte erfare
dette. Pludselig følte han en brændende Smerte paa den ene Læg,
og han opdagede, at en Blæksprutte, hvis Krop ikke var større end
en knyttet Haand, havde slynget
et Par af sine Fangearme om den.
Han kunde ikke blive af med
Udyret paa anden Maade end ved
at gribe om Kroppen med den
ene Haand og med en Kniv i den
anden skære Armene over en efter en. Det var det modbydeligste
Arbejde, han nogen Sinde havde
været med til.
I Udlandets store Saltvandsakvarier kan man iagttage Blækspruttens Liv og Færden, og man
ser da, at den foruden sin uhyre
Styrke tillige er et intelligent Dyr.
En af Oldtidens Naturforskere
fortæller, at den anvender en List
for at gøre de store Muslinger til
Bytte. Muslingens Lukkemuskler
er saa stærke, at Blæksprutten
ikke kan aabne dem, men den
venter da taalmodig til det øjeblik Muslingen atter aabner den,
og stikker saa en Sten ind mellem Skallerne, saa at den ikke
kan lukke dem. Blæksprutten kan
saa i Ro og Mag æde sit Bytte.
Længe ansaa man dette for en
Fahel, men for nogle Aar siden
fik man Rigtigheden bekræftet ved
Iagttagelser i et Akvarium. Man
skulde ikke tro, at et saa lavtstaaende Dyr var i Besiddelse at
et saadant Overlæg, der desuden
har givet sig Udslag i en Beregning af Stenens Størrelse.
I et andet Akvarium opstod en
Kamp mellem en Blæksprutte og
en Kæmpehummer. der Dagen før
med en at sine Klosakse havde
knust den tykke Skal paa en Skilpadde. — Under Kampen med
Blæksprutten mistede den den ene
af sine Klosakse. Man befriede den
saa for Blæksprutten og satte den
over i et Bassin ved Siden af,
men Blæksprutten fulgte efter,
krybende op den ad lodrette Glasvæg og knuste fuldstændig sin i
Fjende.

Naar Blæksprutten overrumpler
sit Bytte, sprøjter den en giftig
og lammende Vælske ind i Gællerne og faa Minutter efter er Dyret forsvarsløst.
Forhold til sin Størrelse, ja
forøvrigt rent absolut, har intet
Dyr saa store øjne som en Blæksprutte.
En Kærnpehlæksprutte, som for
nogle Aar siden blev fanget paa
den irske Kyst, havde øjne, hvis
Tvæt maal var 37 Centimeter, altsaa over rl, Meter.

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 19146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Underlige Ægteskabstilbud.

åkal .9e drikke el. hækle?

STAMMERSHALDE
er aabent hele Aaret

Billiard til fri Afbenyttelse

De 1)errterende

— o—

:firtig danske 21Idgarner!
Det skete for nogle Aar siden,
at en ung Amerikaner ved et UlykStort Udva l g og smukke Farver,
kestilfælde mistede sit højre Ben.
Dej!ige Kvaliteter - Billige Priser.
Dette var ham ikke nær saa ubehageligt, som den Medlidenhed, han
vækkede — eller i hvert Fald tro•
ede han vækkede -- hos det svage Køn, ved i saa ung en Alder
at være Krøbling. Da han ønskede at gifte sig, indrykkede han
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
derfor i Bladene et Ægteskabstilbud, hvor han stillede som Begodtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
tingelse, at hans tilkommende ogog gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
saa skulde mangle det ene Ben,
••••••••• øøøøøøøøøø •••••
— saa kunde han da være sikker
paa, at hun ikke havde taget ham Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
af Medlidenhed. Der strømmede under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foren Masse Billetter ind: de fleste eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
hidrørte fra Damer, som havde „Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. —
alle deres Lemmer i god Behold,
ell • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
en Del fra Damer med en eller
anden lille Skavank ; kun 4 var Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.
etbenede, og at dem var de to til
•••
Aars, den tredie var Negerinde,
• .•••• ••••
•
men til Gengæld var den fjerde
•••••
baade ung, smuk og elskværdig,
— og tilmed var det ogsaa hos Mangler De en god I& ved Udkast til en virksom Reklame?
hende højre Ben, der manglede. Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud.
De to unge syntes godt om hinanden og er nu et lykkeligt Æg- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••
tepar.
Hos os faar De den rigtige
Dette Tilfælde er dog ikke enestaaende. En Mand i New York,
som ved en Fyrværkerifest var
Det største Udvalg i
bleven ramt af en Raket i det ene
bedste
Pasform,
en
god
i
den
Øje. Han rykkede dog ikke noget
Ægteskabstilbud ind i Bladene, ' Julegave til Herrer, og hvis
men søgte selv at finde det, han De ønsker det, lægger vi den
i alle Prislag.
ønskede. Der gik en Tid, uden at i pæne Juleæsker uden Prisdet syntes at skulle lykkes; men
' forhøjelse.
en Dag vilde et heldigt Tilfælde,
at han traf en ung Pige, der arbejdede paa en Sodavandsfabrik.
En Dag var en Flaske bleven
sprængt under Paafyldningen, og
en Glassplint havde boret sig ind
i hendes ene Øje, saa at hun missaasom
tede det. Til Gengæld vandt hun
Regninger, ffileddeielser, Konvolutter,
sagen god og formuende Ægtefælle.
Dags-Dato, Vrkseiblan s.!. etter,
Som et sidste Eksempel skal
Visitkort og rakkehort,
fol taelles om en ung. engelsk LandLove og ReguNkaber.
mand. Han havde mistet en FinSange og Salutter,
ger i Hakkelsesmaskinen og dette
.11tedlemokort
Tab gjorde saa dybt et Indtryk
leveres bedst og billigst fra
paa ham, at hans Familie var bange for, at han skulde gaa fra Forstanden Alt, hvad de søgte at
opmuntre ham, hjalp intet, saa
hans ældre Broder en Dag tabte
Taalmodigheden og udbrød: „Du
skulde have en rigtig god Dragt
paa Havearbejde? — ud at spadsere?
Prygl, det vilde nok hjælpe. Gaar
til enhver Lejlighed finder De STRØMPER, der passer
du ikke der og hænger med Ho,
vedet for den Fingers Skyld ! Se
baade med Hensyn til Pris, Farve og Kvalitet i
til den unge Pige ovre hos Naboen. Hun fik forleden Dag en Finger skaaret af i Brødmaskinen,
men hun har ikke tabt Humøret.
Nu skal hun komme og snakke
Tindeplads
dig til Fornuft".
e
Næste Dag kom Pigen virkelig, anbefaler sig med Okse- og Kalvekød fra Slagteriet
og det blev ikke sidste Gang. samt alle andre Slagterivarer.
Hendes muntre, livlige Væsen ku- Priserne nedsat.
rerede ogsaa den unge Mand, og
det endte med, at han friede til
hende, og siden erklærede han, at
Tabet af Fingeren var hans Lykke. &idnu &tues Sestoplag af
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