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I Glemselens Have,
Af R. FLEM1NG.
—o—

Hver Aften — en hel Maaned
igennem — havde Jean og Leonie
siddet i det samme, lidt afsides
Hjørne af Cafe Punel og givet deres surt fortjente Francs ud paa
de samme Forfriskninger, som de
havde længtes efter hele Dagen.
I Reglen var det Hjørne det muntreste i Cafeen. Latter og Visestrofer lød ud bag Palmerne, der dækkede Bordet, og Leonies Stemme
var som Lærketriller, — det mente i hvert Fald Jean. — Men saa
— en skønne Aften — var der
stille i Hjørnet.
De sad der begge to som sæd,
vanligt, baade Leonie og hendes
Ven, Spillemanden. Glassene stod
foran dem, men de drak at dem
i Tavshed. Leonie trommede utaalmodigt med Fingrene paa Bordpladen. Hendes Ansigt blussede
og hendes store Øjne glødede af
Ophidselse. Hun gjorde flere Forsøg paa en Samtale, men Jean
sad og lignede mest af alt en Bedemand. Filsidst satte hun sit
Glas ned, saa haardt, at det nær
var knækket.
„Men — Gud bevares, hvor Du
er utaalelig, — saa sørgmodig som
en Fisk paa Landjorden! Hvad er
der i Vejen med Dig? Man skulde tro, Du ikke undte mig mit
Held I"
Jean tømte sit Glas og bestilte
to til med en Stemme saa trist
og opgivende, som man kunde
tænke sig en dødsdørnts. Leonie
tændte sig en Cigaret med sin
sidste Tændstik og kastede den
tomme Æske haanligt bort.
„Du ved jo godt", svarede han,
„at jeg kun er henrykt paa dine
det er bare for mig
Vegne,
selv, at jeg er ked af det."
„For Dig selv? Sikke noget
Snak. Hvorfor det?"
„Fordi jeg har mistet Dig i Aften," sukkede han. „I Morgen
flyver Du ud — ud til de store
Forhold — og glemmer mig."
Hendes Haand søgte hans. Hendes Stemme blev blød, .Nej, nej,
Jean, jeg glemmer Dig ikke. Vi
to ses alligevel. Det gør ingen
Forskel". Hun greb ham ivrigt i
Armen. » Tænk paa, hvad det betyder, Jean I Et Engagement paa
„Les Mimiques" ! Jeg har aldrig
turdet haabe paa saadant noget!
Hvis jeg nu blot faar mig en Træffer, saa er min Lykke gjort!"
Jean betalte sin sidste To-Francs
og nippede surmulende til sin Øl.
Leonie var alt for optaget til at
drikke. ,Skal jeg slaa til? Synes
Du, jeg skal?"
„Selvfølgelig vil Du gøre Lykke",
sagde han. „Gid jeg var blot halvt
saa sikker paa at tjene til Middagen i Morgen, som paa det! Du
vil blive en Sensation, vil Du!
Du vil vaagne op i Morgen —
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med Tømmermænd — og være
berømt over hele Paris!"
I lutter Ivrighed spildte Leonie
det halve af sit Øl. „Jean, det er
alt for vidunderligt til at kunne
være sandt!"
Musikerens Fingre klemte sig
om Bordets Kant. „Og jeg skal
ogsaa være der — langt nede
blandt Publikum — og klappe ad
min lille Leonie, der bliver berømt".
Et øjeblik skælvede Leonies
Læber, og med blid Stemme hviskede hun: „Kæreste Jean, og Du
vil komme op til mig, naar det
hele er forbi?"
„Næ, ved Du hvad," udbrød
han, „tror Du, jeg vil være i
Stand til at kæmpe mig frem gennem den Folkestimmel, der stiller
sig op ved Indgangen for at faa
et Glimt af Dig at se? — Aa, jeg
naaer bare frem i rette øjeblik
til at se en eller anden Guldfugl
bortføre Dig til Souper i Cafe de
Paris."
„Aa, Snak," sagde hun. Men
hendes Latter var ikke særlig protesterende.
„Som om jeg ikke skulde vide
det ?" erklærede han.
„Og synes Du forresten, at det
Kostume, jeg optræder i, vilde
passe til din Fremtid? Næ, den
forgyldte Verden er ikke for mig.
Du maa lade mig staa udenfor
Indgangen."
Hun saa vredt paa ham, og atter trommede hendes Fingre paa
Bordet. Et Øjeblik var hun ved
at rejse sig og lade ham sidde,
men hendes Glas var kun halvtømt, og, hvad hun ellers var istand
til at efterlade, saa lod hun aldrig
øl gaa til Spilde. „Det er forresten en ubehagelig Aften, vi har
her," surmulede hun.
„Hør nu, Leonie," sagde han.
» Jeg skal fortælle Dig, hvorfor jeg
er ked af det for mig selv: Hørte
Dit ikke, hvad Pierson sagde i
Forgaars? Og Tournesol i Gaar,
at mine Arbejder gaar meget f ed=
re nu i den sidste Maaned ? De
sagde, at mine Kompositioner nu
var tusind Gange bedre end rør.
— Ja, i de sidste fjorten Dage
har jeg solgt tre Sange, — mere
end jeg solgte i et helt Aar. Den
ene var til Delphine, og hun sag=
de for to Maaneder siden, at hun
ikke fur Guld vilde synge nogen
Sang af mig, — og nu har hun
købt den ene — og hvorfor? Og
Grimaud sagde før, at han vilde
se mig hængt og mine Sange i
Skraldespanden, -- og nu har
han bedt mig om en Vise. Hvorfor, tror Du?"
„Hvor skulde jeg vide det fra?"
„Jo, for det er Dig! Dig, der
har gjort det! Det er fra Dig, jeg
har min Inspiration. Og nu — nu
gaar Du fra mig!"
„Har jeg ikke sagt Dig," skreg
hun, „at jeg gaar ikke fra Dig!
Herregud, kan Du ikke forstas og
faa ind i dit tykke Hoved, at jeg
kan gøre meget, meget for Dig,

naar forst jeg er i Skuddet? Det
har Du nok ikke tænkt paa ?"
„Jo, selvfølgelig har jeg det.
Saa stor en Idiot er jeg ikke. Og
Du mener det, det ved jeg godt.
Men jeg er bange for alt det nye
Du kommer ind i, det er noget,
der faar En til at glemme."
„Jeg glemmer ikke," sagde hun.
Med en Kraftanstrengelse slog
Jean alt Mismodet tilside.
„Javist
saa er jeg et Fjols,
der ser alt for sort paa det. Du
har Ret, min Engel, jeg er en tre=
dobbelt Idiot, — lad os heller se,
om Punel vil give mig Kredit til
den første, saa vi kan spise lidt
godt, og have det lidt rart!"
Og M. Pune! var flink, saa Jean
og Leonie spiste passende til Lej,
ligheden. Latter og Sang lød fra
deres Hjørne. Leonie var ganske
løssluppen af Bevægelse og Ophidselse, aldrig havde hun set saa
godt ud, — Jeans Munterhed var
lidt forceret, men han gjorde sit
bedste. De spiste og drak og morede sig Natten lang, og næste
Dag drog Leonie ind i sin nye
Verden. -Jean var i Teatret den første
Aften. Han var endnu mere nervøs end hun, men meget hurtigt
opdagede han, at der ingen Grund
var til at være nervøs. — Leonie
vakte Furore, — og samme Aften
underskrev hun sin Kontrakt.
Jean kom — takket være Leonies Arrangement
op paa hendes Omklædningsværelse, og som
i Ekstase faldt de i hinandens Arme
Nogle faa Minutter efter kom
et halvt Dusin smaa Breve til hende, og de udbad sig i mere eller
mindre familiære Vendinger hendes behagelige Nærværelse til
Souper. Jeans Mine blev mørk, da
han saa dem, men for Leonie var
de blot Beviser for, at hun havde
gjort Lykke, og hun glædede sig
over dem. Da Direktøren kom tilbage, havde han en ung Herre
med sig, en kendt og hovedrig
ung Mand, der bad om at blive
forestillet for den nye Stjerne.
Han stirrede paa Jean, som var
han et eller andet ubetydeligt
Insekt.
Den unge Herre bad hende til
Souper, men Modtagelsen af Invitationen, som hun var lige ved at
give, ændredes, da hun kom til i
Spejlet at se Jeans Ansigt. Af ren
og skær Medlidenhed fremstammede hun, at hun allerede havde
lovet sig ud. Jeans Ansigt lyste
op, og Leonie følte, at hun havde
været selvopofrende i sjælden
Grad, da hun kom til at tænke
paa den Forskel, der var mellem
den Souper, hun gav Afkald paa,
og den, hun nu skulde nøjes med.
Rasende gik den unge Herre, og
Direktøren kaldte hende for et Fæ,
der stod sin egen Lykke i Vejen,
og sagde, at hun ikke skulde bilde sig ind, at hendes Pligter til
Etablissementet indskrænkede sig
til at vise sig paa Scenen.

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.
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Leonie kastede — ikke uden skabet, maaske var det Kontrasten
Hjertebeklemmelse — sine Invita- i Omgivelsernes Luksus eller i de
tioner i Skuffen og gik med Jean Delikatesser, hun nød, der for førtil Cafe Pumel, hvor han pantsat- ste Gang slog hende.
Hun sad ganske stille. Hun stirte sine Indtægter for hele Maaneden for at kunne give hende den rede ud over Cafeen med vidt opbedste Souper, Pumel kunde skaf- spærrede øjne. Direktøren sluttefe. -- Fra nu af skinnede So- de en Yndlingshistorie, som han
len paa Leonie! Hun blev Sæso- kun vovede at fortælle til Damer,
nens Favorit. Teaterejeren tjente og hun hørte Latteren omkring
saa godt paa hende, at han be- Bordet, men tog ikke Del i den.
gyndte et helt Reklamefelttog til Det var, som Lydene og StemGunst for hende. Hun flyttede til merne veg tilbage, som om de
en fiks Lejlighed og begyndte rig- kom langsvejs fra. — Hun havde
tigt at nyde sin Lykke. Hun fik været utaknemlig, — grusom! Hun
sluttet Fred med den unge Rig, havde behandlet ham slet. Han
mand — ved at fortælle ham no- havde sagt hende, at det nye Liv
get ikke helt ægte om sit Forhold vilde faa hende til at glemme. Og
til den unge Musiker — og hen- hun havde glemt!
des elegante Lejlighed omtaltes
Han havde elsket hende. Det
begejstret i Pressen under „Fashi- havde hun hele Tiden vidst. Han
onabelt Nyt". Naar Jean kom der- havde sultet sig selv for at give
op, saa han ud til at befinde sig hende Fornøjelser. Hver Francs,
som en Hund i et Spil Kegler. han kunde vride ud af sin LomHan kunde ikke undgaa at lægge me, brugtes paa hende! Engang
Mærke til, at, naar hun forud vid- havde han pantsat sine Benklæste, han kom, var hun alene. Naar der hellere end at skuffe hende,
hun ikke vidste det, og der var og hun havde først opdaget det,
andre til Stede, lod det ikke altid da han var nødt til at gaa til
til, at hun var fornøjet ved at se Sengs, mens de andre blev lapham. Han hørte, at hun havde pede. Sidste Aften — dengang i
gjort mindre sandfærdige Und- Cafe Pumel — havde han sagt, at
skyldninger angaaende hans Paa- hun var Skyld i, at hans Kompoklædning til flere af sine nye Be- sitioner nu kunde blive solgt, —
kendte, og at han i andres Øjne at det var hende, der inspirerede
ham 1 Han var angst for at miste
gjaldt for hendes Protege.
Snart bad hun ham ikke kom- hende. Og hun havde lovet, at
me uden at anmelde det i Forvej- Lykken skulde ikke gøre nogen
en, fordi hun var saa optaget af Forskel paa hende.
Prøver o.s.v. Det forekom ham
Hun kunde se ham, som hun
ogsaa, at hun undgik at vise sig sad og stirrede ind af Cafe de
i hans Selskab. Inviterede lian Paris' Vinduer, se ham alene i det
hende til Aften, sagde hun Nej lille Værelse i Rues des trois frepaa en Maade, som om han ikke res. Han var ensom — uden Inmaatte vente sligt nu. Og saa en spiration, — han længtes efter
Eftermiddag, da han kom uden at hende! Hun kunde høre, hvor han
have anmeldt det, fik lun Besked bebrejdede hende hendes Hjerte—
om, at hun ikke var hjemme, skønt løshed
Hun følte, de andre saa paa
han hørte hendes Stemme indenfor Døren. Næste Gang han kom hende. Direktøren talte til hende,
til Teatret Mimiques, fik han Be- men hun svarede ikke. Hun rejste
sked om, at hun ikke kunde tage sig. Hun vilde gaa til ham — straks.
imod ham.
De andre protesterede. Hun vinI Løbet af kort Tid blev hun, kede dem tilbage, Hun hørte Disom han havde spaaet, Parisernes rektørens vrede Stemme, men hun
Kæledægge — eller ialtfald en af vendte sig ikke. Hun lod Portieren
dem ! Hun begyndte at føle sig skaffe sig en Vogn.
Da hun kørte op ad Faurbourg
som en Dronning. Cafe Pumel og
de smaa Fester sammen med Jean Montmatre, udmalede hun sig Genvar for hende som en længst synsscenen, — og med hvilken
svunden Drøm. Naar hun sad i Ømhed hun vilde gøre Bod for
Cafe de Paris og drak Champag- sin Forglemmelse! —
Hun skyndte sig op ad de halvne, — hvor fjernt syntes da de
Dage, da hun var fornøjet med et fems knirkende Trappetrin saa
stille, som hun kunde. Hun vilde
Glas øl paa en obskur Cafe.
Hendes Billede stod i alle Blade ganske sagte banke paa Døren og
— Mademoiselle Leonie! En Stjer- saa træde tilbage i Skyggen.
ne -al første Klasse. Hendes ToiUdenfor Døren stod hun stille.
Hun
hørte Jeans Stemme:
letter detailleredes i Modepressen
„— Det er Dig, der inspirerer
— og blev efterabet af Beaumonden Bladene bragte stærkt kulo- mig — kun Du ! Gud, hvor jeg
rerede og fantastiske Interviews elsker Dig, Suzanne!" — Leonie
vendte sig bort. Grædende og
med hende.
— Men saa en Aften i Cafe skuffet gik hun ned ad Trapperne.
de Paris — mindedes hun l Hun Halvvejs nede ad den sidste Trapvar Midtpunktet i et muntert Sel- pe snublede hun over et ujævnt
skab, givet af Direktøren for Te- Trin og faldt. Det blev opdaget, at
atret. Maaske var det et eller an- hendes ene Ben var brækket.
— Nede i en Sidegade ovre
det uoverlagt Ord af en af Sel-

ved Pont Neuf boer der en lille
bleg Syerske med sørgmodige,
men tapre øjne og ried det ene
Ben lidt kortere end det andet,
og hendes flinke Fingre skaber
de Hatte, der sætter Prikken over
I'et paa andre Kvinders Skønhed.
Og ingen fortæller hun, at hun
engang i to vidunderlige Maaneder var Mlle. Leonie fra Teatret
des Mimiquese en Stjerne af første
Klasse, Paris' Kælebarn.
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Fra det danske Luftfartselskab
bar vi modtaget følgende:
Der har i den si nere Tid fra
De Danske Statsbaner s Side været
rettet forskellige Angreb mod Det
Danske Luftfartselskab. Generaldirektør Knutzen har saaledes gennem Ritzaus Bureau udtalt, at
„ingen kan imidlertid være tjent
med, at Det Danske Luftfartsel
skab disponerer saaledes, at økonomien ødelægges, hvad der allerede en Gang er sket". En saadan
Udtalelse fra en Institution, der
selv regner sig for at være konkurrerende, bør maaske ikke tages alt for alvorlig. Udtalelsen
maa dog siges at være velegnet
til hos Offentligheden at skabe
Mistillid til D. D. L 's Ledelse.
Saa vidt det kan ses, maa Generaldirektøren bygge sin Udtalel
se og den skarpe Kritik, han har
fremsat, paa de Oplysninger om
Størrelsesordenen af Billetprisen
for Ruten København — Aarhus,
som er fremsat af Undertegnede.
Paa Grundlag af nogle Forkalkulationer, som har været indsendt
til Trafikministeriet — altsaa ikke
offentliggjorte Regnskaber — som
D. D. L.'s skarpeste Modstander
paa en eller anden Maade har faaet Adgang til, fremsættes den Insinuation, at de opgivne Billetpriser er saa langt fra at være rigtige, at man nærmere maa regne
med det tredobbelte Beløb. Da
denne Paastand iflg. Referat i Dags.
pressen nu er forelagt Folketinget,
ser jeg mig nødsaget til gennem
Dagspressen at fremsætte nedensraaende Oplysninger.
D.D.L. har fulgt det Princip at
afskrive sine Maskiner i hurtigt
Tempo, fordi vi forudsaa, at den
stærke Udvikling af Passagertrafikken fra Aar til Aar snart vilde
medføre, at Maskiner til 8 Passagerer vilde blive for smaa til Anvendelse paa de internationale
Ruter, i hvilke Danmark har Andel. Selskabet ejer 3 saadanne
Maskiner (Type Fokker F. VII),
som nu er helt nedskrevne, og
derfor regnskabsmæssig oplagt
anvendelige til Oparbejdelse af
indenlandske Ruter.
Det er eenmotorede Maskiner
og enhver Lægmand kan naturlig.
vis fremsætte den Udtalelse, at en
Flennotormaskine, forudsat af Ma,
skinen kan holdes under Gang,
selv om en af Motorerne gaar
istaa, derfor er mere driftsikker.
For en Sagkyndig maa Spørgsmaalet imidlertid være, om den Motor,
der anvendes i den eenmotorede
Maskine, er saa god, at den kan
betegnes som noget nær absolut
driftsikker, og dette er netop Tilfældet med de Bristol-Jupiter Motorer, som er indbyggede i de
omhandlede Maskiner.
Skulde trods alt et Motorstop
indtræffe, er dette jo ingenlunde
ensbetydende med en Katastrofe,
idet en tvungen Landing i et Land
som Danmark næppe engang vil
medføre materielle Havarier. Sagkundskaben nærer derfor heller
ingen Betænkeligheder ved at anvende Maskinerne ved Flyvning

over Land. Betænkelighederne kommer først, hvor et Motorstop vil
tvinge til „Landing paa Søen".
Faren herved har man andensteds,
hvor det drejede sig om betydelig større Vandstrækninger, bort,
fjærnet ved forskellige Foranstaltninger, saaledes at Maskinen kan
holdes flydende. De omhandlede
Maskiner er derfor ogsaa teknisk
set oplagt anvendelige til vore in.
denrigske Flyvninger.
Paa Grundlag af disse Maskiner blev der ved D.D.L.'s Regnskabsafdeling opstillet en Forkalkule for Ruten København-Nar hus .
I denne er medtaget paa Udgiftssiden :
1.) Flyvemateriellets Drift og
Forsikring.
2 ) Forsikring af Passagerer.
3.) Stationspersonel og Havneafgift i København og Aarhus.
4 ) Afskrivninger af Motorer.
Derimod er der paa Indtægtssiden ikke regnet med Andel at
Selskabets Overskud i andre Forretninger eller af Subventionen, ej
heller af Indtægt ved Post- og
Godsbefordring, men udelukkende
med Indtægter ved Personbeford'
ring.
Det viser sig da, at med en
Billetpris af 28 Kr. og alle Hadser besat vil være skabt Balance.
Naar dette er meddelt Offentlig.
heden, er det for at give denne
et Begreb om den Størrelsesorden,
hvorom det drejer sig, idet der
hersker udbredte Vrangforestillinger om Lufttrafikkens Kostbar hed,
Vrangforestillinger, som man fra
Statsbanernes Side søger at udnytte mod dansk Lufttrafik. Man
bebrejder us, at vi regner med
100 pCt Belægning. Dette bør imidlertid ses i Forbindelse med det
ovenanførte. Men løvrigt bør det
dog fremhæves, at 100 pCt. for
Selskabet kun betyder 8 Passagerer, hvorimod 100 pCt for D.S.B.
maske betyder flere Passagerer
end der overhovedet færdes paa
Strækningen. Det er altsaa ganske
misvisende at regne med D.S.B.'s
Belægningsprocent .om den, man
maa anvende ved Forkalk ulation
at Luftruten København—Aarhus.
D.D L. ar bejder foreløbig for dansk
Luftfarts Fremme og tilstræber
derfor kun Balance og ikke Fortjeneste. Dette betyder, at man
med de af D.S.B. paastaaede og
af Trafik ministeren godkendte Bil.
letpriser paa ca. 70 Kr. -- stadig
under de foran anførte Forudsætninger — vilde kunne skabe Ba.
Lance med en Belægningsprocent
paa kun 40 pCt. eller 3,2 Passagerer pr. Tur.
Det er muligt, at der til denne
Billetpris maaske ikke vil kunne
skaffes flere end dette Antal. Vælger man derimod den mere overkommelige Billetpris 45 Kr. vil
en Belægningsprocent af 62 pCt.
eller 5 Passagerer pr. Tur kunne
skabe Balance, og dette kan ingenlunde anses for utænkeligt.
Belægningsprocenten vil ved
Forkalkulationer selvfølgelig altid
være en Skønssag, men mon ikke
vi, som har for Øje de stejlt stigende Kurver for Passagertrafikken paa Ruterne i alle Lande, her
skønner rigtigere end Mænd, der
tror at handle rigtigt ved efter
Evne at spænde Buen for dansk
Lufttrafik? Lyntogstrafikken er udmærket, hvis den holder, hvad
Generaldirektør Knutzen lover,
men Brobygning og Materiel koso
ter mange Penge, og D.S.B. er her
en halv eller en hel Snes Aar for
sent ude; Lufttrafikken bør ikke
tvinges til at følge dette Eksempel.
D.S.B. har som Bomærke det
vingede Hjul. Dette er ikke længere berettiget. Vingerne har for
stedse forladt dette jordbundne
Befordringsmiddel og er vendt til-

bage til deres rctle Element. De
pryder nu som Symbol Flyverens
Bryst.

en af N. N. Holms Kapergaster,
Jens Hansen, slog Soldaten til
Jorden og Gryden gik itu.
København, den 1. Februar 1935.
13. Nov. 1813 forlanger GirZ,erGodtfred Hansen
nor Rot h e, Hans Jørgensen, Sand(sign.)
vig, Augustin Jensen, Kokkelykken og Erik Kragh »paa Lyngen« tiltalt for at have været
med Hest og Vogn i Slotslyngen
for at rive Lyng uden Guvernørens Tilladelse. De undskyldte
sig med at saa mange andre
Af Kapt. K. E. S. Koefoed.
havde gjort det, og tilbød at give Erstatning, hvilket de erlagDen »anordnede Gj ordensoder« de med nogle faa Skilling.
eller som hun ogsaa kaldes »den
I Anledning af Tyveri af noget
beskik kede Gj ordem a dam me« Lærred og Tøj, var der Underhavde det meget besværligt med søgelse mod Smed Anders Herat faa Borgerne til at tilkalde sig sted og hustru. Denne sidste
i paakommende Tilfælde. De be- paastod at have givet Tambour
tjente sig hellere af andre. I fle- Scheel 2 1/2 Alen Lærred som
re Aar er hendes Klage en jævn- Løn for Arbejde hos Manden,
ligt tilbagevendende Anledning Tambour sagde at han havde betil indgaaende Forhør med paa- talt det med 37 Rdl. Desuden
følgende Idømmelser af Erstat- havde han drukket 7 Sopkener
ning til hende.
Brændevin, som han ogsaa havHans Jørgen Christensen, Mons de betalt. Musketer Zchernikow,
Hammer og Jens Larsen lagde Underofficer Poltovsky og Kapfor. Med 3 Rdl. var Gjordema- tajn von Ziska førtes som Vidner.
da mmen fornøjet.
Hans Vinberg klager til PoliPostfører Niels Kaas og Ras- timesteren over sine 2 indkvarmus Petersen, der sejler Post terede Soldater Heinrich Weiler
mellem Bornholm og Cimbris- og Vilhelm Melkani. Vinbergs
havn, vender hjem med uforret- Kone sad og gav sit Barn Die,
tet Sag, da de har erfaret, at der da Soldaterne sad ved Bordenvar declareret Orlog mellem den og støjede. De forlangte
Danmark og Sverig. Postføreren Brændevin, og da hun nægtede
kom i Land og begav sig som det, skældte de hende ud for en
sædvanlig med sine Breve til Djævel og Satan og truede. Hans
Orenius. Denne sagde da, at han Vinberg var ogsaa kommet ind
hverken kunde modtage eller og blev skældt ud af Soldaterne,
videresende Brevene, da der var og Weiler holdt sin knyttede
erklæret Krig mellem Danmark Næve under hans Næse. Da de
og Sverrig. De Breve, der var ikke kunde faa Brændevin forankomne, blev beslaglagt af den langte de Øl.
svenske Regering. Han blev kaldt
Johan Grønbech, Mons Hamtil Borgmesteren, der sagde, at mer, Frederik Bohn og Jens Koingen danSk Mand maatte være foed var Vidner.
i Sverrig, og at han øjeblikkelig
Byens Formand Borgerløjtskulde tage bort. Han begav sig nant Mons Frederiksen skal melda straks med sine 3 Mand til de om Sagen til Kaptajn von
sin Baad og sejlede hjem.
A hlefeldt.
Fortsættes.
9. Aug. Fuldmægtig Markmann tbreslaar Jørgen Kofoed
og Mons Frederiksen som Opmænd til at dømme om Holms
Anerkendelse.
Brændevinspibehat var brugelig
Ved at læse i »Bornh. Tideneller ej. Fra anden Side foreslode« om 'Festlighederne paa Alges imidlertid andre Skønningslinge Sygehus korn jeg i Tanker
mænd, og disse blev vagt af Retom en Oplevelse, jeg havde i
ten. nemlig Hans Jørgen Holm,
Horsens for mange Aar siden.
Mons Alling, Hans J. Vinberg og
.leg var paa Besøg hos min
Johan Kaas, som skønnede, at
ældste Bror og følte mig træt
Pibehatten var ubrugelig, hvorog sløj og bad ham derfor give
efter Holm frikendtes.
ig Anvisningpaa en dygtig Læge.
Guvernøren rekvirerer Niels
Min Bror, der trods sine 59
Nielsen Holm tiltalt for at have
Aar, aldrig har været syg, kendskældt en af de fremmede Solte ingen; men bad mig gaa ned
dater ud for en Spitsbub og en
paa Søndergade, Hovedgaden,
Tyv, fordi Soldaten havde pluksaa fandt jeg nok en. Det gjorde
ket nogle Ærter paa Holms
jeg og korn ind til en Mand,
111ark, hvilket Soldaten nægtede
der, som Dante siger, var midt
at have gjort.
paa Livets Vej, altsaa omkring
Hos Hans Vinberg var indkvar- de 35.
teret Musketer Nicolaus Meyer.
Efter at jeg havde opgivet Navn
En Morgen Kl. 6,30 da Vinberg og Hjemsted, spurgte han mig
sad i sin Stue og talte med Ka- om Allinge- Lægens Navn. Da
perfører Niels Nielsen Holm, og han fik det at vide, sagde han :
en Snes Kaperfolk fra Neksø var »Naar De har Dr. Borch til Læforsamlede i hans Gaard, hørte ge, behøver De ikke søge Læge
lian Spektakkel og Skrig fra Køk- noget andet Sted; thi jeg kender
kenet, og gik derud. Vinbergs
Dr. Borch og hører med til hans
Ilustru beklagede sig over at væ- gamle Elever«.
re stødt af Meyer. Han kom med
Dermed rakte han mig Haanen Gryde og skældte ud over, at den, og Audiensen var forbi.
den ikke var ren. Pigen vilde
H. P.
have den og gøre den ren, men
Meyer sagde, at lian vilde gaa
hen og vise sin Underofficer den
og vilde ikke aflevere den.
Pigen fandt det urimeligt at
forlange Gryden rengjort saa
Olsker.
tidlig, da den først skulde bruges Som det fremgaar af omstaaende
til Grød til Middag, men Muske- Annonce begynder Gymnastiken
teren havde travlt, fordi han næste Lørdag, og da det bliver
skulde til sin Kaptajn. Han vilde den dygtige Leder Konrad Kofoed,
løbe med Gryden, men Vinberg haaber man paa stor Tilslutning
raabte til Kapermatroserne i til Drenge- og Karleholdet. Vi anGaarden, at de skulde tage Gry- befaler ældre Folk at minde deres
den fra den tyske Keltring. Det Sønner eller Medhjælpere om at
kom saa til Slagsmaal, hvorved være med ved denne sunde, gode

Mimi 8! iiiiIllifier8hUS Birks
Politi-Protokol,

Fra Uge til Uge.
_o_

•

Forlovelsesringe •
Lager af alle Størrelser i moderne, ciselerede og glatte Ringe

e

Allinge Ur- og s
• Guldsmedeforretning •
Conrad Hansen. TI. 140

•

Sport, saa der kan blive en fyldig
Opvisning, naar Vinteren er forbi

Sømandsforeningen
jubilerer som omtalt i Dag og
fejrer de fyrre med en Middag i
Palmehaven, hvortil er tegnet henved 250 Deltagere — det største
Antal og (maa man vel sige) den
største Fest, som endnu er afholdt
i Al linge. Der vil ogsaa i Dagens
Anledning blive sørget for Deltagernes Befordring med Bil der fra
Kl. 18 og hele Aftenen kører mellem
Allinge Postkontor og Palmehaven.
Foreningen er vel nok den største
indenfor Kommunen og der er al
Grund til at mindes de første Pionerer, som lagde Grunden til den
solide Ramme, nemlig afdøde Skipper Kofoed og Hustru samt Agent
Sandersen, der som Kasserer forstod at skabe og øge Foreningens
Midler. Deres Minde bør altid staa
i taknemlig Erindring.

Karneval.
Nu holder Prins Karneval snart
sit Indtog i Allinge. Gymnastikforeningen lægger ud den 24. ds.
med sit aarlige Karneval, som
gerne plejer at være en tilbagevendende Succes fra Aar til Aar.
Vi har været ude at snuse, men
man vil ikke rigtig ud med Sproget; dog er vi sikker paa, at det
ikke bliver mindre morsomt og
originalt end de foregaaende Aar.
Forberedelserne er allerede i fuld

Gang, og man gør sikkert alt, for
at Festen skal blive saa vellykket
som muligt. Medlemmerne kan nu
godt tænke paa Karnevalsdragten.
A. S. G.s Karneval plejer gerne
at møde med et stort Antal maskerede. Vi haaber i næste Uge
at kunne fortælle Læserne noget
mere om, hvad der skal foregaa.
SVIP.

Gellin f8Z Borgstrem,
de kendte muntre Violinvirtuoser,
som har saa fint et Renomme fra
tidligere Aar, hvor de altid trak
fuldt Hus i Allinge-Sandvig, kommer paa deres Danmarkstourne
sammen med Oswald Helmuth og
Schiøler Linck atter hertil den 31.
Marts. Senere udførligt Program.

To maa man være hedder en rørende Kærlighedsfilm,
som Søndag Aften fremvises i Biografen. Det er Norma Shearers
bedste Talefilm, skr. „Betl. Tid."
Aldrig har denne Skuespillerinde
været mere bedaarende end i dette Skuespil, hvori Krigens Alvor
og megen romantisk Kærlighed
danner Baggrunden for en gribende og underholdende Handling,
som fængsler fra først til sidst.

Vaarlængsel.
Hun helt alene mellem nøgne Birke
saa tankefuld i Haven stille staar.
Og i de mørke Øjnes dybe Blikke
genspejler sig en Længsel efter Vaar.
Hun drømmer sig vel Haven
fuld af Blomster
og Solskinssmil, der over Gangen ler.
Og søde, hemmelige Sammenkomster
bag Træers Skygge hvor dem ingen ser. Me,1 eet hun stirrer paa
den frosne Flade,
og over hendes Ansigt Smilet staar.
Hun finder mellem visne, tørre Blade
en Vintergæk Det første Tegn paa Vaarl
OLGA PETERSEN.
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Vil De forøge Deres Omsætning?
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Masse-Salg til smaa Kronepriser!
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Vi har ingen gamle Varer, men ved Status - Opgørelsen bliver der altid lagt Varer til Side, som sælges særlig billigt ved det
aarlige Udsalg.
Kig indenfor! Mange af de nedsatte Varer passer maaske lige til dem.
For Eks.: Uldne Herretrøjer fra Kr. 2.50. Uldne Drenge Sweaters
fra Kr. 1.00. Bomuldstøjer fra 65 Øre pr. m, m. rn. Forsyn Dem nu!
Vi gentager: Stor kontant Rabat paa alle Køb — Uldgarn undtaget.
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ALLINGE

Selvfølgelig, det vil enhver Forretningsmand - men hvordan lader det sig gøre?
Ved Reklamering ! Den Trykszg., der er
smukt og moderne udført, vil altid virke
stimulerende paa Deres Salg.
Et fikst lille Reklamekort, et Reklameblotting eller en Brochure vil minde Publikum om Deres Forretning eller Virk somhed, og om Fordelen der er ved at
købe hos Dem — og det er slet ikke dyrt!

bad os udarbejde Dem et Forslag
og give et Tilbud; vor Erfaring staar til
Deres Raadighed. — det er Telefon 74.
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Gornitzka's Bogtrykkeri Allinge
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Ligesom i tidligere Aar har vi i Februar
Maaned ogsaa tilrettelagt et Udsalg af

Bøj dig!
Den berømte Statsmand og Fysiker Benjamin Franklin modtog
en Gang et godt Raad, som han
skrev sig bag Øret.
Han var i Besøg hos en kendt
Præst, som aldrig, hvor Anledning
gaves, undlod at meddele -- især
Ungdommen — gode Raad. Da
Franklin tog Afsked rm d sin Vært,
vistes der ham en kortere Vej fra
Huset gennem en snæver Gang,
hvorover der paa tværs løb en
Bjælke, idet Franklin nærmede
sig denne, raabte den gamle Præst:
„Bøj Dem der — bøj Dem !'
Men Franklin forstod ikke Advarselen før han havde løbet Hovedet imod.
„De er ung", sagde Præsten,
medens Franklin gned sit Hoved,
,og Verden staar Dem aaben.
Hvis De bøjer Dem paa deres
Vej gennem Livet, vil De undgaa
mangt et Stød!"
Da Franklin var blevet en gammel Mand, skrev han, at dette
Raad, der bogstavelig var blevet
slaaet ind i Hovedet paa ham,
ofte havde været ham til stor Nyt.
te, og han ofte havde tænkt paa
det, naar han saa Hovmod blive
ydmyget, og Ulykke komme over
dem, som bar Hovedet for højt.
Ydmydhedens Klædebon er uopslideligt, ja bliver skønnere ved
dagligt Brug.

Porlok, Oksvarer, hook
til rigtige smaa Priser. — Her kommer alle Husholdningsartikler frem, og ligesaa alle Slags Værktoj, Kulkasser, Skovle og alle Redskaber.
Altsaa særlig godt Kob i Februar Maaned.

,\fordlandets Xandelshus.
mernu fiaves Restoplag af

Xarrunershits 2irks Xistorie
som sælges til en Sris af 2 .ler.
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri.

Benyt vort Udsalg

■
Izi~etwerszwg~~~sso
til at forsyne Dem ?ned gode og billige Varer.
De køber nu med Fordel Sengeudstyr, Gardiner, Kjoletøjer, Damefrakker, Kjoler og mange
andre Varer. Mange Rester fremkommer daglig og sælges til smaa Priser.

Varm Blodpølse
faas Fredag Middag.

efNA NG A Sirdi

Johanne Hansen, Lindepi.

\*

Under Udsalget
sælges en Masse Fodtøj til langt
under Værdien.

NORD

41 Victor Plank
ALLINGE
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Ny Sending knuste, rene,
Olsker.
Gymnastiken begynder i

C. L arsen, Allinge.

En mindre Lejlighed særlig blede Kalkskaller
til Hønsene

søges i Allinge eller Sandvig.
Billet mrk. Lejlighed" modtager
Bladets Kontor.

!Biografen.

anbefales i Sække a 50 Kilo -og disse sælges til samme billige
Pris.

Søndag Aften Kl. 7 og 9

Norrhtis Bandeishus,

Zo maa man være.

Forsamlingshuset Lerdag den
16. Febr. For Drenge Kl. 7,
for Karle Kl. 8.
Mod godt frem.
Konrad Kofoed leder.

Udvalget.

Varm lidpolse
faas hver Fredag Middag.

En Pige

Filmen tilkendtes Guldmedalje
som Aarets bedste Film.

Glade Skoledage
Morsom Tegnefilm
Fredag ingen Foi estiliing.

ved

k

18-20 Aar
kan til 1 Maj raa
Plads ved indvendig Gerning paa
Skovfogedstedet Lindebjerghus pr.
Almindingen. Tlf. Østermarie 132.

Dina Sørensen, Allinge.

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

Allinge Bogtrykkeri.

Udsalget slutter Mandag
den 11. Februar.
Benyt derfor Lejligheden til at forsyne Dem i
Tide. Et lille Parti Fløjl sælges for 1,50 pr. m.
Gode Farver.
ALLINGE MESSE.

Fazrelselsreglement.
Gjter acerbielMonett af 1. er:ttili 932.

— 0—
V.3cer altib opmeerlfom, naar tie feer.
bed pan 51iirebane.
obgrerigere maa ilte frerbei; lattø
ab Sbarebanen, naar ber finbeo brugeligt ffrtong, og her er q3Inb§ paa
betle; er bette ilte ilfcetbet, bar be
flet tit at krbe4 [angr Rørebanen,
men [tal ymte agtpangioen orerfor ben
øbrige iScerbtet. (§ 5).
gørerbe Etal ubbite firtig orfigtigbeb reb Strirfel fra en @abe eller
9.3ej ittb i eller orer en kniber, beb
8tatibhirg efter' gorattbrinq af .cetbfel.zretnim, reb Rottet orer jernbanebroer, Gabe- eller 93ejtrn» og
geengeffelter, forbi 8ibebeje, gennem
$orte etc. Vienbinger
ffe til enure; &tibing og 3aglrenstøtfel maa
tun tie, 'tant ben ilte generer ben ø».
rige gcerbjet. (§ 9).
.jorbianfertii bagfra i @abetrab4 er
torbubt.
(Eli bøjle jringe i tort 3ue, tit
rentere i meget flor
g3eb "ring til kote: tirret i gob
Zib forinben kninnben langt ub
Bøfre 58eb ruin g til reiffire: tittet i
ub Zib forinben ,taanben langt ub
til benlire. tegn !reb $iften er itte
not
intet gøretøi man holbe flirte, bror
bet generer 3cerbielen.
glast tørenbe møber hitianben, Etat
be begge fjolre fan !argt tit højre, at
ber er rigelig stab imellem bem.
3orbilsrfel bagfra fist fte til nenfire,
og maa lun fte, Klar bet tan teis, at
58ejbatren er fri Zen, bet turer fortelt, Ral firsla bolbe tilbage og gire
rigelig 13lab4 til oirbiførfeleu, Hane
han uarflue? beram. (tå 10).
fjor at inibgan 8ammenjtob mellem
førenbe, ber fretbe.t, fardebN, at bered
Tieje tfrere;3, hat ben, font bar ben (tuben paa !tøjre tatinb, tigepligt. Zen.
furnger boki itte ben
114:
anben tor g.otfigtigheb. gtatentig fist
3.orrintigbeb Peb cerbfel fra
ber
en minbre befcerbet ;ej til en mere
befretbet -t;ej eller @abe. Zen, ber tora ub fra en @jenboni eller Crirunb.
fililte, bat '-/.3igeptigt for i.erbfet fra
begge Sirer. (§ I).
Wenn et bolbenbe Striretøj foretager
egn
llbtring beb ,gangfcerring,

tom reb Mubring af 3.eetbfeWetnitlq.
Slør ilte inb i et 4?.ffitog, tropbenfbetinger eller s43tocegioner.
NtetrenbingMiben er en bah> time
efter og en halo time før
Cr.
gang, og inberfor benne hib Ral arie
tefieføretejer bare fortnnet meb en
!fart Ibtenbe 53rgte part buer 8ibe nieb
bribt
og en Iaglogte nieb røbt
2ø, bnii3 irre t)rItigterne bifer taaban
ridt .2114 bagub. Cgiaa Zrcetuogue ffal
Vibe 2tigte, hbor ber itte er &bebeIhftring,
Vira CY.htiefiren ligget i bøjre 8ibe
af @aben, (tal iirtlitten benntte ben,
nieb minbre ban bar niatlet pan Qnt•
ten, bet er brebere enbi toret.
sYanr bobbelt Qrtletti, fuml er beregnet for (Stitling i begge Retninger,
i renitre Cdiibe af @aben, er Q4biffen berettiget, men ilte forpligtet til
at benntte ben.
(fifflifter haltit enliner hib tjolbe
muligt, og bet
fan langt til Løjre
er forbabt at sutle bad eller orer
tora eller ub af '.florte etc. )41-fltifter
maa itte bage tig bagi anbre Røretøjer, og paa en Untle man ilte beforbre flere $ertoner, enb ben er irbrettet til, iiinDer (lotte flat bære tottg,
net tuet) Shiteøje og i .43ngtetrenbing.
tiben meb !lut tutenbe 5.!rgte (bet ogfaa flat hj« til ibetrfe).
antlifter ftal altib haat minbll en
barrub paa l toret og begge 3øbber
paa 43ebuterne.
43an 2anberejen er i balge § 8 i
cerbtelMorer taa ritt muligt ben
t)berite Wteter af delbanen forbehoIbt
(Intlitten (alting ilte ben betl« 2nnbe.
oejbrebbe); ubanet benne uberite
ter jfal autlitten altib rige for 9notortøteribe, og bror ber er antlettiet,
er Qnflitterne benrift til bifif e,
@irer ell Wolitibeljent Zen' et tegn,
ilttelt:fe ubbrtinfan ret Dem i arie
net beretter.
at
ZeI fan tofte ilibtil 1(.00
obertnebe bife Stegler foruben muligt
rfleitning.3ntifbar.

Avismakulatur,
rene Aviser, bundtet i Pakker a
), sælges for 75 Øre
5 kg. (ca 300

Allinge Trykkeri.

STAMMERSHALDE Tegn Abonnement paa Nordbornholm

Renovationskørsel

er aabent hele Aaret

besørges meget billigt. Tlf. 124 v.
C. C. Andersen.

2i sender Dem

„Ylord6ornfiolm"

Billiard til fri Afbenyttelse

Husk at bestille Gødningskap
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Jeg venter flere Ladninger Gødningskalk, baade Nørre
Flødal og Stevns, og vil gerne have Bestillinger i god Tid.
Jeg leverer til meget billige Priser.

flyer 2Jge.
5Ønli ogsaa paa os, Tlf. 10.
naar De firar et eller
andet at avertere.

E. M. BECH.

Udsalg kan vio ikke holde, men
J
til 15. Marts i
i Tiden fra 25. Januar
Aar har vi nedsat Prisen paa Permanentbølgning fra Kr, 12.50 til kun 8 Kr.
(alt iberegnet) og mod Aflevering af
denne Annonce. — Klip nd

Barber Johs. Larsen.
Tlf. Allinge 53.

Allinge Skæreri

Klipfisk og Lammekød
— hver for sig to gode Spiser — faas i fineste Kvaliteter i

PRODUKTEN, Tlf. 10. E. M. Bech.

anbefaler sig med al Skæring,
Høvining samt Salg af tørt Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.

Tlf. 29.

E. M. BECH.

Rigtige Priser
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Prøv det!

ti] den rigtige Pris kan kun købes i Produkten.
Rigtige Varer f

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.

Et rigtigt Stykke Ost

3Kr. Permanent 8 Kr.

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.

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

Averter i NORDBORNHOLM

Et Værk med Bud til alle!

Geert Hansen.

En mærkelig Millionær.
—0 -

Verdenskrigen 1914-18 og Tiden der fulgte

Den mærkeligste af alle Amerikas mange Millionærer er vel
nok Meksikaneren Don Pedro Alvarado, hvis Rigdom er uberegnelig stor, da han er Ejer af en
af de største Guldminer.
Ligesom Faderen arbejdede han
allerede fra Dreng af i Palmilla
Minen, men Arbejdet kastede saa
lidt af sig, at han maatte gaa barfodet i usle Klæder og næppe
kunde spise sig mæt hver Dag.
En Dag opdagede hans Fader
imidlertid en Guldaare og efter alt
at dømme maatte den være meget
rig. Det var ham imidlertid umuligt at naa Skatten, thi han manglede Værktøj og Maskiner.
Tiden gik, og den gamle Alvarado døde, efterladende sin Søn.
En Dag lykkedes det saa denne
ved Hjælp af Dynamit at sprænge saa meget af Klippen væk, at
den guld hold ige Ertsaare laa aaben.
Ha n henvendte sig nu til flere
Banker med Stykker af Gulderts
sen som Prøve, og da disse befandtes meget guldrige, lykkedes
det ham at laane 180,000 Dollars.
Nu korn der Maskiner, og Arbejdet blev drevet med en saadan
Kraft, at han allerede en Maaned
efter ikke blot betalte Laanet tilbage, og saa endda yderligere
have 800,000 Dollars.
Aar havDenne Mand som i
de arbejdet for en Dagløn af ca.
1,50 Kr., har nu en Indtægt af
35,000 Dollars, altsaa over 40 Mill.
Kr. om Aaret. Det er imidlertid
hans faste Forsæt engang at dø
uformuende, derfor har han givet
umaadelige Summer, ca. 40 Mill.
Kr. til Boliger og Understøttelser
for fattige Meksikanere.
For nogle Aar siden tilbød han
at betale hele Meksikos Statsgæld,
et Tilbud, som dog ikke blev modtaget. Skønt han nu ejer et Palads,
der vurderes til 20 Mill. Kr., er
han dog umaadelig tarvelig i sine
Livsfornødenheder og vilde maaske
ikke have noget imod at flytte tilbage til sin gamle Hytte.

10 pCt. Rabat

NORDBORNHOLNI

ved omgaaende Bestilling

bestiller herved Abonnement park „Verdenskrigen" med 14_1
pct. Rabat til nedenstaaende billige Favør-Priser. Værkets
12 Bind skal send4S mig pr. Post-Etierkmv med 2 Bind
hver anden Maaned.

Bornholms
Spare- og Laanekasses

De første 2 Bind udsendes i Februar. Ved omgaaende
Bestilling indrømmes Bladets Læsere 10 pCt. Rabat, hvorved Prisen for Bogskabsbind kun bliver 1 Kr. 57 Øre
pr. Bind og for Skind-Udgaven 2 Kr. 25 Øre.

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.

Det eneste samlede officielle Værk om den store Verdenskatastrofe.

ENHVER

med Interesse for historiske Verdensbegivenheder bør
tegne Abonnement paa dette enestaaende og sjældne Værk, der
ikke alene vil behandle den egentlige Krig 1914-1918, men ogsaa Efterkrigsvirkningerne lige op til vore Dage. Et saadant samlet og paalideligt
Værk om den store Verdenskatastrofe vil faa mægtig Betydning ikke blot
for den nulevende Generation, men ogsaa for de kommende Slægtled.

u

der ikke har oplevet Krigen, vil med Udbytte læse
dette Værk, som naturligt maa virke i fredsvenlig Retning, og de
ældre, der blev Vidne til al den Lidelse og Sorg, de 4 Aar bragte Menneskeheden, vil ved Læsningen blive erindret om alle de grusomme Begivenheder, som for over zo Aar siden tog deres Begyndelse, og herom kan
ingen tit nok blive mindet, thi den, der kender Krigen, maa hade den.
NGDOMMEN,

:;

k7,#2 >Y7,4.«
Hver Dag faldt 6,400 Soldater
VERDENS VERDENS
KRIGEN
KRIGEN

Krigen 1914-18 varede i 4 Aar 3 Maaneder
10 Dage.
Hterstarkerne: Ententen 42 Millioner, Centralrnagterde 24 31i11ioner.
Dade: 10 Millioner.
Hver Dag faldt 6,400.
Hvert Minut: 4 Mand.
Huer sjette Soldat fald!.
Over 40 pa. af de Faldne var unge Mennesker
i Alderen fra 19 til 24 Aar.
87 pøl. af de Faldne var Arbejdere og Bønder,
Saarede: 20 Millioner, 10 Millioner Invalider.
hver tredie Soldat blev saarel.
Toget til Fange: 7,5 Millioner, af hvilke en
stor Del døde i Koneentrationslefrene.

VERDENS
- KRIGEN

VERDENS
KRIGEN-

VERDENS

Værdierne forødes
.Sønderskudte Huse, Fabriker o.s.v. for 50 Milliarder Kr. 3 250 sænkede Skibe paa 13 Millioner
Registertons til en Værdi af 78 Milliarder Kr.
9000 nedskudte Flyvemaskiner.
I Frankrig blev 10 Arrondissementer (Distrikler)
lagt ode. 20,000 Fabriker, 594,00(1 Beboelseshuse og
500.9 Kilometer Jernbaneskinner blev ødelagt.
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ETTE Værk om Krigen, som nu vil blive
udsendt, er direkte skabt i Samarbejde med
de i sin Tid krigsførende Magter — saavel fra
Ententens som Centralmagternes Side — hvorfor
det kan bringe absolut autentiske og paalidelige
Skildringer fra den store Krig, skrevet af de allerstørste og mest kendte Verdenspersonligheder.

O

VENSTAAENDE Gengivelse er stærkt for-

mindsket. Værket omfatter 12 Bind, som
udsendes med 2 Bind hver 2den Maaned. Det
kan, efter frit Valg, faas i 2 forskellige Indbindinger. Prisen er meget billig og overkommelig
for alle. Indbundet i Bogskabsbind: Kr. 1,75 pr.
Bind og indb. i ægte Skind : Kr. 2,50 pr. Bind.

Betaling pr. Post-Efterkrav med 2 Bind ad Gangen
hver anden Maaned.

Forlaget „Danmark"

ÆRKET er forsynet med over 1000 IllustraV
V tioner. Der bruges kun smukt og holdbart
Papir. Indbindingen er solid og stilfuld, udført af
bedste Materiale i kunstnerisk Udstyr, fuldstændig i Smag med meget dyre Bøger. Tegningen paa
Ryggen er ens paa begge Udgaver, men Skind-Udgaven er præget m, ægte Guld, der aldrig taber sig.

Undertegnede Læser af

Tryksager
Porto
5 Øre

Jeg ønsker denne Udgave:

Indbundet i Bogskabsbind å I Kr. 57 Øre pr. Bind
2) indbundet i ægte Skind å 2 Kr. 25 øre pr. Bind
I)

Til Ekspeditionen a/

(Sæt et Kryds (X) udfor Udgaven. som ønskes).

»Verdenskrigen«
Navn
Stilling
Adresse
Kan uden Konvolut sendes gennem Postvæsenet.

Forlaget „Danmark"

Nerrevoldgade 20

