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Paa Hejse Jorden
—o1I
Honolulu — Japan.
— Alle ønskede at se Honolulu igen, og Havet blev dækket
med friske Blomster.
„Aloha" I „Aloha" ! skønne Honolulu,
Vest — Vest paa sejlede vi i
mange Dage — Solskin — Solskin, stille Vejr og sorgløse Dage.
Vi sejlede mod Vest paa Jagt efter, hvor Dagen begynder. Og en
skønne Dag naaede vi det ca. 1660
miles uden for den japanske Kyst;
vi mistede her en hel Dag — med
et Spring gik vi fra Tirsdag til
Torsdag.
En tidlig Morgen lød der fra
Forstavnen : Land i Sigte ! og Japan tonede frem i Horisonten, viste sig som en lang og lysende
Streg, hvor Bølgerne brød mod
den mørke Kyst. Nærmere ved
Kobe ser man høje Skorstene, og
i en nærmest skummel Taage ligner Byen meget en amerikansk
Fabriksby.
Mit første Blik af den berømte
„Rickshaw" fik jeg gennem den
forreste Rigning, som gav en meget romantisk Ramme til de lange
Rækker af de tohjulede Befordr Inger, som stod rene og pæne,
parkerede Side om Side nær Skibets',Forstavn.
Vi lejer øjeblikkelig hver sit af
disse Køretøjer, og efter mange
Ord og Fagter faar vi vore Løbere gjort forstaaeligt, at vi ønsker
at se Byen, og saa gaar det i rask
Trav Det fortryllende ved Japan
synes at ligge i dets Fremmedarthed; skønt Folket i høj Grad er
præget af Slid, Fattigdom og Sparsommelighed, kan man alle Steder
se, at Sansen for Skønhed bevar
res. Vor „Rickchowu snor sig gennem den stærke Trafik, og Manden lader ustandseligt sin paa en
af Vognstængerne anbragte lille
Klokke lyde. Mange Overraskelser
møder os. Der er den lange firhjulede Trækvogn, som har to
smaa Jernhjul foran og store Træhjul bag, paa hvilke de mest utrolige Læs er stablede : Straasække
fyldte med Kul, høje, flade, runde
Straakurve pakkede med levende
Kyllinger, Knipper af Brænde,
sammenbundet med Straa. Baller
af gammelt Papir, Bundter af
gamle Silkeklude og alt muligt
Skrabsammen ',— alt bliver slæbt
afsted. Disse Kærrer bliver for
det meste trukket af en Mand, som
gaar mellem Stængerne og træk•
ker det tit meget tunge Læs med
en bred Læderrem om' Panden.
Alle, som ikke færdes til Fods,
færdes paa Cykle, og den, der er
paa Motorcykle, vrider sig en ube.
stemmelig Vej gennem den tætteste Trafik. — Klokker og Horn
lyder ustandseligt. Taxaer og Au-
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tomobiler, som ejes af den rigere
Stand, er forsynede med to eller
tre Sæt Horn, der øjensynlig bruges i Stedet for Bremserne. Der
køres meget ligegyldigt fra Side
til Side, selv om Reglen er, at
man skal holde til venstre, og
man undres tit over, at Fodgængerne ikke bliver kørt ned, Men det mærkelige ved Situationen er, at tiltrods for al Tuden
Blæsen og Ringen, saa sker der
intet. Ingen tager Hensyn dertil,
ingen Umage bliver der gjort for
at komme af Vejen for de hastende Hjul, som ikke sagtner Farten,
men søger i Stedet en ny Vej forbi og undgaar tit kun som ved
et Under Forhindringerne.
Forretningsgaden er kun en
smal Alk med mange smaa Butikker, som muntre smaa Basarer
ligger de tæt sammenpakkede langs
begge Sider. Der er kneben Plads
til to Vogne at passere, og Faren
i Navigationen gennem denne meget populære Gade er næsten for.
færdende. Men man lever sorgløst
videre; og vi krydser og krydser
igennem Farezonen og komaner
uskadt frem. Vi ser Japan i Glimt
fra vort høje Sæde — „Turist
Indtryk"
Præster i Overflod
til Fods — nogle i lange hvide
Kaaber med sorte Silkeovers.ag,
de vandrer afsted upaavirkede af
Omgivelserne; nogle bruger store
krukkelignende Hatte, de vifter
med Bedestokke og hamrer paa
Trommer for at kalde de fromme
til Templerne. Nogle har Hovedet
begravet i en stor Kurv med Huller, hvorigennem de messer Bønner ved Trappetrinene eller spiller paa en snurrig rød Fløjte, haabende at faa Almisser for paa den
Maade at jage alle onde Aander
paa Flugt. Blomsterpiger bærer
friske Blomster paa flade Bakker,
hængende i en Bambusstang, som
ballancerer paa den ene Skulder.
Der er Friluftskøkkener med Kedler af kogende Fedt, Kager med
Fisk i bliver bagt over Trækulsovne, der er Boder med Grøntsager, som Turnips og andre kendte Bodfrugter, allerede kogte med
Top og det hele, Fiskemarkeder,
der lugter langt bort i Varmen,
der er Frugtsælgere med røde
Jordbær og smaa rynkede Appelsiner.
For Enden af Hovedgaden ligger der et stort Tempel eller
„Shrine". Indgangen er forskønnet
med en „Torii', to lette Stolper,
forbundne med et overhængende
og opadbuet Topstykke. Genrem
Gaderne haster en Menneskestrøm,
og man lytter til Munterheden
Lyden af de lydelige klop—klop
—klup af de gamle Mænd, og de
korte klak—klatr—klak af de hastende Piger og de lystige klik—
klik —klik af de mindste Børn, alle
paa lette „Getts" (Træklamper)
hastende:gennem smalle, krogede
Gader til bestemte, men forskellige Maal.

Sent om Eftermiddagen tager
vi med Toget, som fører til Byen
Kyoto — ad den korte, men noget typiske Rute tværs over Landet mellem høje Bakker og grønne Skover. — Udenfor flyver Japan forbi Der ligger smaa Pletter
af Haver, smaa gulgrønne Risbe•
de, ikke store nok til at kaldes
Marker, der staar blegrøde Odeander i Blomst. Gamle Vandhjul
til Haandkraft øser Vand paa spæde Risplanter. Køer og Okser bliver brugt til Pløjning for simple
krogformede Træplove. Vi suser
forbi Bambusskove, høje og hængende som Sørgepil. Over Landskabet driver fantastiske Skyformationer af en ukendt Skønhed.
— Man ser allestedsnærværende
Overrislings Kanaler, nogle hvide,
nogle smalle, nogle dækkede med
Andemad, nogle fyldte med Vandliljer og Iris. Mænd tærsker Havre med Plejle eller ved at slaa
Negtoppene over Stænger; alt under Himmel og mellem Magnolietræer, der staar i det skønneste
Blomsterflor.
I Kyoto venter der Biler for at
føre os til det ultra moderne Meycko
Hotel; som er beliggende i det finere Kvarter, omgivet af en skøn
og eventyrlig Have. Byen ligger
omkranset af fyrklædte Bakker af
en egen luksuriøs Storslaaethed.
Fra Hotellets Veranda ser man
Solen sænke sig i bløde Purpurfolder over Kyotos røde Tage.
Lidt efter lidt begynder Lys at
blinke her og der, medens en klagende monoton japansk Musik forener Omgivelserne til et orientalsk
Eventyrland. Paa modsatte Side
af den snævre Dal hæver der sig
andre Bakker, som dem paa Honolulu, lave, men storslaaede,
hist og her mellem sortgrønne
Træer, stikker et Shinto eller Buddhist Tempel frem. — Gennem det
tiltagende Mørke tindrer Tusinder
af Lys, og Natten lukker sig over
Kyoto.
Dagen bryder gennem et silkeagtigt Slør, der giver Træerne
Former som naragtige Spøgelser,
medens de omliggende Bakker er
helt skjulte. Bedeslag lyder med
korte Mellemrum fra Templerne,
som ligger gemt i Træer og Taage; og saa med et vaagner igen
en myldrende travl Dag for Japan.
Ved Middagstid er vi atter om.
bord. Vor Vej vinder sig gennem
det smalle Stræde mellem Sikoko
og Nippon. Under os er Søen dybblaa, den bleggraa Horisont bliver
af og til brudt af en Streg af Røg
fra en forbipasserende Damper,
og af og til kommer der en ø tilsyne imod den mørknende Kimming, men kun for at forsvinde
igen i Skyggen af den stigende
Ovenover skinner fremTaage.
mede Stjerner, agterude bliver
Skumringen tættere og langt, langt
mod Vest og Nord over Korea
breder sig Straaler af blegrødt
og Guld -- Korea det hemmelig-

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret1
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hedsfulde, som vi her kun kan
forestille os — og Kina, det himmelske Rige, hvis Kyster snart
blev en betagende Virkelighed.
Ill
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gen Røgelse bliver brændt, og
Krøller og Røg skjuler halvt, som
i et Slør, de udskaarne Træfigue
rer, og gennem Røgen viser tunge broderede Silkedragter deres
skarpe Farver. „Joosa Pinde brænder enkeltvis eller i runde BundGennem klaprende Sej! fra Sam• ter foran et udvalgt „Shrine", og
pan og Junke, ser vi Solen staa talløse er de Papir „Ingots", forop over Kina. — Snese af elen- mede som smaa Skovle, der blidige Baade med endnu mere pa- ver brændt til Udslettelse for betetisk udseende Indehavere — he- gaaede Synder.
le Familier med mange Børn Herfra tager vi en Tur til Kvardrev op langs Skibssiden, medens
teret, hvor Japanerne for tre Aar
de hylede og skreg, Det var Tigsiden bombarderede Shanghai.
gere. vi var blevet advaret imod
Ruinerne af Bygningerne staar
dem, forventningsfulde rakte de
endnu i ødelagt Elendighed. Gade
kurveformede Net paa lange Bamefter Gade af Ejendomme ligger
busstænger op over Damperens
ødelagte hen, og Murbrokker i den
Ræling, og tit blev der givet dem
vildeste Forvirring ligger strøet
Frugter og Smaapenge. De var
rundt omkring. Japanerne havde
meget velholdende i deres Umage,
sigtet deres, Bomber og Skyts meviste en Sejghed og Udholdenhed,
get akkurat for at undgaa det inder næsten grænsede til det nobternationale Kvarter.
le. Selv de mindste Smaabørn er
Soochow Floden er kun en elenoplært til ydmygt at strække de
dig
Rende, fyldt med nogle Span'
aabne Haandflader frem ; Time efter Time staar de og stirrer op- de utroligt mudret Vand. Sam menefter, utrættelig i en sørgmodig pakket r en Søle, der er forfærRaaben „money", „money", .,mo- dende, ligger de kinesiske Husney". Selv langt ud paa Natten baade. En Del af Baaden er for
fortsætter de deres Tiggen, indtil det meste dækket med forrevne
deres Stemmer lyder som den hæ- Straamaatter, men for Størsteparten er det et aabent Dæk, paa
se Kvækken af Foraarets Frøer.
hvilket nøgne Børn leger med
Med Færge kommer man ind
skabede og mølædte Katte. Dog,
til Changhai og til der. berømte
i Midten af al Elendigheden rej„Bund". Først besøger vi det kiser der sig smaa Blomsterhaver
nesiske Forretningskvarter, som
at lyse Farver, groet i smaa Urbestaar af meget smalle Gader,
tepotter, en Kontrast til den sortit overbygget i anden Etage med
teste Fattigdom. Langs Bredden
indgraverede Metalbuer, eller fuldligger de kinesiske Hytter, tækket
stændig overdækkede med Glas.
med Bambusrør. — Børn løber
I de aabne Boder er Varerne udrundt i deres Fødselsdragt, løber
stillede i Kasser af Glas eller paa
rundt fra Hus til Hus paa Besøg
Borde for bekvem Handel, medens
og paa Jagt efter Stumper af forman ikke saa sjældent ser Famiglemt Affald. Men Indbyggerne sylier sidde i lykkelig Betragtning
nes lykkelige i deres Uvidenhed.
af et Stykke Flæsk, eller en PorDe har ikke Energi nok til at blition af Makaroni, smaakogende
ve Uvenner, de hjælper hinanden,
over en lille Trækulsflamme, nede
eller stjæler fra hinanden, og lebag Disken. Her finder man Bover videre langs Soochow Floden.
der med tørrede Urter — Boder
Men ude omkring i det store Kimed indgraveret Elfenben og Sølvna arbejdes der stærkt paa at opgenstande — Marmor. Statuer (som lyse Folket og give dem sundere
sikkert er indførte) — OpiumspiForhold at leve under — Kina er
ber — Fuglemarkeder. Inde og
trods alt ved at vaagne. — omkring i de smalle Alle" Gader,
Men vi sejler videre til Hong Kong.
som i Grunden er det kinesiske
Vi fortøjede i Kowloon, Hong
Hovedstrøg, løber Høns i alle AldKong,
midt under, hvad de indre omkring med en Sikkerhed og
Agtpaagivenhed, som vidner om fødte kalder en Tyfon, en frygteen stor Kyndighed — en Sikker- lig Regn ledsaget af en hvirvlende
hed, som kun kan være fremkaldt Storm. Bakkeskraaninger og Bjerggennem utallige Generationers Be- sider lignede brede, brusende
hændighed og Held i ikke at bli- Vandfald. I Løbet af 24 Timer
ve traadt ned af de mange hasten- var der faldet 11 Tommer Regn.
Fra Kowloon tager det ca. 10
de Menneskefødder. Som et Tillæg
til Fantasien er Hønsene farvede, Minutter med Færge. Og da Regsærlig Kylli1gerne, som løber her nen lidt senere ophørte, stirrede
og der og alle Vegne, som smaa vi med Forbauselse paa en af den
livlige Bolde, der er farvede baa- fjerne østens mærkeligste Byer.
Paa Grund af Byens geografiske
de gule og grønne.
-Begrænsning
ligger Bygningerne
Før vi aner det, befinder vi as
meget
tæt
sammenklumpede
nær
udenfor et Mandarin Tempel. Og
saa snart man er indenfor, skifter Havnen ; men over de imponerenScenen fra en af:en blandet For- ,de Bakkeskraaninger bagved ligvirring til en, der er præget af en ger Byens bedre Kvarter af Rigrolig Slaphed, som særkender Li- mandshjem, bygget i engelsk Stil.
vet i de kinesiske Templer. MeEfter Maribo Amtstidende.

De to Guldgravere.
Thomas og William .— eller
Tom og Willy, som de kaldtes af
Kammeraterne — sad bag den store Sten ved det udbrændte Baal
paa det Sted, hvor Dalkloften delte sig i to Grene. Ikke langt fra
dem stod deres to Æsler med fuld
Oppakning og ventede paa, hvilken Beslutning deres Herrer vilde
tage. Det ene af dem var sort, det
andet graat, men begge var de
saa magre, at man kunde tælle
hvert Ribben i deres Krop.
- Du faar mig ikke saa meget
som en Tomme fra min Mening,
\Villy, sagde Tom.
— Jeg mener, vi skal drage
nordpaa, ligeud gennem Kløften.
— Og jeg mener, du er et Fæ,
Tom, svarede Willy og spyttede
efter en stor Sten.
—. Naturligvis skal vi drage mod
Vest ind i Sidedalen.
—, Ingen, som kan skelne Guld
fra Smaasten, vil gaa et Skridt
ind i den Dal ! — lo Tom haanligt.
— Ingen, der ikke er født som
Idiot, vilde gaa den Vej, som du
vil, — svarede Villy foragtelig.
Tom kastede stridslystne Blikke
omkring sig.
— Vi gaar mod Nord, — sagde han-, eller er det forbi med
Kompagniskabet.
Willy rejste sig
— Firmaet Thomas og William
er gennem gensidig Overenskomst
opløst! — erklærede han.
— Ja, for mig gerne, — sagde
Tom.
— Vi kan jo snart blive enige
om Delingeri. — Jeg mener, jeg
skal have det graa Æsel.
Saa tror du fejl,
svarede
Willy bistert.
— Paa den Maade kan du ikke
prakke mig det sorte Æsel paa.
Vi slaar Plat og Krone om det.
— Skal det være med den Dollar vi ikke har? — spurgte Tom
spottende.
Villy tog en Pakke Tobak op
af Lommen.
— Den øverste Side vinder, —
sagde han kort.
— Hvilken holder du paa, den
øverste eller nederste ?
— Den øverste, -- svarede Tom,
og Pakken fløj i det samme op i
Luften og faldt ned med et lille
Klask.
— Det er den øverste Side, sagde Villy arrig.
Hurtigt og uden at der blev vekslet et Ord flyttedes der om paa
Æslernes Bagage, hvorpaa Tom
med det graa Æsel vendte sig
mod den nordlige Kløft, medens
Willy med det foragtede sorte
drog ind i den vestlige Sidedal,
efter først at have givet Æslet et
Spark for at sætte det i Bevægelse.
— Jeg havde dog ikke troet, du
kunde behandle mig saaledes, —
sagde han. — Du har nok glemt
de 50 Dollars, jeg laante dig for
to Aar siden.
Tom vendte sig om med et
haanligt Grin.
— Jeg troede, jeg havde betalt
dem dengang, jeg plejede dig, da
du havde sorte Kopper og ingen
vilde røre ved dig, om det saa
var med en Ildtang.
— Der laa — en Behagelighed
paa Willys Læber: den saa imidlertid aldrig Lyset, thi i det samme benyttede det sorte Æsel sig
af Lejligheden og satte afsted med
melodisk Hyl ned gennem den
vestlige Dal i en Fart, som trodsede ethvert Forsøg fra Willy paa
at indhente det.
Han travede imidlertid efter,
saa godt han kunde, bandende alle Æslsr i Almindelighed og det
sorte i Særdeleshed, alt medens

han mumlede Bemærkninger om
Toni, der var alt andet end smigrende.
Da Æslet havde tilbagelagt en
halv Fjerdingvej, fik det pludselig
en ny IcMg bøjede af og travede
til højre. En Regn af Sten og Grus
trillede ned under dens Hove, og
da den til sidst havde naaet Bakkens Top, standsede den, stirrede
medlidende ned paa Willy, hvorpaa den forsvandt for dennes B:ik.
— Det havde jeg dog aldrig
troet den kunde finde paa, stønnede Willy rasende, medens
han fulgte Flygtningens Spor; -men den kan bare vente.
Her tav han pludselig og stirrede med vidt opspillede øjne paa
et Stykke af Klippen, som Æselets Hove havde skrabet rent for
det tynde Jordlag
Med et Glædesgrynt kastede
han sig paa Knæ, tog sin Kniv
op og begyndte at skrabe paa Stenen. 1 flere Minutter undersøgte
han nøje et Par Stumper, han havog opførte en
de hugget løs,
fuldstændig Indianerdans, medens
han afvekslende hylede og lo af
Glæde.
— Og jeg, som vilde være gaaet forbi, om det Bæst af et Æsel
— det velsignede Dyr — ikke
havde været!
Han satte sig og grundede.
— Jeg gad vide, hvad Tom vil
sige, naar han hører dette her.—
Han angrer nok sin Dumhed. Det er Synd, at han er saa tykpandet, for han var virkelig den
eneste, som saa til mig, da jeg
var syg, Men — det er hans egen
Pejl!
Saa grundede han lidt endnu
og trak derpaa sin lasede Lommebog frem, rev en Side ud af
den og kradsede nogle Bogstaver,
hvorpaa han befæstede Papiret
paa en tør Kvist at et Fyrretræ,
og saa gav han sig til at følge
Æslets Spor.
Det førte mod Nord til et Sted,
hvor Willy fik Øje paa det, me•
dens det græssede i skøn Forening med det graa Æsel, og ikke
langt fra sad Tom i Færd med at
riste et Par magre Kødstumper
over en kummerlig Ild.
— Leder du efter noget ? spurgte han tilsyneladende deltagende, da han fik øje paa sin tidligere Kompagnon.
— Nej — ikke nu, — svarede
denne, — jeg har fundet det.
Tom lod høre et lille Lattergrynt
og saa tav de begge. Kun Grenenes Knitren i Baalet hørtes.
— Tom, — sagde Willy til sidst,
— tror du ikke, der er Kod nok
til to?
— Nej, — svarede Tom uden
at se op. -- Du har jo selv Kød.
Naar jeg er færdig, kan du gerne
bruge Ilden.
— Aah, du kan vel nok vise
en gammel Kammerat den Tjeneete, — sagde Willy.
Tom løftede Hovedet og spyttede i Ilden. -- Forsøg ikke, Wil•
ly — for den gaar ikke. Jeg forstaar nok, du vil have Kompagniskabet i Gang igen, men det er
opløst — og det bliver opløst.
Der var noget, som forlod Willys Haand og ramte Toms Støvle.
Tom tog det mistænksomt op, og
saa gav han sig til at stirre, me
dens han vendte og drejede det
mellem sine haarde Næver.
— Willy — stammede han, hvor, — hvor har du faaet fat paa
det?
— Fundet det paa Jorden. Tror
du maaske, jeg har skudt det i
Flugten?
— Men hvor? — gentog Tom
ivrigt.
— Vil du gerne vide det?
— Ja, om jeg vil!
Han sprang op, og saa fulgtes

de til det Sted, hvor Willy før
var standset. Tom kastede et prøvende Blik paa Pladsen.
— Willy!
raalge han, — vi
er Millionærer nu!
— Vi!
gentog Willy. -- Nej,
Kompagniskabet er jo opløst —
og dit bliver opløst.
— Willy I — bad Tom. -- Du
vil da ikke være saadan mod en
gammel Kgmmerat ? — Vi har jo
søgt sammen — og sultet sammen
— og slaaet os igennem sammen!
— Ja, det skulde du altrammen
have husket paa, da du opløste
Kompagniskabet. Nu er det for
sent. Jeg har allerede taget min
Bestemmelse. Og jeg har skrevet
den med sort paa hvidt — Kom,
saa skal du se.
De gik hen til Fyrretræet, og
Tom kastede et bedrøvet Blik paa
Papirlappen, som sad paa den
tø! re Gren — og saa slog han
Armene om den venlig leende \Villy og udstødte et Glædeshyl, saa
begge Æslerne gav et Spjæt.
Paa Sedlen stod :
-- Det sorte Æsels Grube tag
get i Besiddelse af William Bigford og Thomas Jefferson, Halvparten hver.

En Harboore - Historie,
Harboøre- Jens var engang kommen paa et lille Besøg til Thyland.
Det var i Foraaret, og man havde
lige lagt Kartofler.
Da Jens med sin Vært spadserede i Haven, stak Skælmeri Thyboen, der just havde lagt en lille
Plet med Kartofler, og han sagde
da, at de havde mange flere Kartofler i Marken ; den Stump Jord
i Haven var blot med kogte Kartofler. Det var nemlig en Opfin,
delse, som hans Kone syntes godt
op, thi det faldt jo saa nemt for
Kvindfolkene, naar de i Høstens
Tid havde travlt, da lige at smutte ned i Haven eg grave den
Slags op. Middagsmaden var næsten færdig med det samme.
Jens forundrede sig meget over
den Maade at dyrke Kartofler paa
— saa kloge er de ikke paa Harboøre. Men de havde ganske vist
en hel anden Maade, fortalte han
stilfærdig. Naar det nemlig om
Foraaret traf inde med godt Fiskeri, samlede de omhyggeligt alle
Hvidling- og Torskehoveder sammen og satte en Kartoffel i hvert
Hoved. Dette groede med hinanden, som om de fik Betaling for
det, og om Sommeren avlede de
en Redelighed af den dejligste Fisk
og Kartofler, man kunde tænke
sig. Thyboen talte ikke mere om
sine kogte Kartofler den Dag.

Allinge-Sandv, Borgerforening
afholdt den aarlige Generalforsamling paa Høiers Hotel Fredag d
15. Februar Kl. 8'
Formanden, Borgm. Bloch bød
velkommen og bad om Undskyldning for, at der var gaaet saa
lang Tid siden den sidst afholdte
Generalforsamling, men der havde
ikke været Sager af væsentlig Interesse paa Dagsordenen.
Kassereren Fyrmester Saxtorph
oplæste Regnskabet, der balancerede med 85 Kr. 25 Øre og udviste et Overskud paa 79 Kr. 38 Ø.
Formanden oplæste derefter en
Skr. fra pens. Lærer H. P. Kofod,
der beklagede at han paa Grund
af Sygdom ikke kunde komme til
Stede og bad sig fritaget for Hvervet som Bestyrelsesmedlem, idet
Sygdommen ikke tillod ham at
være det for Foreningen, som
denne formentes at have Krav paa
i den kommende Tid.

Derefter Poretoges Valg af Bestyrelse med følgende Resultat:
Postm. Christensen Formand, Ing.
Andersen Næstformand, Fyrmester
Saxtorph Kasserer, Borgm. Bloch,
Kbm. Ludv. Nielsen, Bygm. Peter
Petersen, Avlshr. Alfr. Petersen og
kgl. Vejer og Maaler Larsen.
Borgmesteren gav derefter en
Redegørelse over Kommunens Forhold i finansmæssig Henseende og
Ing. Andersen holdt et interessant
Foredrag om Gas- og Vandværket,
som næste Aar kan holde 25 Aars
Jubilæum.
Avlsbruger Alfr. Petersen holdt
derefter et instruktivt Foredrag om
Socialreformen, herunder særlig
det herværende sociale Udvalgs
Arbejde vedrørende Udbetaling til
Alders- og Invaliderentenydere.
Købm. Ludvig Nielsen omtalte
derefter det paatænkte Samarbejde
med Rønne Borgerforening ang.
Opstilling af Kandidater til det forestaaende Amtsraadsvalg. Det overlodes den nyvalgte Bestyrelse at
arbejde videre med Sagen.
Under Eventuelt henstil. Postm.
Christensen til den nyvalgte Bestyrelse, at der mindst en Gang om
Aaret indkaldtes til Generalforsamling, og til Bestyrelsesmoder saa
ofte der forelaa Sager af Interesse
Foreningen vedrørende.
Endv. fremførte Postm. en Kritik over den Maade, hvorpaa Frk.
Danchels efterladte Ting var solgt.
idet flere af Byens Beboere har
anket over, at de Genstande, der
havde virkelig Værpi, var solgt
Dagen før det egentlige Bortsalg
fandt Sted, saa der kun var værdiløse Ting tilbage.
Denne Kritik blev skarpt imødegaaet af Borgmesteren og Politibetjent Larsen, 'som begge hævdede at Rygterne var grundløse.

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

Allinge Ur- og
Guldsmedeforretning •
Conrad Hansen. TI. 140
1/45.1.INANAWito •
P

ter Laurentius Holm, som i Søndags døde i sit Hjem efter et forholdsvis kort Sygeleje. Afdøde, som
blev 80 Aar gl., tilhørte en gammel kendt Avlsbrugerslægt, hvor
Ejendommen i flere Generationer
er gaaet i Arv fra Slægt til Slægt
og nu drives af den ældste Søn.
P. L. Holm, hvis Hustru lever,
om end ofte sengeliggende, har i
de mange Aar været en sjælden
virksom Natur, der selv i sin høje
Alderdom ikke kunde falde til Ro,
men puslede med Havearbejde hos
den yngste Søn, Indehaveren af
Allinge Messe. En tredje Søn er
Maskinmester, den ældste Datter
er gift r København, den yngste
styrer det gamle Hjem.
Ære være hans Minde.

En usynlig gaar gennem Byen
- hedder det komb. Lystspil og
Kriminalfilm, der i denne Uge
fremvises i Biografen. Det er den
gæve Gaa-paa Skuespiller Harry
Piet, der spiller Hovedrollen, og
han faar rigtig Lov til at boltre
sig i de mest usansynlige Situationer. En Film med Spænding,
Fart og Humør fra først til sidst.

Karneval i By.

Fra Uge til Uge.
—0
Amtsraadsvalg et.
Borgm. Bloch meddeler os paa
vor Forespørgsel i Dag, at der
ikke af Borgerforeningen bliver
opstillet nogen upolitisk Liste, da
Forudsætningerne for Forhandlingerne er bristede.

Tejn Brugsforening
afholdt i Tirsdags sin aarlige
Generalforsamling. —Formandea,
Fiskehandler Thorsen aflagde Beretning. Han betegnede det forløbne Aar som godt, Omsætningen havde været ca. 29,000 Kr.,
hvilket er en Del mere end forrige Aar.
Lærer Schræddergaard oplæste
Regnskabet, hvoraf fremgik, at
Omsætningen i 1934 havde været
ca, 231,000 Kr., hvoraf Butiksvarer 167,800 Kr., Grovvarer og
Foderstoffer 60,300 Kr. og Eniballageomsætningen 4.800 Kr. Aaret fremviste et Netto-Overskud
paa ca, 21,000 Kr. og det vedtoges at udbetale I1 pCt. i Dividende af Butiksvarer, 4 pCt. af
Foderstoffer og Grovvarer og 5 pCt.
af Fiskeripetroleum.
Valgene blev Genvalg, undtagen for Fisker Janus Falk, der
ikke ønskede at fortsætte, i Stedet
valgtes Fisker Andr. Jensen, Tejn.
Der var et Forslag fremme om
Modernisering og Udvidelse af
Forretningslokalerne. Der forelaa
Tegning fra Fællesforeningens
Arkitektkontor, og Bestyrelsen fik
Bernyndighed til at gennemføre
Planen, Udvidelsen vil antagelig
blive foretaget i Løbet af Foraaret
og vil koste 8-10.000 Kr.

Jordefærd.
I Gaar Efterm. begravedes under stor Deltagelse fra Allinge
Kirke fhv. Avlsbruger, Rentier Pea

Paa Søndag Aften løber Aarets
første Karneval af Stablen med
fuld Musik og — forhaabentligmed fuldt Hus.
Deltagerne arbejder sikkert med
stor Opfindsomhed med Dragterne — thi hvad er et Karneval
uden Maskerede; her er jo endelig en Chance til at klæde sig som
man vil, væk med Flippen, Vest
og Jakke. Allinges Ungdom er forvandlet til Piretter og Zigeunerinder, Scheiktr og Spanioler, Klov
ne og Cowboys.
Det bliver sikkert en broget
Forsamling, der paa Søndag svinger sig til Musikkens Toner, og
at Arrangementet klapper, derfor
garanterer A. S. G.
Vi har prajet Formanden for
Selskabelig Forening. „Selvfølgelig
skal vi have Karneval, det er un•
der Opsejling - Programmet er i
Orden; det bliver Sensation, kan
De stole paa". — Med andre Ord,
Medlemmerne kan vente sig en
„rigtig" Aften.
Foraar i Luften.
Efter hvad vi erfarer er vore to
Som meretablissementer
store
Strandhotellet og Palmehaven i
fuld Gang med at forberede Sæsonen. Palmehaven lægger allerede ud 2. Paaskedag med — Olga
Svendsen, og der er allerede angageret et stort Orkester for Sommermaanederne.Strandhotellet møder i Aar op med et nyt Orkester og tiere andre Overraskelser.

— Hvad er der i Vejen? Er du
bange for, at din Overfrakke skal
blive stjaalet?
— Nej, genkendt!

Lastkørsel
besørges

Vognmand POUL NIELSEN
Telefon 145

Sidste Dag Mandagen den 2 5 . Februar.

Østergade Allinge

En ung Pige

MAGASIN du NORDs UDSALG
ved VICTOR P LANCK - A LLINGE

i

kan faa Plads til iste April.
Bladets Kontor anviser.

En ung Pige

Bornholms
Statsskovdistrikt
leverer Gran-Lægter over
hele Bornholm for 14 Kr. pr. m3
frit leveret paa Købers Plads, naar
der kan aftages 4 m3 ad Gangen.
Ved Afhentning i Skoven er Prisen 12 Kr. pr. m3. Henvendelse
kan ske til:
Skovfoged Seler, Segen.
Telefon Thingsted r2.
LærKesen, Koldek ilde,Tlf. Aakirkeby 123x

15 - 16 Aar kan faa Plads til 15.
Marts eller 1. April.

Karnevals - Dragter udleies!

Gartner Lindgreen, Tejn

Stort Udvalg i smukkeDragter fra 3,00 Kr. -- Forsendes overall.

Huer - Hatte - Serpentiner - Konfetti m. m.

Olsker.

-

KIOSKEN T'oeelenfoernRali4a 2 ALLINGE

RadiKale Forening
afholder Generalforsamling i Forsamlingshuset Lørdag d. 2. Marts
Kl. 7. Offentligt Foredrag af
H. Brandt Nielsen Kl. 7,30, hvortil alle indbydes.
Fælles Kaffebord og Diskussion.

endnu traves Restoplag af

Xanunershus sirfis Xistorie

Bestyrelsen.

som sælges til en 'fris af 2 .7Cr.

Yfjertekg Yak

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri.

for udvist Opmærksomhed ved
vort Bryllup.

Jerlting,Lindeshjerg
-

Tlf. Østermarie 132.
Jensen, Rø Plantage
Tlf. Gudhjem 20x,

STAMMERSHALDE
er aabent hele Aaret

J. A. Nielsen.

Olsker.
Husmandsforeningen
afholder sin ordinære Generalforsamling med sædvanlig Dagsorden
Fastelavnsmandag den
4. Marts Kl. 3.

Bestyrelsen.

Billiard tit fri Afbenyttelse

En 2 Værelses

Lejlighed til hele

Et rigtigt Stykke Ost
til den rigtige Plis

Kan

til 1. eller 15. Marts for enlige Folk.

E. M. B E C H. I

H. Rosendalegaard

til Bornholms Brandforsikringsselskab modtages i Tein Skole
Tirsdag den 26. ds. fra Kl. 3-5.
S. Olsen

Møllers Bogbinderi
865.
Indbinding af Bøger - Protokolfabrik - Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering

„Kalblerggaard" afholder

Bestyrelsen.

Varm 31olpolse
faas hver Fredag Middag.

Dina Sørensen, Allinge.

Tlf.

FRELSENS HÆR.
Dukken vundet paa Nr. 109.

Kunstgødning
og Kalk

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

den ordinære Generalforsamling
paa Hotel Allinge Torsdag den 28.
Februar Kl. 17. Dagsorden som
sædvanlig.

Husk at bestille fioduingskalk

til Frugt- og Køkkenhaver og
Kartoflerne kan købes; ogsaa
i mindre Kvanta i

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

Tlf. 10.
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Allinge Bogtrykkeri.
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Nasse-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 -- ekstra Tilbud!
Ensfarvede Kjolestoffer. moderne Farver, garant. heluldne, dob. Bredde 215 Ø.
moderne mønstervævede og garanteret heluldne 225 do.
do.
98-115 do.
tærnede
Flere Stk.
150 Fine franske Mouseliner, Priser fra
78 Mønstrede Calico til Kjoler og Forklæder .
60
Bomuldstøjer, tærnede, dansk, vaskeægte .
125 Mange gode Frott-Haanklæder til 45, 70, 95 og ekstra svære
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Kom ind og faa Prøver
og Pris paa disse i
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Dæk de vaade Vægge
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Kunstgødning
til Foraaret 1935
18 pCt. Superfosfat,
40 pCt. Kaligødning,
Tysk Kalksalpeter
er paa Lager og sælges til
laveste Dagspris.

Nordladets lindelshos.
Siografen.

En af Harry Piels rigtige Sensasationsfilm med Mystik og Spænding fra først til sidst.

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

Allinge Bogtrykkeri.

Krep-Servietter
og lærredsmønstrede do.
sælges fra 2 Kr. pr. 500.
Damask-Bordduge i 10 m.
Ruller 2 Kr.

II I

•
•
Ø

••

ff. Allinge 53.

sælges en Masse Fodtøj til langt
under Værdien.
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Barber Johs. Larsen.

Nordlaodels lloodelsbus, Regninger,
Under Udsalget Meddelelser,
konvolutter,
C. Larsen, Allinge.
Brevpapir,
Gravsange
Kvitteringer,

E. M. BECH.

.•••
.•••
•Manufaktur - Afdelingen .••
••

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

En usynlig gaar
gennem Byen

drægtig, og en LØDEKO er til Salg

NB. De, der ønsker Frugttræer

D. Å. G. Lokalforening

8 Kr. Permanent. 8 Kr.

Belgisk 13 Aars Hoppe,

PRODUKTEN. Tif.1 0. E. M. Bech. Kontingent

Chr. DideriKsen, Rønne.

Nordindels hodelshus.

Fredag og Søndag Aften Kl. 8

- hver for sig to gode Spiser - faas i fineste Kvaliteter i

Tlf. 865.

tilbyd .s Kunstgødning, Saasæd, Markfrø etc. paa Pantelaansvilkaar til Betaling lste
Oktober 1935.
Afgiv Ordre snarest til

Allinge

ved Havnen,

Klipfisk og Lammekød

og Buske sprøjtet, bedes henvende
sig til HENRY HOLM, Sandager,
eller Bestyrelsen.

1935

Bygmester Holm

kun købes i Produkten. - Prøv det!

Rigtige Varer f
Rigtige Priser

Festlig Sammenkomst
for Medlemmer med Husstand Kl.
7,30. Entree 50 Øre. Medlemskort fornyes.

Eva og P. Holm.

Til Avl og Saaning

og løvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst tra

Allinge Bogtrykkeri,
Alt

Masoniteplader Last- og Personkorsel
I

Nordhadets iladelshlls.

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

med Bil udføres til billige Priser.

Poul Munch,
Blaaholtshus pr. Allinge.

Bryllupssange
og Festsange
hurtigt og billigt

Allinge Trykkeri. Allinge Bogtrykkeri

Bornholms
og haanekasses
„Nord6ornfiolm" SpareAfdeling i Allinge.
2)i sender »em

fluer 21ge.
7ænk ogsaa paa os,
naar »e tiar et eller
andet at avertere.

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

Boxer udlejes.

hirari al flilffimorshits Birks
Af Kapt. K. E. S. Koefoed.
—;—
Ole Mortensen har mishandlet
sin Kone og slaaet sin Søn Jørgen
Jacobsen Holm. Vidner: Købmand
Hjort, Præsteenken Madam Hjorth
i Rø Sogn og Kohm. Niels Peder
Alling (30 Aar og Søn af Mogens
Alling )
8. Nov. Forfalskning af en Attest. Impliceret: Fisker Hans Bohn
i Sandvig, Søn af Lars Hansen
Bohu i Olsker.
1825. Christian Vin berg anmeldes for at have holdt Dans efter
Kl. 10 Søndagen den 8. Maj uden
Tilladelse. Johan Kaas's Søn Anders har spillet Violin til Dans og
Juledag til Kl. 12. ;Øl! itr
Christian Vinberg, Søn af Christian Vinberg og Else Christine
Vinberg, er løbet fra sin Tjeneste
paa Hammersholm. Faderen holder med Sønnen mod Jørgen Koefoed. — Forlig.
Ildebrand hos Peder Snedker,
der tørrer Malt. Maltkøllen brænd.
te. Vidner: Borger og Købmand
Hillebrandt og Løjtnant Niels Nielsen Holm.
Enken Kristine Hans Eriksen
føres til Forhør fra Sandvig Arrest af „vagthavende Borger" Hans
Jørgen Holm, sigtet for at have
stjaalet et Lagen fra Nicolaj Holm.
Den vagthavende Borger erklærede
at Arrestantinden siden i Morges
ikke havde facet mere end een
Sopken Brændevin. Hun er Datter af Rasmus Nielsen Hald.
1825. Grete Jørgensdatter, Tjenestepige hos Kapt. Grønbech indsættes i Sandvig Arrest tiltalt for
Fosterdrab Faderen til Barnet var
en ukendt Sømand. Grete nægtede at have født, men den forord.
nede Jordemoder og Regiments
Kirurg Panum foretog grundige
kropslige Undersøgelser, som i
høj Grad vidnede imod hende.
Hans Nielsen anmeldte Niels
Peter Alling for Vold. De var paa
Brogaardslytigen sammen for at
rive Lyng. N. P. A. havde Gevær
med for at skyde Harer. Han slog
H. N. til Jorden med Geværet og
sparkede ham i Ansigtet og løb
sin Vej.
Jørgen Larsen Husmand ved
Slottet er nu 73 Aar. Mons Frederiksens Steddatter blev gift med
Valerius Schou.
1826. Pastor Slotzheimer klager over Fornærmelser fra Byskriver Jacobsen. „Comptoirbetjent"
Koefoed er Vidne, men har intet
hørt.
1827. Byskriver Gærde forestaar
Politiretten.
Sag om et Stræde mellem Købm.
Peter Hillebrandt, Niels Nielsen
Holm og Nicolaj Holms Ejendom
i Allinge. Strædet er blevet smallere ved at Nicolaj Holm har opsat et nyt Gærde. Mogens Alling
er Byens ældste Borger og føres
som Vidne sammen med Forligs.
kommissær Michel Andersen Grøn.
bech, Captajn aligeret Borger Jacob Grønbech, Michel Pedersen
Grønbech, Jørgen Jensen Løsebæk,
Lars Thorsen, Peder Snedker og
Købni. Jens Hjort. Flere husker
som Børn at have set fulde Læs
køre igennem Strædet. For 30 Aar
siden færdedes f. Eks. Præsten
Marcher derigennem saavel kørende som ridende.
Nicolaj Holm frifindes, da han
har opført et nyt og godt Gærde
i Stedet for det gamle nedfaldne,
og fordi Strædet forud alligevel
var for smalt til Kørsel.
1828. En Datter af Jørgen Lar0
sen ved Slottet, Karen Larsdatter
(30 Aar), der tjener hos Hans Vin-

berg i Sandvig, har solgt et Lagen
til Niels Hellesen, der atter har
so4,t det til Hans China i Sesi: •
vig. Peder Grønbech i Sandvig
mener, at det er stjaalet fra ham.
Jørgen Larsen vidner, at han har
givet sin Datter det.
Seks Svenskere ra 2 Skibe, der
laa for Anker for Sandvig, er
druknede. De havde aflagt Besøg
hos hinanden paa Skibene og drukket nogle Snapse. Claus Klo og
Søn besørgede Transporten af dem
i deres Baad Tilsidst fik de Lyst
til at komme lidt i Land ; men
havde ikke Tid til at vente paa
en større Baad og tog det ene
Skibs Hækjolle. Trods Advarsler
var de uforsigtige. Den sidste traad,
te paa Rælingen af Baaden, som
kæntrede med 8 Mand. Kun de
to af dem kunde svømme og recl
dedes af Claus Kloe og Søn, de
andre druknede. Ingen Beruselse
-- kun Uforsigtighed, sagde Klaus
Kloe i Retten.
20. Okt. Margrete Kristine Hansdatter stævner Ungkarl Anders
Jørgensen Allinge til Betaling for
hendes uægte Barn. A. J. nægter
at være Faderen. Margrete Svend
Peders Enke forklarer, at hun
Fastelavnstirsdag logerede hos N.
P. Alling i Allinge og laa i samme Værelse og Seng som Margrete. Hen paa Morgenen ved Kl.
3 kom Anders ind i Værelset og
trak Margrete ud af Sengen og
ind i Kammeret ved Siden af. En
Timestid efter kom hun tilbage.
Anders Schou (26 Aar gl.) havde været ude til Dans med Anders Jørgensen og fulgte ham til
Allings Port. Hans Bag har pralet
med at have haft Omgang med
Margrete, men undskyldte sig nu
med, at han sagde dette svirendes
i et Selskab hos Jørgen H. Riis i
Olsker, der solgte Brændevin for
Betaling. Jens Peder Maribo i Olsker var med i Selskabet og bevidnede at Hans Bag da var svirendes og ganske sanseløs. Anders
Jørgensen fritages for Margretes
Tiltale, saafremt han '. il aflægge
Ed.
Omtrent samtidig lob en lignende Sag mellem Karen Kristine Jurgensdatter i Sandvig og Niels Hellesen i Sandvig, der i Forvejen
havde et uægte Barn med en an.
den. Hun forlanger 10 Rdl. aariig,
men han klager over Fattigdom
og vil kun give 5 Rdl. Han dømmes til at betale 8 Rdl. aarlig.
Johan Grønbechs Søn (13 Aar)
tiltales sammen med nogle andre
Børn for at have slaaet Ruder ud
hos Løjtnant Niels Nielsen Holm
i Allinge. De slipper med Advarsel mod, at Forældrene, som var
tilstede i Retten, lover at give Bør.
nene en alvorlig korporlig Revselse og erstatte Ruderne.
1829. Fastelavnsmandag begik
Gert Pedersen Tyveri i Hans Sejer Hansens Chatol. Han er født i
Hollænderbyen paa Amager, er
39 Aar og ernærer sig som Daglejer i Sandvig. Han begyndte Aftenen hos Hans Sejer, hvor han
drak alle sine Penge op i Brændevin og gik da ud af Huset sammen med sine Værtsfolk. Siden
skilles han fra dem og gik tilbage
til det tomme Hus og stjal Pengene i Chatollet. Derefter gik han
til Christian Vinberg, hvor der var
Dans, og drak Brændevin, som
han betalte. Ved 2-Tiden om Natten gik han hen til Klaus Kloe,
hvor der ogsaa var Dans, Der
drak han atter Snaps, som han
betalte. Derfra gik han atter til
Vinbergs, hvor han drak til hen
paa Morgenen og kom da ganske
beruset hjem. Han var iført grøn
Hvergarns Trøje med Tinknapper,
sort Manchestervest med Messingknapper, lange graa Vadmelsbuk-

ser, graa Uldstrømper og Træsko,
rødt Halstørklæde.
Niels Hansen Sandvig har smuglet nogle Skind i Land og Toldbetjent Kapt. Bidstrup Sandvig
kræver Told af dem. Vidner: Borger og Kæmner Mons Holm af
Sandvig og Købm. Peder Andreas
Grønbech Sandvig.
Skolelærer Johannes Nielsen klager over Jordemoderen.
To fremmede Personer kom om
Aftenen til Hans Vinbergs (61 Aar
gl.) Hus og bad om at blive ført
over til Sverrig. H, V. var gaaet
i Seng. Pigen Caroline og Vævepigen Else Catrine I lansdatter var
oppe og talte med de fremmede,
som blev di r om Natten. Om Mor.
genen betalte de for sig og gik.
De blev senere anholdt og det vi•
ste sig, at den ene af Personerne
var et Kvindfolk forklædt som
Mand.
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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!

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

Fortsættes.

Gornitzka's Bogtrykkeri Allinge
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1111111111111111111111111111111M111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111ffi.

Allinge-Sandv, Kommunes
Budget 1935-35.
La,

Indtægt wcr
Renter
13,403 06
Købstadens Jorder ,
74 00
Gas- og Vandværk . 3,618 00
Afgifter af fast Ejendom 670 00
Afg. i Henh. til Næringsl. 14,700 00
Koncessionsafgifter .
125 00
Andre Indtægter . .
700 00
23,057 74
Ejendomsskat . . .
Skat af Aktieselskaber
700 00
Erhvervsskat . . . .
800 00
Pers. Kommunesk. 200,991
uerholdelige
Kr. 76 Ø.
m. v. 15,000 Kr. . . 185,!-,91 76
243,839 56
Udgift.
Byens Bestyrelse . . 23,258 69
Udg. til Fersorgsloven 38,347 38
do. til Folkeforsikring 37,802 00
Arbejdsanv. og Forsikr. 6000 00
,>411,,, 42,295 26
Skolevæsen .
Medicinalvæsen. ttH.
5,546 00
Gader og Veje . . . 19.481 00
6,940 00
Byens Belysning . .
700 00
Den off. Renholdelse .
735 38
Brandvæsen . . . .
1515 00
De off. Lystsnlæg,. .
1925 00
Forsk. Institutioner .
Andre Udgifter . . . 42,325 00
Henl. til Afskr. 33,913,34
-:- beregn. — 16,944,46 16,968 88
243,839 56

— Naa, morede du dig hos Hansens, min Dreng?
— Jo, Tak! Men jeg er bare bange for, at der bliver Ballade i Familien, for Fru Hansen kyssede mig
lige for Næsen af sin Mand!

En ubehagelig
„Stuekammerat".
—o—
En engelsk Officer ved Navn

4-

"

Jk-

De f(1)erlerende

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

at raabe, men ingen hørte ham
Hen paa Eftermiddagen hørte han
imidlertid, at der var nogen, som
nærmede sig, thi det raslede i det
raslede i det høje Bambus, og et
øjeblik efter styrtede et vældigt
Legeme ned i Gruben tillige med
en Regn af Grene, Sten og Græstørv, der havde dækket over Aabningen.
Den uventede ,,Stuekammerat"
var en Tiger, der, om Cleghorn
ikke havde sprunget til Side, var
falden ned paa ham. Da Uhyret
fik Øje paa ham, aabnede det sine
mægtige Kæber og udstødte et
Brøl, der næsten bragte Blodet til
at stivne i hans Aarer.
Tigeren syntes imidlertid ikke
at tænke paa Angreb. Den krøb
sammen i et Hjørne omtrent fem
Alen fra Cleghorn, som just heller ikke følte Trang til en Tilnærmelse. Han var en koldblodig
Mand og kom nu i Tanker om,
at Tigere hader Røg, og herpaa
byggede han sit Haab om Frelse.
Forsigtig trak lian en Cigar op
af Lommen, og skønt Uhyret brummede rasende, lykkedes det ham
at tænde den.
Cleghorn elskede at ryge Tobak,
men nu syntes det næsten, at han
skulde faa sin Lyst styret. Han
dampede løs, da han havde fuldt
op af Cigarer, og da han var færdig med den første, tændte han
den næste, derefter den tredje, og
saaledes blev han ved, medens
Gruben fyldtes med Tobaksrøg
og den overdrevne Nydelse af Tobakken gjorde ham ør i Hovedet.
Gennem de tætte Skyer kunde
han svagt skimte Tigerens øjne,
der ikke et Sekund forlod ham,
selv ikke da den gav sig til at
vandre frem og tilbage langs Væggen lige overfor.
Det susede for Cleghorns Øren,
hans Tindinger bankede, og han
formaaede til sidst neppe at holpe Cigaren mellem Læberne.
Nu standsede Tigeren henne i
i

Cleghorn oplevede for nogle Aar
siden et ret uhyggeligt Eventyr i
Indien.
En Dag, han havde været ude
alene paa en Jagttur i Vildnisset,
følte han pludselig, da han var
Hjemvejen, at Jorden svandt bort
under hans Fødder, og at han
styrtede dybt ned.
Han tabte Bevistheden, og da
han atter korn til sig selv, fandt
han, at han var falden i en Tiger- Hjørnet, piskede rasende med Hafælde, en dyb Grube med lodret' len og krøb sammen, det sortnete Vægge, saa at det var ham umu- de for hans øjne, og Bevistheden
forlod ham. Da han atter vaagneligt at slippe op.
Han tilbragte nogle Timer med de, laa han i sit Telt. Det var sam-

me Dags Aften. Omsider havde
hans Kammerater savnet ham og
begivet sig ud i Vildnisset med
Hunde. Disse havde ført dem til
Tigerfælden, og et velrettet Skud
havde dræbt Rovdyret, hvorefter
man skyndsomt havde trukket
Cleghorn op.
Udover Angsten og et Par Buler i Hovedet fejlede han intet;
men Tigerfælden og hans Stuekammerat glemmer han sikkert
alligevel aldrig.

Gummi- og Læderfodtøj
forsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.

Skomager Jørgensen.
Havnegade, Allinge.

Varm Blodpølse
faas Fredag Middag.

Johanne Hansen, Lindepi.

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.

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

Boxer udlejes.

Slem ififie
at De billigst og bedst faar Deres
Forretnings- og Foreningstryksager
hos os. Vi er altid til Deres Tjeneste med Priser og Tilbud.

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

9ornitzfia's
SogtryfiReri

