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Paa Hejse (fork rundt.
—o—
Øresund---Amerika.
—: --Udlængselen var der, Eventyret
kaldte, og saa stod jeg da en Foraarsdag paa Udvandrerbaadens
Dæk. — Det var en stille Solskinseftermiddag, da Skibet stod
ud gennem Øresund. — Mod Af.
ten vinkede Skagens Fyr os et
sidste Farvel. — — Længe skulde
det vare, og meget skulde jeg opleve, før jeg atter skulde se de
smilende danske Kyster.
Luften var vinterkelig i Oslo
Fjorden og der laa nyfalden Sne
op over de granbevoksede Aaser
og Fjælde. Medens Skibet laa for
Anker i Havnen, blev der lige Tid
til en Tur med ,,Trikken" eller
Sporvognen op til Holmenkollen,
hvor der er en vidunderlig Udsigt
over Norges Hovedstad og den
dejlige Fjord. Der laa frisk Sne
over Træerne, saa fint som havde det været ved Juletid og ikke
den 14. April.
Afgangssignalet lød 1., 2. og 3.
Gang. Ekkoetfra den stærke Dampfløjte hørtes langt ind mellem Fjældene, og saa stod „United States"
majestætisk ud gennem den vidunderskønne Fjord.
Paa den 13. Dag saa vi Nev
York, og som vi laa her for Anker, havde vi et Fort eller Fæstning lige paa Siden af Skibet paa
den ene Flodbred, og over denne
Fæstning gik der et mægtigt Stjernebanner til Tops paa en lige saa
mægtig Mast, og samtidig blev der
affyret Kanonsalut — en Hilsen
til den gryende Dag. — En smukkere Morgen eller kønnere Aarstid kunde vi ikke ønske at holde
vort Indtog paa. Morgensol og
Foraarstid. Taagen, som las over
Verdensbyen, lettede lidt efter lidt,
og Skyskraberne laa der i Vælde
foran vort undrende Blik. — Stor
Munterhed vakte det, at Skipperen paa en lille Motcrbaad, der
strøg tæt forbi, med Haanden til
Sydvesten raabte til os paa ægte
jydsk : „Walkonimen te æ Bøj!"
Ellis Island saa meget venlig og
indbydende ud Da vi steg i Land
laa en stor og statelig Bygning
lige foran, og rundt omkring var
der grønne Plæner, hegnede af
nyudsprugne Buksbomhække. Her tog det hele Dagen at komme
gennem Skærsilden.
Paa Færge kom vi over Floden,
og passerede i kort Afstand den
mægtige Brooklyn Bro. Kl. var
mellem 7 og 8, og det var mørkt.
Vi kom i Toget, og det satte sig
i Bevægelse, det rullede ind i en
Tunnel, hvorigennem vi blev ført
ind under Storstaden. Da vi atter
korn over Jorden, var det uden
for Byen, og vi susede ind i det
store Amerika.

Fredag den 15. Februar

I Nattens Mørke gik det gennem
Pensylvaniens Bjerge, saa dem saa
vi ikke noget til. Da det lysnede,
befandt vi os i et meget bakket
Terræn — der var Krat, Skov og
Sumpe ; Farmland var der ind
imellem med paaliggende daarligt
vedligeholdte Fa rmbygninger. Foraarsarbejdet var lige begyndt, men
Jorden var temmelig vaad. Vinteren havde været usædvanlig lerg.
Den følgende Morgen naaedt: vi
Michigan; vi kørte i et frugtbart
Landskab. Her var velbyggede,
store kønne Farme og udstrakte
Arealer med Frugttræer og Grøntsager, som Michigans Jord og
Klima særlig egner sig til. —
Fra denne Stat gik det ind i
Illinois. Vi kørte tæt ved Michigan Søen. Her var Jorden let og
sandet, og Farmerne saa ikke nær
saa gode ud, som dem vi nylig
havde set i Michigan. Vi nærmede os Chicago Toget buldrede
ind gennem de kummerlige Forstæder, og saa holdt vi paa Banegaarden.
Lidt op ad Formiddagen kom
vi til Viconsin, hvor vi havde en
dejlig Køretur hele Dagen. Først
var der jævnt Land, saa bakket,
og tilsidst rullede Toget ind gennem Egne med lave Bjerge Farmerne havde travlt alle Vegne
med at saa. Skønt der endnu enkelte Steder, i Læ under Bakkerne, laa Sne, gik Køerne ude. Idyllen var herlig i Bjergdalene„ Træerne stod lige færdige til at sætte
Løv, Blomsterne tittede frem i Haverne, og langs med Banelinien
voksede der et Flor al vilde Krokus. Et Sted brændte det i Bunden af en Skov, et andet Sted
kunde man se, at Skoven havde
været hjemsøgt af en „cyclone"
(Hvirvelstorm), et trøstesløst Syn.
Alle Trætoppene var vredne af,
og Stammer og Grene knækkede
og filtrede ind i hinanden. lien
reod Aften kørte vi et Stykke
langs den mægtige og skønne
Mississippifloden, som vi endelig
overskred ad en lang Bro incc til
Wiiiona.
Her blev der skiftet Tog, men
der var ellers kun nogle faa Minutters Ophold. Ved at køre over
Missisippi var vi kommen fra
Wisconsin ind i Minnesota.
I Minnesota arbejdede jeg i nogle Maaneder og stiftede Bekendtskab med den varme Minnesotasommer. Den kan til Tider være
lidt ubehagelig, men er meget
smuk, og kan være aldeles betagende. De dejlige Aftener med de
kønne Solnedgange, de dugfriske
Morgener og Fuglesangen, dette er
skønt. En Høstaften, naar Lu'ten
gnistrer med Ildfluer, har ogsaa
sin betagende Stemning. Og en
rigtig Uvejrsnat, naar Tordenen
buldrer og brager, naar Vinden
suser, saa Trætoppene bøjes riod
Jorden, saa gribes man af det
mægtige i dette, saa tiltrækkes man

og faar Uhyggen over sig paa en
Gang. — Det er smukt i Minnasota, der ligesom Wiscnnsin er
Skovenes og Søernes Land.
Da Efteraaret meldte sig, rejste
jeg videre mod Vest. Gennem
Utaks og Nevadas Ørkenegne naa,
ede jeg Kalifornia. — Her var
Blomster, Palmer, skønne Frugter
og varm Sol. San Francisco, den
store og smukke By ved Stillehavet, og „The Golden Gate", den
gyldne Port, Indsejlingen til Byen,
saa jeg en Novemberdag. Langs
det store eller stille Hav kørte Toget dernæst mod Syd ca. 350 miles til Stationen Gaviota.
Efter en Times Biltur gennem
en dejlig sydkalifornisk Bjergegn
og gennem det berømte Gaviota
Pas, kom jeg til Solvang, den danske Koloni, som er beliggende
ca. 50 miles nord for Byen San.
ta Babara. Kolonien ligger hyggeligt, omgivet som den er af skønne, lave, grønklædte Bjerge.
I Bunden af Dalen ligger Byen
og paa en Bakke lidt tilbage, hæ,-ver Højskolen „Atterdag" sig om.
givet af grønne Træer og Palmer,
og nedenfor Skolebakken ligger
den skønne danske Landsbykirke
— altsammen ligger det badet i
Sol, og med en Fred og Ro over
sig, som med det samme faar en
fremmed til at føle sig hjemme.
— Som saa mange andre blev jeg
betaget af Kaliforniens venlige
Klima og elleve Gange skiftende
Vinter og Vaar, medens Aarene
randr som en eneste lang og uforglemmelig Sommer. Men saa en
skønne Dag, som hos Trækfuglene, kom Rejselysten igen over mig.
Det var som i et Eventyr, men
Sandhed alligevel, at jeg stod med
en Billet i Lommen, og den gjaldt
en Tur Jorden rundt. Og som i
et Eventyr begyndte det: -- • Det
var i Maj og tidligt om Morgenen,
jeg stod paa Banegaarden i Santa
Barbara og ventede paa Toget.
Solens første Straaler brød gennem Kimmingen over de lave
Bjerge i Øst. Et let Taageslør
hængte lavt over Byen og halvt
skjulte de mange stilfulde spanske
Bygninger, der ligger lidt tilbage
fra Gaderne og er omgivet af et
Blomsterflor, som der vanskeligt
findes Mage til i Amerika. Rigmændshjem ligger som Drømmeslette op over Bjer gskraaningerne,
medens Bølgerne synger sin Sang
langs den vidtstrakte Kyst. — Toget rullede frem fra nord, og med
et Farvel forlod jeg den skønne
sydkaliforniske By, hvor jeg i el ,
leve Aar har haft mit Hjem.
Dampspillene snurrede for fuld
Kraft paa SAS „Præsident Johnson", et af Dollar Selskabets Skibe, dtr 619 Fod lang og paa
56,7000 Tons, laa fortøjet i Los
Angelos Havn. — Her skulde jeg
bo, i over to MaaneJer skulde jeg
ikke forlade Skibet, før vi kom
til Merseilles Frankrig over Stil-

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

lehavet til Honolulu, til Japan og
Kina og det mystiske Indien. —
Vi sejlede — Søen var stille,
det gyngede lige nok til at at gøre alle tilpas dovne til at ligge
Dagen lang og døse i Dækstolene,
medens Skibets skarpe Køl kløvede Stillehavets lave Bølger. — Dag
for Dag nærmede vi os Honolulu,
som er beliggende ca. 2200 miles
fra Kaliforniens Kyst og tilhører
de forenede Stater
Solen sank i Vest, og Solen
steg i Øst, og Maskinernes Stempelslag hamrede sin monotone
Rytme, der paa Søen blander Tid
og Dage, saa een snart ikke ved,
enten det er i Dag — i Morgen,
eller i Forgaars — — man glem.:
mer hurtigt Resten af den gamle
syge Verden — Skibet er en lille
Verden helt for sig selv, ene, som
det synes, i et endeløst Hav.
Honolulu—Japan.
Det tog seks Dage, før vi kom
nær Honolulu ; og Kl. 12 Aften
saa vi de første Lys derfra. Det
var et smukt Syn at se de mørke
Konturer af Øen hæve sig op af
Havet, Lysene blinke over Bjergskraaningerne, medens lave Skyer
hængte som et Tæppe over de
højeste Toppe og skjulte Maanen,
der kun af og til saa sit Snit til
at kaste lidt Lys gennem det brudte Skylag, saa vi kunde faa et
Glimt at se, nu og da, af de paradisiske Omgivelser, vi nu befandt
os i. Et Fyrtaarn vinkede os i
Møde fra „Diamond Head", et
lavt ag forlængst udslukt Krater,
hvor Sømænd for mange Aar tilbage fandt smaa Krystaller, der
meget lignede Diamanter, og hvor
man endnu kan finde værdifulde
Stene. Bag „Diamond Head", som
de indfødte kalder „Lealli", ligger
Honolulu lunt gemt i en lille Bugt,
Damperen snoede sig langsomt
ind mellem de mange farlige Ko.
ralrev. — Nær Land blev Luften
tung, og en sød Blomsterduft drev
os i Møde med Vinden, som kom
inde fra Land. Skyerne blev tæt.
tere, og det begyndte at regne.
Kl. 3 blev der kastet Anker. En
tropisk Regn buldrede over Skibets Dæk, og Mørket skjulte Honolulu og dens Skønhed for vore
længselsfulde Blikke. Alle forsvandt
i Kahytterne for at nyde nogle
faa Timers Søvn og drømme om
Stillehavets Perle: „Honolulu".
Tidligt vaagnede vi og saa Øen
i Morgensol: — Et sandt Paradis
for Øjet. Et Blomsterflor uden lige.
En overciasehg Blanding af Farver,
som en Symfoni cif den reneste
Skønhed. Saaledes aabenbarede
Honolulu sig for os. Bag Byen
rejser sig Bjerge, klædte som i
det grønneste Fløjl. Og foran ligger Havnen som et blaat atlaskes
Tæppe, frynset med hvide Kniplinger. Al Ting saa vidunderlig
skønt, at det synes uvirkeligt —
saa gaadefuldt, utroligt ser det
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ud, i det klamme blege Lys fra
den halvt tilslørede Sol. -- En
Regnbue er der næsten ved Fingerspidserne. — — Der er grønne Blade saa glinsende, og der er
blomstrende Grene, som hænger
saa tunge og lavt mod Jorden.—
Og over det hele hviler der en
tøvende Stilhed — som ventende
ved Ledet til et Eventyrland.
Ved Landgangsbroen stod brune hawaiinesiske Skønheder med
tunge Blomsterkranse, som de
hængte os over Skuldrene med et
venligt Ønske om Helsen og Lykke og som et smukt Symbol paa
Venskab.— Vore hawaiineske Ven'
inder smilte og vinkede til os, da
vi blev opslugte af ventende Automobiler, der hurtigt førte os bort
gennem de af Natteregnen renvaskede Gader.
En ukendt Blomsterduft strømmede os i Møde fra overfyldte
Blomsterhaver, beliggende under
høje Flammetræer, Poiencianas og
Kokuspalmer. Paa en Tur rundt
paa Øen mødte vi overalt den
samme særegne Skønhed. Fra
Bjergtoppene „Palli" og „Tantalus"
saa vi den smilende Ø omgivet
af det azurblaa Hav. -- Lette
hvide Skyer sejlede for Vinden
med et Stænk af Regn, som her
ikke kaldes eller tøles som Regn,
men „liquid sunshine" (strømmende Solskin) og vi forstod, hvorfor
Honolulu kaldes Stillehavets Paradis.
Uforglemmelig var Eftermiddagen paa »The Royal Hawaiian"
Hotel og ved Badestranden „Naikikki", og Dagen svandt alt for
hurtigt. — — Da Aftensolen sank
bag fantastiske Skyformationer og
farvede den vestlige Himmel purpurrød, stod vi igen paa Dækket
og lyttede betaget til Sangen og
Musiker] fra den store Forsamling
af indfødte, som havde samlet sig
paa Kajen for at tage Afsken med
os og for at tilraabe os et sidste
„Aloha". Tonerne havde en vemodig Klang. — Det var, som denne
ene Dag havde knyttet et Venskabsbaand imellem alle, som ingen
ønskede at bryde.
Serpentiner og Konfetti blev
kastet over Rælingen, og hundreder af Hænder greb Papirstrimler
fra Land, Slanke, kobberbrune
Skikkelser dykkede efter Mønter,
som fra Skibet blev kastet i Vandet — Solens røde Lys strømmede hen over den mørke, olielignende Havflade, medens Afstanden fra den syngende Skare vokDet sidste Serpentinersede.
baand brast, og lydløst gled Damperen gennem det spejl blanke Vand.
Vi lyttede til de hendøende Toner
af „Aloha" (Farvel), medens Blomsterkranse blev kastet i Søen. Fortællingen siger: Hvis man tager
friske Blomster med fra Øen, vil
man aldrig mere komme tilbage.
Efter Maribo's Amtstid.

lidifmq ar P.amushos Birks
Poiiii-Proidol,
Af Kapt. K. E. S. Koefoed.
1814. Kaptajn Grønhed) har
anholdt Baadfører Christian Vinberg med sit Mandskab, fordi
ban vilde sejle til Sverrig. I Banden var . Haagen Weidichsen,
Anders Hersted og Niels Kaas.
Vidne : Baadfører Hans Samuelsen.
26. Nov. Kapt. Grønbech anholder 2 Mand fra Melsted paa
Hammeren. De angiver at være
Fiskere og ikke Skarnsfolk. Der
laa en Baad i Sænebugten. Tofter og Rammer (?) var fjernede
fra Baaden, fordi Tyskeren Ellebredt, der sad i Rønne Hovedvagt, var flygtet. (Denne Foranstaltning var sagtens paabudt
over hele Landet, som vanligt i
et saadant Tilfælde.)
1815. 29. Maj. Kaperføreren
Niels. Nielsen Holm stævner sin
Pige for at være udeblevet fra
den Tjeneste, hun var fæstet til.
Hun undskyldte sig med, at Folk
havde saa meget at sige om Holm.
Hun var hos Koefoed paa Hammersholm. Hun fik Paalæg om
at møde hos Holm eller give
Erstatning.
Retten indfandt sig den 15. Juni
paa 18. Sg. i Rutsker hos Morten Grønbech og forhørte den
sengeliggende Ane Mortensdatter.
Hun havde været i Pleje hos
Anders Hersteds Hustru, som
havde givet hende mange Sager
ind, men hun var blot blevet
endnu mere syg. Da hun mærkede det, vilde hun bort, men
Konen laasede Døren for hende,
hvorefter hun undslap gennem
Vinduet og søgte Tilflugt hos
Hans Vinberg. Retten beslaglag.
de 6 Flasker med de Herstedske
Midler, som Lægen i Allinge
(Jensen) skulde undersøge. (Smedefamilien Hersted i Sandvig var
aabenbart er fremmelig og alsidig Familie).
1816. Tjenestedrengen Hatvig
Andersen undveg fra sin Tjeneste hos Hans Vinberg, som ikke
vil have ham tilbage, da han er
skarnagtig, tyvagtig og bedragerisk. Vinbergs andre Tjenestefolk,
Hans Lyster og Margrete Jørgens
vidner som deres Husbond. Skylden var Drengens Moders, som
havde givet sin Søn en slet Opdragelse og et daarligt Eksempel. (Ellen Monsdatter).
Borger Valentin Kaas i Allinge har faaet en Dreng fra Hammersholm. Drengen fik Tilhold
om at vende tilbage til sin forrige Husbond. (Valentin Hansen
Kaas 1751 — 1821 Stamfader til
Kaas Bridsensgaard, boede i
»Wienberggaarden«.
1817, Capt. Grønbech, Løjtnant Steenbrg, Løjtnant Svend
Pedersen, Borger og Byformand
Michel A. Grønbech, Købmand
og Løjtnant Thor Berg m. fl.
vidner i en Sag mod Skaaningen
Bengt Jensen, der er kommet
til Birket. Han led Skibbrud paa
Christiansø, og arbejder nu som
Arbejdsmand i Birket. Han frygter ikke for at vende hjem, hvor
han intet ondt har gjort, han
har kun efterladt sig en stor
Gæld der.
1818. Karen, Jørgen Bidstrups
Enke i Allinge har hængt sig i
Loftsopgangen til sit Hus. Hun
var sindssvag og tungsindig, 66
Aar gl., ellers skikkelig. Forrige
Lørdag vilde hun drukne sig.
Karen, Bendix Smeds Enke og
Karen Hans Mikkels (Navnet
Karen var nok paa Mode) fandt
hende, da de kom om Morgenen

for 'at hente hende til Havnen
for at »plukke« Sild.
Afdødes Søn Hans Jørgen Bidsirup overværede Forhøret og
had om at faa Moderen begravet
paa Kirkegaarden og tilbød at
afholde Omkostningerne. (Løjtnant Hans Jørgen Bidstrup har
2 Døtre og Sønnerne Niels, Eskild og Hans Jørgen).
Lars Jørgensen West havde
levet 10 Aar i Allinge. Som Overkonstabel i »Hammershus Birks
Post« havde han begaaet Tyveri
og Krudtforfalskning paa Magasinet, hvorfor en Krigsret dømte
ham til at hænges, men Kongen
benaadede ham til K agstrygning
og Arbejde paa Livstid som uærlig Slave.
Konstabel Christian Jensen
Dam levede et uordentligt Liv
og holdt Værtshus med Kortspil
og Selskab. Hans Hustru var
drikfældig og havde et uægte
Barn med Løjtnant Steenberg.
1821. Jørgen Larsen »ved Slottet« tiltales for at have optaget
Drivgods af Søen uden at anmelde det. Jørgen, Hammer
(16 Aar) har set Jørgen Larsen
og hans Datter Karen (34 Aar)
slæbe noget tungt fra Sænebugten, østen om »Skøttedammen«
forbi Peder Schous Hus. Jørgen
Larsen er født i Rø Sogn, er 68
Aar gl. og gift med Mette Olsdatter. Han er ikke Fisker. Han
bor i et Hus ved Slottet, som er
fæstet af Kommandantskabet og
har boet der i 16 Aar. Han angiver, at det kun var nogle Kobbe og Kroge, han havde fundet.
Han vilde gemme dem, da han
vidste, hvem de tilhørte.
1822 brændte det for Husmand
Peder Schou, som boer paa Jørgen Koefoeds Grund (Pensionat
Slotsgaarden). Han har boet der
i 5 Aar -og er gift med forrige
Ejers Datter. Huset var, da han
overtog det, ganske og aldeles
forfaldent, saa han maatte genopføre det næsten fra nyt. Han
var Dagen forud for Ildebranden
beskæftiget med Brændevinsbrænden, men havde som sædvanlig lukket for Panden og Skorstenen inden han gik i Seng.
Kl. 11 mærkede han Ild i Huset.
Med sin Hustru Anna Christine
Larsdatter havde han 2 Børn.
Han var nu i stor Armod. Hans
Svigerfader Jørgen Larsen ved
Slottet tog sig af ham.
Peter Henriksen var idømt en
Straf Paa 5 Dages Vand og Brød,
og meldte sig til Afsoning hos
Borgerløjtnant Mons Frederiksen, der indsatte ham i Sandvig
Arrest og udtog ham efter endt
Afsoning, medens det var Meningen, at dette først skulde ske
paa nærmere Ordre og paa Foranstaltning af Kongens Foged;
men P. H. var tunghør og havde ikke forstaaet det og vilde
gerne hurtig have det overstaaet.
Vagtmandskabet bevidnede enstemmig, at han havde siddet
der i fulde fem Dage og i den
Tid kun faaet Vand og Brød.
1823. Hans Jespersen klager
over N. N. Holm for at have
forholdt ham Tærskemandsløn.
Holm vilde ikke betale, fordi
der ikke var tærsket godt nok.
1824. Byskriver og fungerende Politimester Jacobsen holder
Forhør over Peder Jespersen,
Søn af Peder Jespersen, for Tyveri af et Drillebor.
Kort efter sætter Mons Frederiksen Margrethe Jesper Jespersen i Arrest for Tyveri af en
Guldbrystnaal. Hendes Moder
opmuntrer hende udenfor Arresten og formaner hende til at
nægte.
1824. Jørgen Koefoed, Hammersholm anklager Kaptajn og

Fyrinspektør Bidstrup for fornærmelige Udtalelser i Hans Jacob Vinbergs Hus i Sandvig i
Overværelse af Købm. Jacob
Holm Allinge og Kaptajn og aligeret Borger Jacob Grønbech.
Bidstrup havde endvidere erklæret Cancelleraad og Byfoged Arboe i Hasle for en Løgner, indtil han beviste, hvad han havde
sagt om ham. Bidstrup maatte
gøre Arboc mange Undskyldninger.
Fortsættes.

Naturlige Midler mod
Søvnløshed.
—o—
En god Søvn hører til det, man
først rigtig værdsætter, naar man
ikke længere kan faa den.
De, eltr kender Søvnløshed, kan
tale med om, hvor b æltende, ja,
pinefuldt, det kan være Nat efter
Nat at kaste sig paa Lejet, hgende efter at Søvnen skal komme.
Saa uendelig lang saadan en Nat
dog kan være. Da er det som Regel, at man begynder at ty til Sovemidler, og man tror, nu er alt
godt, thi I den første Tid opnaar
man virkelig atter at faa Søvn i
øjnene. Men længe varer det ikke,
saa virker Sovemidlet ikke mere
saa hurtigt og sikkert, som i Begyndelsen, man indtager mere og
mere, til sidst hjælper det ikke,
saa forsøger man et nyt Middel
i sin Vaande. Atter blusser Haabet op, og det samme gentager
sig. Der findes Mennesker, som
paa den Maade har prøvet et Utal
af Sovemidler — og kun derved
gjort ondt værre.
Ulykken er, at Folk som Regel
er alt for rappe til at gribe til
kunstige Midler i Stedet for paa
naturlig Maade søge det genopbygget, som er gaaet tabt. Det,
som det allerførst kommer an paa,
er at søge selve Grunden til Søvnløsheden. Meget ofte skyldes det
en daarlig Fordøjelse, der jo altid
maa paavirke vort hele Befindende uheldigt. I saa Tilfælde maa
man naturligvis først bestræbe sig
for atter at bringe Fordøjelsen i
behørig Orden, hvilket om muligt
bør ske ved naturlige Midler, thi
ellers vil det let gaa med Fordøjelsen som med Søvnløsheden. Ofte
er det da hele Levevisen, der da
maa gøres Forandringer i, saaledes naar der føres for stillesiddende et Liv, ved uregelmæssige
Livsvaner. Um aadeholdenhed osv.
Men det kan ogsaa være saaledes, at man ikke kan paavise en
bestemt Grund, man synes ikke,
man egentlig fejler noget, og alligevel maa der være noget, som
er galt, siden Søvnen ikke vil
komme. I de allerfleste Tilfælde
er det da Nerverne, der er noget
i Vejen med, og man vil derfor
langt hyppigere træffe Lidelsen
blandt Mennesker, som kun har
lidt eller intet legemligt Arbejde,
medens de arbejdende Klasser
som Regel kan glæde sig over
Søvnens Gode.
Hvad enten nu Søvnløsheden
skyldes Overanstrengelse ved aandeligt Arbejde, for megen Deltagelse i Selskabslivet eller en almindelig Svækkelse, vil det da i
hvert Tilfælde sikkert være det
rigtigste at prøve paa at genvinde
Søvnen ved naturlige Midler. Det
som det først kommer an paa, er
da at bringe Nerverne til Ro. En
passende Hvile før man gaar i
Seng, muligvis i Form af let Adspredelse, en Spadseretur, en ganske let Forfriskning o. s. v. kan
undertiden hjælpe, blot man selv
virkelig vil. Ogsaa kan et Bad,
inden man lægger sig, i mange
Tilfælde berolige Nerverne. Sove-

værelset maa helst være stort,
men ikke overlæsset med Møbler,
thi Luften skal være frisk, om
Søvnen skal blive rolig og sund.
At der naturligvis maa være saa
stille som muligt siger sig selv.
Selve Sengen spiller ogsaa her
en Rolle. En Seng, hvor man fra
Hoved til Fod forsvinder i et Bjerg
af Dyner og Puder, opheder let
Legemet og ophidser Nerverne
mere end sundt er. Lejet skal yde
en passende Varme og en virkelig Hvile, saa at Legemet indtager
en sund Stilling, hvor et fuldt og
dybt Aandedræt er muligt. En
Stabel af Hovedpuder hjælper blot
til at hindre et frit Blodomløb fra
Hjernen og et uhindret Aandedræt,
begge Dele tilstrækkeligt til at
jage Søvnen paa Flugt hos et
mindre svagt Menneske.
Endelig danner en regelmæssig
Sengetid et vigtigt Ltd i Kampen
mod Søvnløshed. Vil man endelig
prøve direkte Sovemidler, gives
der jo en hel Række uskyldige og
ofte virkningsfulde Husraad, —
blandt hvilke et Glas Sukkervand,
naar man er kommen i Seng, eller en Kop Lindeblomstthe vel
nok er de bedst kendte.

BIOGRAFEN.
Paa Fredag og Søndag forevises »Tunnelen«, som vakte saa
stor Opsigt i København, her i
Allinge. — Enhver, der har læst
Bernhard Kellermanns Roman
om den fantastiske Plan at bygge en transatlantisk Tunnel en Tunnel, som forbinder det europæiske Fastland med Amerikas forenede Stater — vil forstaa, at denne handlingsmættede
Roman, der er sprængladt med
Spænding, afgiver det pragtfulEfter levende Vægt,
deste Stof til en virkelig giganEn fattig Student havde faaet tisk Film.
Men Opgaven selv var uhyre
Tilladelse til at tilbringe sin Ferie paa en Bondegaard paa Lan- vanskelig at løse. For det første
krævede den en genial og fandet.
Det første, man der foretog tasirig Instruktør, og for det ansig med ham, var at bede ham det et Hav af Penge. Det har
komme med over, hvor Deci- varet længe, inden disse to Ting
malvægten stod; han blev da har kunnet skaffes tilveje. Hvad
vejet, hvorefter han fik Lov at det sidste angaar, har det kun
gaa, og han tilbragte nu sin Fe- kunnet ske vedet' tysk-fransk
rie i Herlighed og Glæde i det Alliance — en Alliance mellem
landlige Paradis, hvor han strej- det franske Produktionsselskab
Vandor-Film og det store, tyske
fede om paa Mark og i Skov.
Selskab
Bavaria - Film. Filmens
En af de sidste Dage før Feriens Slutning henvendte lian Folk er tilbøjelige til at slaa om
sig til Manden med Anmodning sig med store Tal, men man beom at faa at vide, hvor meget høver kun at se det gigantiske
Filmværk »Tunnelen« for at forhan nu skyldte.
»Vil De vente et øjeblik, saa staa, at denne Film har kostet
skal jeg straks sige Dem det«, over 3 Millioner danske Kroner.
svarede Manden. »Vil De være
saa god at følge med histover?« Jernbanen kontra Østersøbadet.
Det var der, h-vor Vægten stod.
Ved østre Landsret vandt ØsTil sin Forundring skulde han tersøbadet deres Sag. Vi gengiigen vejes. Da de var færdige ver herved Dommen:
Den indankede Dom er afsagt
med det, raaber Bondemanden
ud i Gaarden, hvor netop For- den 25. Oktober 1934 af Retten
karlen befinder sig:
for Rønne Købstad m. v. og i
»Kristian, hvordan er Flæske- Henhold til Justitsministeriets
Tilladelse af 4. December 1934
priserne i denne Uge ?«
— 70 Øre for levende Vægt, af de Tiltalte Ernst Mathias Bech
og Niels Johan Sørensen paaanHusbond I
— (Vendende sig mod Studen- ket til Frifindelse, af Anklageten), — Tak, De er tillagt 4 Pd. myndigheden til Skærpelse af de
— det hele bliver altsaa 2 Kr. 80 Ø. idømte Straffe.
Efter alt foreliggende og navnFM
lig under Hensyn til, at de Tiltaltes Deltagelse paa A/S Østersøbadets Vegne i Arrangementet
af Fællesture for Indehavere at'
—0—
Kurkort, maa anses for et underordnet Led i Selskabets VirkVI LOVEDE
i forrige Uge Læserne at for- somhed til Fremme af sit Fortælle noget mere om det Karne- maal, findes de Tiltalte ikke ved
val, som A. S. G. afholder den deres Forhold at have gjort sig
24. ds. Som det ses af omstaa- skyldige i Overtrædelse af § 2
ende Annonce er der lavet godt jfr. § 1 i Lov Nr. 166 af 4. Juli
til for at Festen kan blive Suc- 1927.
ces. Vi var et Kig inde paa HoHerefter vil de Tiltalte være
tel Allinge for at se hvordan det at frifinde.
De Tiltalte har selv sørget for
gik, og man var der i Gang med
at illuminere hele Landsbyen. det-es Forsvar for Landsretten.
Thi kendes for Ret:
Kulørte Pærer bliver sat op overDe Tiltalte Ernst Mathias Bech
alt, saa naar Arrangementet er
færdigt, vil det sikkert virke me- og Niels Johan Sørensen bør for
get festligt. — Otto Hansens Or- Anklagemyndighedens Tiltale i
kester vil besørge Musikken, og denne Sag fri at være.
Sagens Omkostninger for begsaa faar man ovenikøbet en hel
lille Frokost inden man gaar ge Retter udredes af det Offenthjem : Varme Pølser med Sen- lige.
nep og Rundstykker — uhm.
Man maa indrømme at, naar Borgerforeningen
afholder i Dag GeneralforsamA. S. G. endelig laver en Fest,
bli'r det som Regel en rigtig ling paa Iløjers Hotel. Flere vigFest.
tige Sager er til Behandling.
TOT

Fra Uge til Uge.

Ligesom i tidligere Aar har vi i Februar
Maaned ogsaa tilrettelagt et Udsalg af

•
•
Porcelæn, gloser, Isenkram ••• Manufaktur - Afdelingen
•
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til rigtige smaa Priser. — Her kommer alle Husholdningsartikler frem, og ligesaa alle Slags Værktøj, Kulkasser, Skovle og alle Redskaber.
Altsaa særlig godt Kob i Februar Maaned.

Xordiandets Xandelshus.
6GQ3CEDWeCe€5)6)EDGC91:99G<9
Allinge-Sandvig Gymnastikforenings
aarlige

KAR N 'VAL

afholdes i Aar i L A N D S B Y E N (Hotel Allinge)
Søndag den 24. ds. Kl. 7,30
(Landsbyen er illumineret)
Kl. 12 serveres GRATIS varme PØLSER over hele Salen.
OTTO HANSENS ORKESTER
Entree 1 Kr. — maskerede gratis — alt iberegnet

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

E. M. BECH.
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Masse-Salg til smaa Kronepriser!
Køb Gardiner nu under Udsalget.
En Masse større og mindre Maal er frasorteret og sælges til alle Priser
langt under Værdien

Alle Kjolestoffer i Metermaal

til den rigtige Pris kan kun købes i Produkten. — Prøv det!

E. M. BECH

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

Nordlandets Handelshus
••••
•
•
ALLINGE
•••
•
ffliografen.

Afdeling i Allinge.
Lager af alle Størrelser i moderne, ciselere- •
e
de og glatte Ringe

TUNNELEN
Efter Bet nhard Kellermanns verdensberømte Roman. Pressen skr.:
En Film, som sprænger alle Rammer — aandeløs Spænding, forrygende Tempo.

a

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

4 Ugers Grise

ø

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Dens største Forbrugere.

ylter, ti

afholder ordinær Generalforsamling Fredag den 15. ds. Kl. 20 paa
øiers Hotel.

Skovfryd pr. Allinge.

Xaminenshus 2firfis XiStOrl. e
som sælges id en gris af 2 Xr.
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri.

L_

der farrer 6. Marts, 5 Mdrs. Sogrise, mindre Orne og Sogrise,
4 Ugers Grise samt en Slagteso,
alle af :en Landrace. Gode Avlssvin er til Salg eller Bytte med
Sæd.

Charles Møller,

endnu firmes gestoplag af

Gummi- og Lderfodtoj
i(, rsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.

Skomager Jørgensen.
Havnegade, Allinge.

STAMMERSHALDF Kom og se Lapperne
er aabent hele Aaret ...4 Billiard til fri Afbenyttelse

leefflemeNeram~~
Tegn Abonnement paa Nordbornholin
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
fi,. odtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
•og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
111■ •• • ••••
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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.
•••••••••••••ø•••• øøøøø •

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnar
en betydelig ekstra Rabat'
•••• • •••• • •
•

ø•
a' • •

e
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Nit,

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

•

ved Frelsens Hærs Vinterfest, som
afholdes den 15. og 16 ds. Der
er pyntet som aldrig før.
Nummerbord. Konditori m. m.
Hver Aften Kl. 8.

Allinge-Sandvig
Hjælpeforening
afholder Generalforsamling Torsdag den 21. ds. Kl. 7,30 paa Forsamlingshuset Hammershus.

MI8810118110 i
fra

Mandag i Bethel Kl. 7,30
Miss. Rasmussen.
Tirsdag i Kirken Kl. 2,30
Sognepræsten og Miss, Rasmussen.
Onsdag i Kirken Kl. 2,30
Sognepræsten og Miss. Hansen.
(Altergang).
Torsdag i Bethel Kl. 7,30
Fabrikant Thinggaard.
Fredag i Betht 1 Kl. 7,30
Miss. Madsen.
Lørdag i Bethel Kl. 7,30
Miss. Dam.
Velkommen.
Et godt, brugt og driftsikkert

Elektricitetsværk
ønskes til Købs.
Billet mrk. „Elektricitetsværk"
modt. Bl. Kontor.
Ny Sending knuste, rene,

Alt i

Poul Munch,

Kartofler til Salg
paa Hammersholm.
Tlf. Sandvig 23.

Varm Ildpelse
faas Fredag Middag.

Johanne Hansen, Lindepi.

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

Nordladds hildelshus.

4.

paa Indskud er paa

3 Mdrs Opsigelse

3,5 pCt. p. a.

Alm. Sparekassevilkaar 3

Boxer udlejes.

Varm Bidpelse
faas hver Fredag Middag.

Dina Sørensen, Allinge.

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

Allinge Bogtrykkeri.

Allinge Skæreri

d. 18. -- 23. Febr.

særlig bløde Kalkskaller
til
Hønsene
Last- og Personkorsel
Blaaholtshus pr. Allinge.

Renten

Olsker

Bestyrelsen.

med Bil udføres til billige Priser.

Kontortid 9-12 og 2-

Borgerforeningen

A. Grønbech,

Tlf. 865.

Indbinding af Bøger - Protokolfabrik - Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering

••
••

Bornholms
Spare- og baanekasses

er til Salg hos
.

•:••
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Møllers Bo. binderi
Chr. Dideriksen, Rønne.

ekstra Tilbud!
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Ensfarvede Kjolestoffer. moderne Farver, garant. heluldne, dob. Bredde 215 Ø.
do.
do.
moderne mønstervævede og garanteret heluldne 225 Flere Stk.
do.
tærnede
98-115 Fine franske Mouseliner, Priser fra
150 Mønstrede Calico til Kjoler og Forklæder .
78 Bomuldstøjer, tærnede, dansk, vaskeægte
60 —
Mange gode Frotte-Haanklæder til 45, 70, 95 og ekstra svære
125 — ••
•

Sandvig.

Tlf. 865.

—

Fredag og Søndag Aften KI 8

Et rigtigt Stykke Ost

PRODUKTEN, Tlf. 10. E. M. Bech

•
•
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Husk at bestille 6odningskalk

Rigtige Varer I
Rigtige Priser å

•

••

C6X96)CoDSC6)

Tlf. 10.

•
•
•
•

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

Tlf. 29.

Geert Hansen.
Allinge.

Renovationskørsel
besørges meget billigt. Tlf. 12-1 v.

C. C. Andersen.

9Iem ikfie
De billigst og bedst faar Deres
Forretning s- og Forening stryksag er
hos os. Vi er altid til Deres Tjeneste med Priser og Tilbud.
at

Har De tænkt over, hvor meget et smukt udført Ark Brevpapir betyder? Vi giver ger* ne Udkast - selvfølgelig gratis

11

gornitzfia's
Sogtryfifieri

Under Udsalget
sælges en Masse Fodtøj til lariEt
under Værdien.

C. Larsen, Allinge.

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

Barber Johs. Larsen.
Tlf. Allinge 53.

Gravsange
Bogtryi, 1,

Den
II 111111M1111111111111
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Vil De forøge Deres Omsætning?

Selvfølgelig, det vil enhver Forretningsmand - men hvordan lader det sig gøre?
Ved Reklamering! Den Tryksag, 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 Virksomhed, og om Fordelen der er ved at
købe hos Dem — og det er slet ikke dyrt!
••II! lam

144 @Ilt",

,•!.. •.,ø•ele tek es•

bad os udarbejde Dem et Forslag
og give et Tilbud; vor Erfaring staar til
Deres Raadighed. • det er Telefon 74.

Gornitzka's Bogtrykkeri Allinge
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y-a2raseisreiment.
Otter

cerbleWoren af 1. 3n1i (932.

—0 —
Rker altib opmcertfom, nanr Ze far.
beS pari Stiirebnne.
gobacennere maa iffe fcerbeg langS
ab Rørebanen, niar ber finbo S brugeligt ortoug, an ber er q3tab,8 pan
bette; er bette iffe tilfeelbet, bar be
Ret til at farbes lang4 Rørebanen,
men 'frat vore agtpaagiven overfor ben
øvrige
(§ 5).
Rørenbe ffal ubbife forrig gotligtigheb beb Riitfet fra en Gabe eller
!Bei inb i eller ober en nuben, »eb
etanbaning eller oratibring af g•cerbldseetitiw, veb Rørle( ober .Rernbaneobbroer, @abe- eller !Beifrbba og
gennem
gcengerfelter, forbi eibebeje,
Morte etc. Q3enbinger ffal ffe til benftre; !Benbing og !Baglcensførlel man
futs fle, none ben ilte generer bett ø»,
rige 3cerMel. (§ 9).
orbipttSferen bagfra i fflabefrbbS er
forbubt.
fil bøjle fbingeS i fort 311e, ti(
benftre i meget ftor !Bue.
!&b 'S ving til hiiire: ftraf i gob
tilt forinben taanben langt ub ti(
højre 18eb Sving til benftre: ftreef i
gob hib forinben ttaanhen langt ub
til benftre. degn meb 4fiffeit er ilte
not.
fintet Røretøj maa beilbe (tille, hvor
bet generer .cerbfefen.
frat
Raae førenbe møber
be begge bolbe fan langt tit højre, at
ber er tigelig 43Iab imellem bem.
`'orhifeirfel bagfra Ral fte til venftre,
og man tun ffe, niar bet fan fey, at
V3ejbanen er fri Zen, ber fører forreft, 'fa[ ftrcN hofte tilbage og give
rigelig 43tabS til
orbiførleten, niar
10).
ban uarlfoe#' beroet.
nor at anbgaa eammenftgb mellem
føreube, ber fcerbeS faalebe:!,, at beree,
'Deje frares, bar ben, fom bar ben anben paa højre tcrtitb, igeptigt. Zen.
tie 3eftentrnelfe fritager bog iffe ben
anben for g•orfiatigfieb. Waradig gat
be- bife#orfigtigheb »eb 3•cerbfet fra
en mittbre befrerbet ,Sej
'
til en mere
befarbet 3ej eller @abe. Zen, ber fører ub fra en @"..jeribont eller @runb.
ltbffe, har !Bigepligt for 3cerbfel fro
begge eiber. (§ 11).
Raae et bolbenbe Rtiretøj foretager
Ubfoing peb gangfcetning, gibeS tegn
fom beb ?.nbring af acerbfelUetningt
Rør iffe inb i et ligtog, roppeafbetinger eller q3rocegioner.

41,

5...hstetcenbinaStiben er en bal» time
efter og en bal» kime før Solen Zlp
gang, og inbenfor belure hib NI alle
5,3efteføretejer bære forftmet meb ett
flad Iblenbe .V.bgte paa fiber eibe meb
bbibt 2uS og en agft)gte meb røbt
£t)S, bbiS iffe f orlbgterne biler faabau
tibt 2itc3 bagub. Cgfaa reetbogne Etal
tiabe Bugte, h»or ber ilte er @abebelaSning.
9tanr Q;bfleftien ligger i højre eibe
af @aben, ffa( U..ttfliflett benbtte ben,
meb minbre ban bar 3'l3affer paa ttf‘,
len, her er brebere enb t tgret.
Raae bobbelt t)flefti, font er beregnet for Qufling i begge Retninger, ligger i benftre eibe af @aben, er 15.,b!filten berettiget, men ilte forpligtet til
at benbtte ben.
tiffifter fra( til enhver tit) bobbe
faa langt til højre font muligt, og bet
er forbubt at ebfle paa eller ober aortang efter ub af 13orte etc. qbfliher
man iffe bage fig bagi nubre Røretøjer, og paa en Ette ulan ilte beforbreS flere $etfoner, enb ben er inbrettet til, t.nbber QbfIc fral bære forlb,
net meb Katteøje og i 2bgtetcenbing•
tiben nteb start lbfenbe 2tigte (her ogJan Ral lbSe til eiberne).
Quffifter fral altib batte minbft en
taanb pan eturet og begge øbber
paa 43ebaferne.
!.Paa 2anbebefen er i Bølge § 8 i
cerbfelSloben faa vigt muligt ben
»berfte Wteter af 3ejbanert forbeholbt
(5,- btliften (altfaa ilte ben barbe 2anbe•
bejSbrebbe); ubo»er beta te bberfte
ter Ral (.5.bffiftett altib hige for 91tatorførenbe, og [mor ber er (IbIleftier,
er abflifterne benbi ft til biSfe,
(Mitter en $olitibetjent 7)em et tegn,
fem ret Dem i alle Z' ilfeelbe ubbetinget berefter.
¶et fan tofte inbtit 1C00 1{r. at
obertrcebe bife Regler foruben muligt
rfteititingUtluar.

ges ir

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.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.

Chr. Dideriltsen, Rønne.

Tlf. 865.

Indbinding af Bøger - Protokolfabrik - Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

anile Yland.

—0 -Ru er Stamattruberne lom dølge af
ben ftærte t fterftrcebeile iffe mere fan.
atminbelige font tibligere; men paa hin
h ib, ba jeg opbotbt mig i Vluftralien
fom farmer, bar be talrige og gjorbe
ofte flor Stabe prut Dtarferue, fan at
vi bolbt ligefremme SHapjaater part
benl beb . .-)jeet af vore tunbe, ber bar
breSferebe til agtett.
Ecenguruben, ber et et planteabenbe Zig, er font Regel ubbre ffb;
men fer ben, at bet er utnutigt at nrib•
flippe, fan ben gobt fitibe pan at leet,
te fig tit 9.flobocerge, og ben er ba if.
fe nogen ringe 91tobflanber. Zen biber
flemt ug forftaar at bruge fine fraftige Bagbets paa en ret eftertrbffelig
!Raabe.
WIntinbeliabeb lever Ramanruhretie i "?3,1offe, men entelte Zbr — altib
tonnet — lever enteltuiS, fiffert forbi
be iffe fan Ilvibe greb meb be nubre.
itibføbte forbet bem for „gamle
Vænt)" og vagter fig vel for at angribe bem, thi be er ille blot onbffabSulbe, faa at be gear angrebSbiS til
9.3cerfS, men be fort-Mar tillige at bru.
ge alle orfbarSmibler. 9.1/it tteuttir,
forti jeg oplebebe meb „en gammel
Iltanb", vil tilftrceffelig »ile bette.
t.n tiblig Morgen reb jeg bjentmefra, forfbnet nteb min 3agtbøge og
Rebolver og fulgt af mine fire 3leellgutufAunbe. deg babbe bel rebet en.
3 52tit, ba mine ,funbe plubfefig til
min flove orunbring jagebe en Ran.
gutub op; ben baube nabenbart ligget
og fo»et og fatte nu af Steb i »at,
bitte epriug fulgt af mine .funbe.
llbilfaarlig fulgte jeg efter, greben
cigtiber. Uben %blaf »ilbe ben
af
»acre unbiluppen, bbi4 ben ilte plub.
felig bobbe ffiftet Retning og bar flugtet inb gennem et fincebert $a#, ber
eiber bar omgivet af lobrette
paa
Klipper og i &aben babbe en lifte Sti
eller Zam. Stanguruben er en ypperlig
Sømmer og Harer fig langt bebre i
!Batib enb tmnbene; allerebe bette burbe have fortalt mig, at bet bar en flag
Krabat. ;eg reb langt ottit efter, og ibet
jeg tog Sigte meb min Nebolber, f»rebe jeg og faarebe Zbret.
fe bet lamme (gibbe tunberte uanet
bett, men ben „gamle Ittanb - ftob allerebe i orfbarShilling og ramte meb
bet ene af be hade !Bagben ben førfte iunb faa traftigt, at .nuaben fløj
ub i !Banbet, hvor ben brutnebe. Zen
anben .unb, et obermaabe glubff Zbr,
fogte at faa fat i Rcenguruben4 etru•
be, men meb fine Borpoter, fom Rangamben fan bruge ticeften fom beenber,
greb ben ruaben og 'prang atter ub
i 9.3anbet, aabenbad foe at brufne ben.
R3anbet4 Zbbbe »ar bel nogle a
og
jeg fan nu, at ben „gamle Tlianb"
bolbt t unben tube faa længe, tit ben
»ar bøb, livorpaa ben fltmgebe ben inb
paa !Brebben.
Ralenbe tgeoebe jeg for anben gang
Rebofberen og fbrebe.
nafte 9-tu
te noget uventet. a fit Raferi gjorbe
Eeenguruben et tvring paa ober tlpe
ob lige 113C1 paa mig og oniffuttebe
mig meb fine forben naften fom en
tabte natudiguiS 2igebceg.
ten og bar balbt bebiftløS af Smerte
lom følge af be btibe eane, jeg fif
i efulbrene af „ben gamle Ttanb"S
Ritter.
Con bilb Ramp ophob. tret gabte
mig meb nimobfinaelig Rraft ben mob
5Banbet, aabenbart for at brufne mig
ligelom tunben; bet ttbttebe itte at
jeg ftreb tntob, libt efter gab ben mig
en Zuffett, fan bet funbe forflan. ZJeg
bolbt !Beiret tilbage fan længe jeg tun.
be, men bil fiffert afligeben bære brut.
uet, om itfe be to funbe, ber bar tit.
bage, bar gaaet tø# paa ejenben. UnebenS ben ene beb fig faft i bens 91bg,
beb ben anben ben i Raften meb et
fanbant Raleri at Rcenguruhen flap
mig.
;leg var iffe lange om at frbbe i
2anh og blev nu Sibtie tit, bbodebeS
be tre `Abe bannebe en bilbt lampen-

be Stfbrige ube i !'fanbet. hurtig tab
jeg ben til ritin tert, (mor jeg babbe
@ebceret, og uben at befærde mig fttrebe jeg, Rent ber bar en Tltufigbeb
for, at jeg bilbe ramme en af tunbene. tetbiguib ble» bet bog Rtenaurnben,
ber fif Jenglen, og mit Stub babbe
ramt gobt. Zen flap fit Greb om ben
ene af tunbene, ber imiblertib rine fan
ilbe tilrebt af ReengurnbenS Møer, at
jeg uran tte brede ber.
ittnitt et SN') gjorbe bet fufbhcenbigt af meb ben „gamle ITtnnb".
llbmattet af mit i3lobtnb »attebe jeg
tilbage til teften og reb hjemefter ;
men bet »ar ben ftrengelte Ribetur, jeg
nogen einbe bar haft. `a jeg nanebe
hjem »ar jeg neeften bebibflIga, og
mine Bolt maatte løfte mig af Sablen,
ug ber forløb flere Uger, inben jeg
ble» raft.

/9-

Giftermaals-Statisik.
— tporfor gifter 9..11cenbene fig?
cletteb63 lob et SporgSmaal, fom
et atnerifanff Rbinbebtab for tiblig
lebe fine 2cefere, og ba euarene fiffert
har 3'ittereale ogfaa herhjemme, flat be
aeugibeS fjer i at Xortbeb. Ze flammer fra ofte Samfunbg(ager, fra brigre og anbre, og gitter biftnot et poetlibeligt 3iflebe af @iftermacilagrunbene.
talbbelen nf Svarene gir ub paa,
at bebfommenbe bobbe giftet fig alene
af lteerligheb. 7 p(5.t. er ærlige not til
at fbare, at be giftebe fig for at faa
13enge og en fifret retntib. Vige faet
mange giftebe fig „for at habile fig"
paa en, forti be iffe fil. 10 p(st. giftebe fig meb „for at fiaffe bereS tørn
en tit) s.Dtober", anbre, forbi Snaben
paa Reftauranterne nar fan etenbig, at
be ilte funbe kolbe ben ub, nubre forbi be Icengte4 efter et eget biem.
af beat giftebe fig, alene forbi ban
bobbe fattet et nyt Vøblement i Web,
en (tuben forbi banS Reerefte bar fan
bbgtig til at bage bane ?)nblingSfager.
— Zet funbe »ære intere4fant pari
lignenbe 3i41 at faa at »ibe, hvorfor
Ruinberne gifter fig.

En ny Ret.

Grevinden: — Jeanette! Jeg ønsker at være alene; vil De jage Fluerne ud!

En raadsnar Vægter.
fingang i gamle dage ble» figen
belejret. idete af Nett !Borgere bar i al emmeligbeb
orbunb meb
jenberne, og
gaaet i
ber »ar truffet ben ?Aftale, at paa en
befferat tag, niar Rlaffen (log 12,
ffnlbe Mortene nabneS, og 3jenberne
ffulbe ftorme inb. Mrten baabe 3orrcebere og ajenberne fil en lang Rafe,
thi 93benS Rkegter babbe fimet opfnap.
bet ilanen; bet nar ganfte »41 i fibfte Cieblif, faet ban funbe iffe fan titfalbt golf, men tit alt t elb babbe
Bagterne en flor Crinanfe. ban brejebe nemlig !Biferen paa Uret en time
frem og lab bet lun Net eet Stag.
Za brite brgnebe ub ober Nen,
ble» baabe jenberne og orreeberne
ilte libt forunbrebe; be troebe nemlig
Sloffen »ar et, og at be bar tommel
for fent. Cg mens ber nu blev for.
hattblet om, bbab be Nibe gøre, ItgffebeS bet '!`;ægteren at fan 8pen ~ boll
paa !Benene, og "en blev freIft.
fflajet i

Vuguh ben Patte, Rurfbrfte af eaffen ug Range af 13oten, fatte flor Mriå
paa gab 9:11ab og babbe en farlig bbgtig Eof, ber itniblertib gjorbe Biougen
fan fem:cut, at ban ftabig forlangte
nye Retter.
Art Zag lob ban Rotten talbi og
fagbe:
— Zin Illab er i (brunben altib
ben femme. Ru bil jeg (tabe noget
birfefig nyt, en giet, fom aldrig er tabet før.
93eftbrtet forløb Rotten fin bøje ter•
re, og ba ban gif gennem aorbeerelfet, falbt (tant; 1BEif tilfcelbig pact en
Ribebnitbffe, font Ina paa Sorbet.
Uben at betonle fig tog han ben,
bar ben ub i Silopellet, fprattebe ben
op, baffebe ben i Nat* etbffer, lom
ban »eb .jalp af olie, $eber og Salt
(ambe til ental
1.)rften bar benrbft ober ben Mg
Ret og vibe abfolut »ibe, tmorIebeS
ben bar label
Rollen trtiffebe fig lange, men mad•
te ti( fibft ub nteb Sproget.
Stuguft blev tafenbe, men maatte til
fibft tel» le. „San tuber bet bel meb,
at bu engang ferberer mine egne Ribeftøriter", fagbe ban, „glem faa ilte
ut tage Sporerne nit"
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