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Fredag den 11 Juni 1915 
ocozomozeoco:ccocozcom 	 cozoo 

„Nord-Bornholms Uffeidad" 
trykkes i et 4tal af mindst 1600,!Exempi, 
ofr forsendes gennem Poslinrsenet t. Allinge. 
C

r  

. ".drig, Olsker, Rirecker,R o eg kirmellskfr• 

' -„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
den stamar Udbredelse i Nordre Herred 

irer lo,st i ethvert Hjem eg  egner sig  der 
.for bedst til .lierttlifilg. 

„Nord-Bornholms Ugeblad” 
- .optager gerne Re:kendtrelser af enhver Ar/ 

5011501,1 Koh, Salg;  forrittg-smerldelelsee, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

--- ' „Nord-Bornholms Ugeblad" . 	 .,, 
udgaar hver Fredag;  kan bestilles pan alle 
Po.stkontmer samt pug. Illadets Kantor og 
kaster 50 Ore Kvarlalrl. 

Kaffebyerne. 
-'-0-4 

I et Rejsebr 	f r 4. SyYanierilta til 
norske Blade 	rteels .om de store 
Kaffebyer: „ 

Saldos er Kaffens r' 	Havnestad. 
Den eksporterer irrer'er  at denne Va-
.end nogen anden By i Verden. De; 

slaar en Duft al , lealfetimmer over 
4 dell Hade Sump, Yrvorpaa Santos 
4 - 100,000 Mennesker lever. Og Kaffe- 

vognene runder ustandseligt gennem 
Gaderne. De fl-,!ltige smaa Muldyr 
gear i fast Rute mellein Jernbane, 
Katterenserier og 1<affelagrene i Hav- 

nen. 	 ,1 	a' , 
Ni 

Del er en g 

	

	ke ptidsig lille By, al 
Smiles. Tyske e har en ganske 
overvældende In lydeae De mæg-

tige tyske Kalfig; inae?alled Theodor  

Nille i Spidsen har den økonomiske' 

Magt i Saunas. 
Byen ligger ganske Sitinkt ved en 

tanglsonit rindende Flods Della tur-

;,der en kraitig, Fjeldryg. Men den 
•.ser overordentlig usand ud, og det 

vidner ond en kyske .enestanende 

mergi og Ofter411ighed, at ni 

qar limet_ den gul "-feber jaget .væ d;,s  
,. 

 
fra disse Sumpe. 	toradede Kajat 

	

ea læg og ondattera 	Drænluger har 

kvæl-et nødvendige, og Kapitaler har 

tet kpstet. Men liirffen giver Penge. 
- Der findes vel ikke nogen Plante, 

som har halt en fata eventyrlig Hi- 

stor ie,' 	., 
Fralit Hjenilanl, Kaffa, hvor Kaf-

l )fen 11J været bel,ttet i lange Ti-

r; bragtes den onalaii4 1500 til 
raiden. i)ei fra spadsgrede den 
eiglisinsapntinopel, hvoraclen gjorde 

l•negerr.,,LyMIce i Ha 'Mente, til 'Ev 
• loper''` 4 1*0 begynd

t 
 te Hollænderne 

at dYrke Plantent aa Balavia, 'og i 
rkgy4elserNif 4118de tilitindre-
de kore derl'i rsfe Javakillfe til Ev- 

ropa. . Sailitål 	instItallesAaDyrktrin- 

gell Paar Mil 	tre tig (liedle ,. sig 

herfra tilile c 	airske ilesiddelser, 
som- ind 	de n 	re Reverhition le- 
vele.ae næsten a 	• ffe lik„Kalturlart- 
(ferie:, Føet i I 	ludt 'alts Plan--  
til thrisili'etr, og 	'80S 'cns , deri 

;, tørs t e  flias4affe ligf3,1vrol'ea», . 

' Nu er_ Veehlepstr;;41tildrrineti • ca -1 
Mdl. Terns øv; era:r.1,. -trviiket Mil-, 

treurt dækker det samlede Forliftig 
Ked(4.•firintier læ ,gennentgaar 	en 

en gamin niteressant PrOces, 'før de 

puttes 1 S.ekke og sendes videre, 

Planten er en 4 —5 Meler høj Busk 

med mørkegrønne Blade og hvide 

Blomster. Frugten, der ligner et 
Kirsebær, er I Begyndelsen grøn, 
senere rødlig og ved den hildstren-

dige Modning blaasor1 eller violet. 
i Santos bliver Frugten opblødt 

i Vand, hvorefter den knuses i en 

Maskine, saaledes al de to Frø skil-
les fra hinanden Frøene bliver der-

efter skyllet i en muret Cisterne, 

hvor de undergaar en svag Gæring 

for at befri dens ha Frrigtkøclet. 

De rensede Frø sigtes og tørres, 
enten i Solen eller ved kunstig Var-
me', hvorefter Frøskallerne fjernes, 
først i en Valsemølle og senere ved 

Blæsning. Mari faar paa denne 
Maade af 100 kg Frugt ca. 15 kg 
Bønner. 

Der tales saa meget om Java og 

Mokka, og man trækker paa Skul-
deren af den banale „Brasil". Men 
de indviede ved forlængst, at Kaffen 
i Tidernes Løb er blevet plejet og 
kultiveret saaledes paa de solskin-

nede Høje ved Sari Paolo, al man 
11E1 i Santos kan Isa deri mest ud-

søgte Kvalitet af den sorte Nektar. 
Den anden Kaffeby, San Paolo, 

er en Bjergby, omgivet al mægtige 
Kaffeplantager. Med Jernbanen er 
der en Tirites Vej fra Saldos. Efter 
20. Minutters Rejse spændes Loko-
multi. et fra Toget og Resten af Tu-

ren hales Toget til Vejrs af et Slaal-
kabel, op over vilde Kløfter og fan-

tastiske Afgrunde .  

Dette Jernbanelog mas have ko-

stet uhyre Summer. Ikke mindst 
paa Gi und af de kolosale Vandregii-

leringer for at hindre, at Banelege-

niel bliver undergravet i Regntiden. 
liver eneste Kløft i Klippevæggen, 

livet eneste Forstenkning af Terral. 

riet er forsynet [ned svaere cemente-

redeAftedningsrender. Store Afsnit 

er fyldt med Beton og hvert øjeblik 
- støder man paa mægtige Granildrein-

ninger, derformentlig tjener son] Re-
setvoirer til eventuelle Overrislings-
anlæg. 

San Paolo - er en af Sydamerikas 
størs

te_1BYer 
 og en af de frodigste 

. 
Velstandskilder i Brasilien. Den er 
mere [noderne end Rio de Janeiro 
og af en yderst imponerende monu-

mental Karakter. Et mægtigt og 
pragtfuldt Teater, en Række Hotel-

ler og Parker, som vilde gøre sig i 
enhver evropæisk Storby — del er 

det første Indtryk af denne By. 
*Al denne 1 ledighed er bygget op 

af Kaffen. Rundt omkring San Paolo 

vokser Kaffeblomsterne t uhyre 
'Mængder. Og 	drysser deres Rig-1  
datat ud over den skønne, lelsaptlige 
og pengesolide Tropel-,y, som lig-
ger melene Bjærgere og stiger Rig- 
t114tII ICIl 	 genitiern ttusinder 
Fangarme. ; 	 1  e 

Lidt om Vorter. 
—0 - 

Det svenske ,,Hygiejnisk Revy' 
har sandet en Del Vorte-Raad i „Af-

tenbladel" Ira 1914 og trykker den  

nl. Om vi herhjemme bringer lige-

sari gode SurnIttedsrant, er os ikke 
bekendt; men de forskellige Raad 

ligner [neget godt, hvad man til dag-
lig hører om Hjemmenes Vorte-Be-

handling, saa vi altrykker, hvad „Hy-
giejnisk Revy" fortæller.' 

En ung „bekymret" Pige spurgte: 

Hvilket Middel er bedst imod Vor-

ter ? Jeg har begge Hænder helt 

besat nied dem." 
Eflerbaandeu fremkom følgende 

Rand fra erfarne Mennesker: 
„Den bekymrende unge Pige kan 

komme af med sine Vorter, dersom 

huini vil bruge efterfølgende Middel. 
Hutr lader en eller anden tage en 

tilstrækkelig lang Uldtrend og binde 
lige SAR mange Knuder paa den, 

soul der er Vorter, Trawlen lægges 
derpaa om Vorterne, san den træk-
kes op over dein, naar Knuden bin-
des. Traaden graves derpaa ned i 
Jorden. 

At delle Raad virkelig hjælper kan 
jeg selv bevidne, da jeg har brugt 
det med udmærket Udbytte. Naar 

man paaslaar, at man.  skal tro det, 
for al det hjælper, kan jeg meddele, 

at jeg ikke troede paa det, og alli-
gevel hjalp det-, 

0. Høg—g.  

Et andel Rand, undertegnet Lilla 
Gulflop, var at bade deur i Maarie-
skin ; og en anviste sone sikkert 
Hjælpir lind de  I at smøre Voilerne 
nogle Dage med den iadveinlige 
Side af ran Flæskesvær, hvilket pas-

staas at have hjulpet utallige Men-
nesker. Som andre Rand anførtes 

al vaske Hænderne i F.getrarkstud, 
rit gnide dehi med Kridt eller Ølgær, 

som skulde sidde og tørre ind, hvilke 

to sidste Rind som Skedevand, ry-, 
gende Salpetersyre, Kromsyre og Is-
eddike dryppet paa Vorterne eller 

paasal med lidt Vat om en Tænd-

stik, hvilket gentages, indtil Vorterne 

er forsvundet. 
„Hygiejnisk Revy" refererer el 

Forsøg, som taler for, at Vorterne 

skyldes en Inlektion; det lykkedes 

Dr. Jadassolin ved 74 Forsøg med 

Vaccination fra Vorter at fan Vorter 
fremkaldt, og andre Gange er lig-

nende Forsøg gjort med Held. Hvad 
der betinger Smitsombeden, ved man 

ikke; det ligger jo nænnes' at tænke 
paa Bakterier ; uren saadattne er ikke 

pasvist. Ved Vaccination med „po-
sitivt Udslag" gaar der 6 Uger eller 
mere, inden de ny Vorter kommer 

frem; der kommer gerne først en 

enkelt, en .Modervorte", og -saa en 

De‘iiiii1;e.-.Døtrevorter", ofte optræ-
dende gir Krans om dell første. 

'Man Iran hjerne Vorterne radikalt 

ved at skrabe' dem af med en „skarp 

Ske", erlitle hisirumcul, soin enhver 
Læge ejer'. og. er  vant til at bruge. 

Operationen er hurtig, og Smerten 
kan unrigaas ved at behandle Vor-
ten og dens nærmeste Omgivelser 
med Klorretyl:Flysning. Alskraptrin-

gen kan selvfølgelig kun gøres af en 
Læge. 	• 

I den senere Tid liar man brugt 
Kulsyre til al fryse deur af med. 

Radium og Røntgenbehandling  

skal give udmærkede Resultater ; 

man ser endog ofte herved at naar 
man „straaler" en Vorte bort, san 

forsvinder de andre Vorter nogen 

Tid efter af sig selv. Delle ligner 

ganske den Gaadefuldlted, som ofte 

følger Vorterne saa vel i deres Op-
staaen som i deres Behandling og 

i deres ikke sjældne ganske ufor-

klarlige Forsvinden af sig rely, og 
som har gjort de' til et sne almin-
deligt og yndet Felt for „Sympati-
kure". 

I min Barndom - - 
—o- 

1 man Barndomstid — skriver In-
spektør Ny ga ar d, Ribe, i „Hjem 
og Skole• — havde man kun Ina 
Fornødenheder og faa Fornøjelser 
al den Slags, der krævede el Appa-
rat; man lærte at frydes over lidt, 
at søge sine Glæder ikke udadtil, 
men indadtil i Hjemmets egen af-
sluttede stille Verden, i Vorherres 

Natur under Arbejdet i Mark og 
Mose, Hede og Eng. Bønder var 
Bønder, der vilde være bande deres 
Træsko, hjemmegjorte Vadmelsklæ-

der og jydske Mundart bekendt ; 
det første og store Bud var, at Yder-
tøjet skulde være stærkt, varmt og 
pralliste, dernæst — at Undertøjet 
skulde svare til det ydre : være helt, 
rent og solidt. 

Nit begynder jo allerede Børnene 
at Ina Fornemmelser og ville raarte 
med, og mange unge har mere Sans 
for al blive stablet ud med noget 

nymodens hæsligt Hængestarts, der 
lom skjule Under- beklædningens mi-
serable Tilstand, end for at klæde  

sig enkelt og forstandigt. 

Mange Steder er det jo nu Skik, 
al saa snart Striaabørn holder Fød-

selsdag, gør velhavende — somme 

Tider ogsaa haardIsiddende — For-
ældre Gilde for dem, og Børnene 

behandles ikke mere som Børn, 
men som sniaa Herrer og Damer, 

der tager til Bords, drikker Vin til 
Maden, konverserer og øver sig i 

Smaaflirt efter bedste Evne. Og saa 
klager Forældrene endda bagefter 
bittert over, at saadanne Børn bliver 

blaserede, fordringsfulde og bund-

egoistiske ! Nej, de høster kun, hvad 
de selv har saltet. 

I inlir Barndom og Opvækst var 
sligt ganske utænkeligt. Børn blev 

ikke stillet op paa en Pidestal til 
almindelig Beundring. Forældrene 
glædede sig over dem i Stilhed, 
uren var knappe med Ros og Aner-

kendelse. 
I Fødselsdagsgave fik man et Kys 

af sin Far og Mor og i Tilgift en 
stor hjemmebagt BygmelsIcringle til 

en Kop Kaffe ; og san vankede der 
den Dag en Teskefuld Puddersukker 

til, som man kunde anvende lige 
eller sit eget Paalund. Senere tik 
man Lov til, indeefor de hjemme-

gjorte og velkendte Retters beskedne 
Ontfaade, al vælge Middagsmaden 
den Dag, og det var Glanspunktet 
i hele Herligheden. Ingen Rigsdags-

mand karl have ell mere ubetinget 

Følelse at et Valgs Ansvar og Be• 

tydning, end vi havde af ilt træffe 
det rette. 

Del narlige I lastmarked var Efter-
noinmeterts ydre Hovedbegivenhed, 

ag ined den blanke Tinre I Lommen 

vandrede man kongestoll og fugle-
glad etsted, fast overbevist OM, at 
Alverdens Herlighed kunde købes 

for den lille hvide Sølvskilling. 
Og Nutidens Konfirmationer merl 

al deres udadvendte, halvforargelige 

Væsen, hvor Gaverne, Festemte og 
Klæderne oftest er Hovedsagen' -
1 min Barndom var deri kirkelige 
Handling det store og altri er skyg-

gende, Resten kun Sinnatiag Ved 
min egen Konfirmation hk jeg for-
æret en Salmebog af min Moder, 
en Bibel al min Fader -  og el Stykke 
rød Vaskesæbe til 10 øre af en Na-
bokone. Det var all ; men tun At-
tenen sad vi stille og tæt sammen 
i vort Hjem og gennenivarniedes af 
dets livsalige Fred og indadvendte 
Inderlighed. Maalt med Nutidens 
Metermaal primitivt og fattigt -- 

triaall _med Hjertets Ilinkomtnelfe 
rigt og overstrualet af Eviglted:- 

glans. 

Legemets Udvikling. 

Det er overordentlig interessant at 
lægge Mærke til, hvorledes Naturen 
selv regulerer Legemets Vækst, san 

at ingen Del bliver for stor eller for 
— San snart et Organ har 

naaet den rette Størrelse, hører det 
avtornatisk op med at udvikle sig. 
Om delte ikke var Tilfældet, vilde, 

skriver en amerikansk Videnskabs-
mand, mange af os fan tor store og 
tunge Legemer, SOM de vitale Or-
ganer umuligt kunde holde ved 
Magt. 

Iagttag et Barns Udvikling fra 

dels Fødsel'. Et rask Barn fordobler 
sin Vægt i 6 Maaneder, trepobler 
den i 36 Maaneder Med andre Ord, 

Hurtigheden i Vægtforøgelsen afta-
ger uafladeligt, til Barnet er voksenet. 

Ogsaa Forandringen i et Barns 
Hjæriteskal er underkastet samme 

Lov som den øvrige Del af Legemet. 
Naturens Stræben efter al holde Le-
gemets forskellige Dele ide til Ida-
anden passende Proportioner kan 
ses af det Faktum, at ikke alle Dine 

vokser Sa [Utidig, irren efter Tur op-
hører at vokse i en Periode af 6 
Maaneder. Medens f. Eks. et Barns 
Overarm tiltager i Størrelse, viser 
Underarmen ingen som helst For-
andring, og ved Slutningen al nævnte 
Periode bliver Forholdet omvendt. 

Væksten skrider ikke fremad som 
en jævn Strøm, den foregaar stød-
vis. 1 de første Leveager vokser 
et Barn meget hurtigt, derefter med 
stærkt aftagende Hastighed til 3aars 
Alderen, siden med langsomt afta- 
gende Hastighed ril 9 eller 11 Aar. 

Melleni(det elvte og tolvte Aar hos 
Drenge og det Ode og 10de hos 

Piger er der en kort Stagnations- 
periode. 	 • •are 

Noget af (Jet intetbssanteste  i dissi 



Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

Aldeles frisk Portland Cement 
i Sække til den laveste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

iL,  lagliegelser er vel nok det Faktum, 
at man i de varme elaaneder vokser 

re 
, mere i I amgde end i de kolde, i 

hvilke man særlig forøger sin Vægt, 
og endvidere dette, at Kvinden fort-
sætter sin Vækst. efter at Manden 
er ophørt at vokse. En Mand vok -

ser meget sjælden i Længde efter 
sit 26. Aar, medens en Kvinde kan 
lægge en Teennie eller mere til sin 
Længde lige til 30-aars Alderen. 

Roerne. 
- -n — 

Er de rene, hvornaar kan Udtyn- 

dingen begynde, og hvordan bør 
denne foretages? 

Dette er Tanker og Spørgsmaal, 
som hør leve i enhver Landmands 
Hjærne fra nu og indtil September 

Mimrede Udgang. Thi i samme 

Grad, som det erkendes, at Roemar-

kerne k a n bære de Afgrøder der 

giver det største Udbytte — heade 

Brutto og Netto —, naar de passes 

og benyttes paa rette Maade, saa 

saa maa del erindres, al de kan gi-

ve Minus, naar de passes og benyt-

tes slet. Det er derfor nødvendigt 

at være stærkt opmærksom pas alle 
de Erfaringer, der i Tidens Løb er 

gjort med Hensyn til paa bedste og 
billigste Maade at aflokke Marken 

det store Udbytte. — I denne Tid 
er det især Rensnings- og Udtyn-

dingsarbejdet, det gælder om at faa 
gennemført godt. 

Renholdelsen af Roerne. 

Om der for eligger ligefrem For-

søg over, hvad der kan tabes ved, 
at en Ron,11,,:. 	-" 	" 	'In - 

dre god 	; 	jcg ieee, 

men enhver Landmand har vist nok 
set Roemarker — om ikke hos sig 
selv. saa hos en eller anden Med-
borger —, hvor Udkrudtet har væ-

ret det .fredIyste". og Roerne de 
,forfulgte", Og. Synet af en saadan 
Mark vil uvilkaarlig faa samme Mand 

til at sige derover behøver ingen 
Forsøg, thi det er selvindlysende, 
at skal Roemarkerne kunne give no-
get Udbytte eller have nogen Værdi, 

saa skal de holdes rene. En for-
startende Landmand har en Gang 

meget træffende sagt, at Roemarker-
ne skal „h o Id es • rene og ikke 
„g ør es" rene. Der maa praktisk 

taget ikke blive Ukrudt at se i en 
Roemark paa noget som helst Tids-
punkt af Væksten, naar deri skal 
kaldes vel holdt. Og det fine ved 

at denne Sætning bliver overholdt, 
er, at derved gives der ikke blot 
Roerne de bedste Voksevilkaar, men 
der opsans tillige, at selve Rensnings-
arbejdet bliver absolut billigst paa 

den Mande.,  Har Udkrudlet først 
faaet Fodfæste i Marken, er det ikke 
hverken let eller billigt at faa det 
derfra igen. Det er lettere og bil-
ligere at „holde' Fjenden ude af 

Landet, end det er at „drive" barn 
ud derfra. 

Jeg har kendt en Mand for nogle 
Aar tilbage, som havde det Princip, 

at Rensningen af Roerne altid skulde 
vente efter, at Udtyndingen kunde 
foretages samtidig, og endvidere, 
at der aldrig maatte betales mere end 

20 føre pr. 100 Favne for første Ud-
tynding. Resultatet blev, at naar 
Arbejderne kom og saa, at Roerne 
ikke var radrensede, saa vilde de 
have mere end 20 Øre, da de ellers 
ikke kunde tjene saa meget som an-
dre Steder. Manden ræsonnerede 
som saa : lad dem gaa, de skal nok 
koturne igen, naar der ikke er mere 

Roearbejde andre Steder. De kom 
ogsaa, men nu vilde de trave 30 
Øre. Enderesultatet blev, al Mar-

ken blev ompløjel sidst i Juni Maa-
ned. At Udbyttet af denne Mark 
blev Nul, kan enhver Landmand 

tænke sig til, San grelle Forhold 
er det dog heldigvis sjældent al se 

;itu om Dage, men sikkert er det, 

at Radrenseren kommer endnu 011e 

bamle fer sent ing sjælden t r Roe-

markerne, og det bamle i Federroe-

Malkerne og i leartettelnierkerne. Og 

det 5,,,1111112 'rækler Roerækkerne. 

Hvor ofte og hvordan der skaf 
renses 

i en 12,n_ ni ark er det vanskeligt at 

give bestemte Forskrifter for. Men 
med de udmærkede dobbelte eller 

flerdobbelle Radrensere vred Beskyt-

telsesnuller, som der tru haves alle 

Vegne, kan der ikke kommes for 

tidligt og ejlreller for lit. 	En vaa- 

gen Mand med en rask Hest for en 
saadan Renser kan tjene en god 

Dagløn i denne Tid i Roemarken. 

Der er jo iøvriel mange andre 

Maadcr, brorpaa  Rensningsarbejdet 

kali gøres godt og billigt : Jeg rm 

forleden Dag en Mand, som havde 

lagt Kartofler 'ned Maskine I el 

Stykke Jord med mange „Sener« 

(Græsrødder)? han tog resolut sin 

Hyppeplov og muldede Jorden op i 

Kamme over Kartoflerne, 3halede3 
at disse Kamme om korl Tid kan 

harves rid med Ukrudtsharven, 

Senegræsset udtørres og øde- 

lægges 

derved, og Kartoflerne holdes rene 

pari en god og billig Mande I denne 
første Tid. Ved almindelig Harv-

ning af Kartofler pas en flad Mark 
er Senegræsset som bekendt meget 
vanskeligt at Ina Bugt med. — Pas 

nogenlunde fast, lermuldel Jord kan 
Ukrudtsharven jo ogsaa ofte anven-

des med udmærket Virkning ved 
første Rensning af Roemarkerne, 
men en saadan Harvning skat ske 
med stor Varsomhed, særlig overfor 

Runkelroer & Gulerødder, som ligger 
merly,  i Jorden, og som ikke tea-

ter mindste Dækning at Muld pas 
Spirer, som muligvis er kommet 

over Jorden. 
Paft en Plet Jord kan en saadan 

Rensning vanskelig anvendes, da 
Harven vl! gas for dybt 1 denne 

Jord. Efter Harvningen følger dog 

altid den Ulrempe, at Roerækkerne 
er noget vanskeligere at se, naar 
den første Radrensning skal finde 
Sted. — Her som overalt gælder 

det om, at Arbejdet gøres med Om-
tanke og Forstenelse og !ned den 

nødvendige Energi. At den bedste 

Betingelse for, at feta en god og 

billig Renholdelse af Roemarken lig-
ger deri, at Marken er ren og vel 

hehanlet fra Efteraaret, er selvindly-

sende og behøver næppe at nævnes. 

Slalskonsulent Fr. Hanse n. 

Redningsvæsnets nyeste N, 
Den udgaar fra Hainnierhavnen, 

forbi Hr. Bejerhohns Badehuse langs 
Kysten forbi Galgerenderne over 

Volden om „Paddesænke« til Kløf-
ten ned til „Løvehovederne". 

Herfra fortsættes deri op over selve 
Slotsbanken langs den ca. 100 Fod 

dybe Slugt fra Løvehovederne til 
Ruinen, og gear i en Bue rundt om 
denne, men saa yderlig ude, al deri 

er forsynet med et Jernrækværk, og 
videre ned pas Skrænten vest for 

Slottet, hvor den ender i en Trappe 
paa 16 Trin ude ved „Medledærn-

ilingen" og Nedgangen til „Mølle-
vigen" og den tørre Ovn. 

Den blev skønnet færdig i Ons-
dags af Formanden ved Rednings-
stationen i Allinge, og fandtes kon-
traktmæssig udført al Entreprenøren, 
den gamle velkendte Stenkløver B. 
M. Bengtsen ved Tejn. der har haft 
Redningsvæsnets Sliarbejde igennem 
flere Aar, siden Kystveje og Stier 
begyndte at blive anlagt for dettes 
Regning. 

Ved Anlægget af denne Sti har 
Redningsbestyrer for Bornholm, Hr. 
fhv. Kontrollør Stub I Nexø, føjet 
et nyt Led 1 den Kæde af Veje og 

Stier, som nu helt omslutter Bom- 

fintet, der mangler kun det sidste. 
nemlig Sitrekniugen fra Veng ave-
-Ringebakkerne' til "Johns Kapel -
oe ,Teglknas-  I leresker, næn lie,- 
til er Bevillingen given og Arbejdet 

peabegyndes Genr, saa man om 
el Par Man:reder kan vente el delle 
store Sikringsværk for Redningsvæs-

nets Vngtmandslcab, der netop skal 

ud i det allerværste Vejr og petrol-

lele paa disse farlige Kyster, er 

luldendt til Gavn for Vagten, til 
Glæde for alle andre som har Sans 
for vor skønne Os ejendornlige Ky-
ster og til megen Ære for Hr. Slub, 
der har kunnet genemløre Bevillin-
gerne til disse Arbejder. 

Vi anbefnler Ni-udlandets Beboere 
at tage en Tur til Slottet i disse 

dejlige Sommerdage og gaa ned og 
begynd ved .Møllevigen" og følg 

Slien til Harmer- havnen, gas saa 

videre ad Slien, der blev anlagt ifor 

rundt Hammeren til .Haninterodde 

Fyr"  og til Sandvig ca. 214 Times 
magelig Gang, det vil de Ikke for-
tryde, 

B. 

Et Træk fra Fuglelivet. 
Her I Allinge bor en Mand, der 

som saa mange andre ejer en Stær-
kasse med Stære i og en Kat, som 

er glad for. slime Stæreunger. 
Forleden Morgen tidlig stod Man-

den i Gasoden og hørte Stæren, gene 
el svært Spektakel, og Inni saa da 
Katten ifærd med al klatre op ad 

Slanger] til Kassen. Stæren skreg 

og skældte, men Katten lod sig ikke 
anfægte videre. 

Pludselig tager Stæren en rask 
Beslutning og fløj som en Pil hen-

over paa en 2-etages Bygning, 
hvis Skorsten „Kajerne" Irer taget 
Bopæl, og her holdt den et helt 
Foredrag for disse, der straks for-
stod Meningen, thi øjeblikkelig kom 

tre Kajer tilsyne, der med Stæren 
i Spidsen fløj over paa Stærliassens 
Tag og gav sig til al holde el in-
fernalsk Spektakel, saa Katten, der 

eridnue hang paa Stangen oppe ved 
Kassen, tilsidst gav del op og lu-

skede ned igen, hvorefter Kajerne 
straks fløj hjem, og Stæren gav sig 

til at juble og fløjte af I ljertensiysi 

over Frelsen af Magert og Unger. 

Her var vitterligt ført Bevis for, 

al Fugle, savvel som andie Dyr, 
kan meddele sig til sine I.ige og 
give Faresignal eller bede om Hjælp 
i Nøden. 

Danmarks-Samfundets Flagstang 
paa ,,Hojeineter" 
pæn Hammeren blev genrejst i Fre-

dags, eller at den (forniodenlig ved 

lidt Menneskehjælp) blæste omkuld 

og tildels brækket isrykker i den 

stærke Storny i Oktober f. A. Flaget 

kan nu atter hejses de bestemte Flag-
dage, og til daglig vajer en af Hr. 

Amtmand Variere skænket 12 Alens 
Dannebrogs Vimpel. 

Samme Dag blev Grænserne afsat 
af en Kommission i Marken for den 

den Del al Hammeren, der fremde-
les, i mulig forøget Grad, skaf være 

Genstand for det, som afdøde Dr. 
Danchell udtrykte sig „Hammerens 

Vandalisering". 

Allinge Havn 
er nu spærret indtil videre i ca. 3 

Maaneder. 

illisljeacsler og Mer, 
—o— 

Søndag d, 13. line 

Allinge K. Kl. 9Ve Skrm. Kl. 9. 
013 Kirke Kl. 2 	— Kl. 1 Ve, 

Eftermiddag Kl. 6 Stod Fælles-
Samfundsmøde i Tejn Missionshus. 
Emne: Dygtighed i Tjenesten. 

Alle er velkomne. 
Evang. luft] Missionsforning Møde 
Søndag lel. 9'/,. 	Westh. 
Rutsker Missionshus Søndag Kl. 3. 

M. Kofoed, 

Transportspande, 
hanndlavede, at ekstra lortinitede 
Staelblikpleder — i alle Størrelser, 
samt Sle- og Malkespande, stærkt 
forarbejdede, anbefales. Fortinning 
af Spande foretages ugentlig. 

Harald Pedersen, 

Alle Snur viste (es Opin , sonilled ved vort Sølv-
bryllup, bringer vi herved vor bedste 
Tak. 

I I, Jensen og Hustru, 

14. Skyttekreds 
begynder Skydeøvelser] paa sin ny 

Bane ved „Maegaard" i Rø S ø II-
dag den 13. ds., Eftm. KI, 2. 

Nye Medlemmer optages. 

Bestyrelsen. 

&indhanRzer 
med Garanti billigst i 

Nordlandets  

Tg" 4M 
Gode Gylter og Grise 

Vægt ca. 50 Pil, sand en god KO 
er til Salgs pas Pellegaard 

i Rritsker. 

11111011 PrISSI1V11111(1011 
er indkøbt 

Uldne Kjoletøjer, Klædevarer, 

Bomuldstøj, Dowlas, Lærreds 

Drejler og et stort Udvalg af 

færdigsyet Dame-   og Børne- 

Konfektion. 

Disse Varer sælge's 
meget prisbilligt. 

Messelis Elloldsillq, 
Chr. Olsen. 

Til dela, som Nor selv! 
Ny Seridinger af 

det allerbedste amerikanske Kagemel 

og 	do. 	do. 	l3agerimel 
som er ell Blanding al haarel og 
blød Hvede og som giver et stort, 
smukt dg velsmagende Brød. 	. 

Vi hm endnu nogle Sække til 

Salg af ' 

Prima ren Rogsigleniel og 

Prima grocl Rugmel, 

maletsar tørret Rug. 
Vi sælger i sinaa og store Vægte 

og til allerbilligste Nettopris. 

Nordlandets Randelshusr 

C. 1500 bro Teglsten 
er til Salgs hos 

Alfred Jensen, lesebmk 

Allinge-Saorivig Sygekasse, 
som er stills all e r kendt, optager Med-
lemmer ilrillII .10-sars Alderen. For-
uden en ringlig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemereværende Børn rinder 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

Sygevat og Gazehind 
MIlitter-Forbindingspakker 

J. J3. Lorsen, 

Til Ile* Dagspris 
købes renvaskede uld og Klude i 
Bylte med Varer. 

Chr Olsen. 
MESSENS ENE- UDSAI.G. 

Fluefangere 
50 øre Dusi nel, 5 Øte Stykket. 

J. B. ru-Ipsen. 

Ordet er frit ! 

Vi gør vore mange Læsere i By og 

Paa Land opmærksom pas, at enhver kan 
ar optaget Artikler ag Indlæg om Emner 

at almen Interesse i' -Nord-Bornholms 
Ugebeide  

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
oldt i en sommelig Form og indenfor 

timelige Grænser, samt ar Indsendere— til 
,eUinderretning tor kdaktionen — opgiver 

.S.avn og Adresse."' Ligeledes modtager 
Redaktionen gernewledJeletser om saa-
danne Ting og .Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gærder bande Byen og Landet 
og det er en Sehrbege, at Redaktionen 
altid yil iagttage den strtengesle Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

21t:bjstoi 
af alle Slags 

i stærke Kvaliteter. 
Absoltitb i ll igsti 

Nordlandets' Handelshus, 

Skocrem 
sort, brun og gul,' prima Kvalitet, 

i Æsker a Ille-e25-50 Ome, 

i Tuber 'a 25 Øre. 

/ 	hapsen. 

Straahatte 
Filthatte - Sportshuer 

Største Udval, 

Nordlandets Handelsbus. 

81118e-,bi111- 



Nordlandets Handelshus. 

af den sædvanlige prima Kvalitet sælges renharpede fra Lager 
a 4 Kr. pr, hl (eller ca. 7 Kr. 20 Øre pr. gl. Tønde) — frit 'tilkørt 
her i Byen. — Vær saa god at forsyne Dem. Prisen er opgivet 

Kontant. 

Skal De giftes? 
forsøm da ikke at bestille Bryllups-
sangene i Allinge Bogtrykkeri. 

Fest- og Lejlighedssange leveres 
billigst og med kort Varsel. 

Visit- og Tkkekort. 

Allinge. Ballelyst 

25 Ure 
30 Øre 
25 Øre 
25 Ure 

Vi sælger indtil videre: 

Dobbelsigtel ekstra Sagomel 
Ekstra prima Kartoffelmel 
Ekstra prima Rismel 
Ægte Japan Ris 

'EY Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor Margarine Nr. 48 til 67 øre  strøgode 	 pr. 1 /2 k 

-. 	Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

flinlle 	Produldlorrel«. 

StoreDerhyshireKakkelovnskul 

Vi har rigtig gode firkantede u  
og 	lykke -- alle Længder 	

d k  
og Bredder. Fonembil; sælger vi 
til Priser som i Vjor 

lleslil Peres Tryksager 1 ÅIlloge llelfrykkeri. - Teleloo 74, 

S r fishrEedder 
Nordlandets Handelshus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og  Produktforretning. 

Spar paa den dyre Havre 
og giv Hestene istedetfor I 	til 2 Pd. Fodersukker daglig. 
Ny Sending; Prisen er i denne Uge 22 Kr. 75 Øre pr. 100 
kg kontant Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og  Staldvinduer, Murgryder, Fyrdørfi, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Stor nordamerikansk Majs 

C) 
 Prima amerikansk Foderbyg  
Foderkager, hele og  knuste 

sunde og gode Varer af alle Slags, sælges til laveste Dagspris 

Nordlandets Handelshus. 

Prima friskmalet Svinefoder 
Bygskraa, Majsskraa, livedestromel 

er altid paa Lager. Vi sælger til laveste Pris pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

— Tids Kaffeprisernes Slieeine 
HelLtes'inin at I ;rgrt a/lbebd.:de 
:girol 	Ireinseltede 

Chr, P. Huselis blide 
il ,aebnillie Plis, tiO ilre 1'i:1,, kg 

og er drli sundeste, bedste og te/. 
ligste Erstabling tot Kaffe. 

At telt 	fra Fneudsalget fer  
Handelshuset, Vang, 

Telefon Ruds 20. 

En flink ung Pige 
han (aa Plads til Iste Juli hos 

Byfoged Borgen, Hasle. 

Giv Grisene 
et lille Tilskud af Dansk Foder-
sukker I Foderet, og de vil tri-
ves udmærket. Sælges i 

Nordladets 11311[1elshes, 

Udplantningsplanter 
til Mark og Have anbefales 

M. Kr. Kofod 

Bio mste rg odnin g 
til Polleplauler i Æsker a 35 øre 

I. B Larsen. 

her Grssel bleer mere tecl 
paa Marken, da betaler det sig 
at give Malkekøerne 2 Pd. Fo-
dersukker daglig. Fortrinlig Er-
statning for Roer. 

Nardlandefs Handelshas, 

s øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp; bar De-snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
1 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-
stille:ude Resultat. 

Kuli-Majs&Maisskral 
anbefales til billigste Dagspris pr. 
pr, koulmit. 

Rise Mølle, 

De gode franske 

østleer 8 bomme 
af PIHL's Fabrikat samt de gode 

engelske Høforke 
sælges med Garanti og billigst 

Nontlendels Handelshus 

Kaffe 
fra 

J. B. Larsen 
er den bedste. 

Rullegardiner haves paa 
Lager i forskel. Mønstre, 

Den rigtige stærke 

Læder-Tagpap 
Nr. 00 i 18, 24 og 36' Bredde 
og Icopal Tagpap 1:y ni sælges 
billigst i 

Nortililndels  	 
Spegesild. 

Nysaltet hornhul usk Sild fans hos 

X. 13 i_erEkirgEi€:›11.. 

Linoleums-Taglak 
er den bedste til Paptage. Vi sæl-
ger denne i Tender, Ankere og 
Spande, og Prisen er billigst i 

Nordlandets Handelshus, 
era~"lemeeriefkii"~"...1 

Magasin du Nords 
Udsalg, Allinge. 
Et Parti Nederdele 

i stærke Stoffer sælges ler 6, 7, 8 Kr. 

Blaa Serges Nederdele 
7-8-10-12 Kr. 

Sorte Klædes Nederdele 
(ekstra smuk og lin Vare) 

10-12-15 Kr. 

Udrangerede Blaser c.12 Pris, 
Lærreds-Nederdele. 
Lærreds-Frakker 

Færdigsyet Linned 
i lettere og sværere Kvaliteter. 

Natkjoler, Underkjoler. 
Underliv. 

Færdigsyede Skørter 
i Silke, Moire og Alpacka. 

Besætningsfløjler. 
Kjolefløjler, 

Fløjler til Drengedragter 
i stort Farveudvalg. 

Udrangerede Ulstre 
samt Vadmelstrøjer extra billigt 

Al rirriligrnyette fikse Spudnere-
dragter, bluser eg Overte) 

Irenedvililat og  hur-
tigt Udvalg 

sagasin }lods 
Udsalg, Allinge. 

semeeeemeetre~~~" 

boet bornholmsk Sild 
faas hver Dag hos 

I. 13 1_, a I" e)11.. 

ønsker De 
%unik ke og  lit,,drt 
da henvend Dein i Atelieeit ved 
Havnen. 
Telet ,. 4 	.undr. Ipsen. 

Billeder indrammen 

elglige Priser Ina !lusk Slikker 
Sled' Melis Nr. I 	a 20 Ure 
Hugget Melis Nr. I 	a 22 Ure 
Hel Melis Nr I i Toppe a 22 Ure 
Dansk Puddersukker Nr. l e 18 Ure 
— og ved kontant Betaling 4 pCt. 
Rabat i 

Bedste franske 

Høst-Leer 
lims billigst hos 

Allinge 
& ProildlEarreloN. 

Køb Deres Tapeter 
hos 

B.  Kjøllers  Enke. 

Det rigtige grove spanske S 
Dobbelt renset Køkken- 	å 

Prima Liverpool-
Fineste Smørsalt og Bordsalt 
er paa Lager. Prised er billigst I 

Nordlandets Handelshus. 
1 ung Orne 
staar til Afbenyttelse 

pas Vester Borregaard i Rutsker. 

Andreas Hansen, 

Girengol 
dræber alle Bladlus og andre plante-
ædende insekter. Faas i Tuber a 
75 Øre. 

I. J?. Larsen. 

øsalt 
billigst hos 

Pfocliiktforretfii[1. 

Den allefhetisle 
er den billigste. 

— 4 pCt. ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshas. 

De ere rummelige og meget solide. 
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 

Jærn med støbt Slegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, I 
Endeblade og med store Kogehuller. 

Sælges i 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Morsø Regulerings-Komfurer 
bager og 

O 

_0) 
(Z) 

steger ganske fortrinligt. 



Største Udvalg. &lok- 
Billigste Priser. 

1<joletojer, Bluser, Færdige Mollshjoler, Færdige 
Bomuldskjoler, Damelinned, Skorter, Duge, Servi-
etter, Haandiflædedrejler, hvide Sengetæpper, Vat-
tæpper, hvide Gardiner, Bordtæpper og Linoleums-
tæpper i stort Udvalg .  

	—rb 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ivrede Publikum. 

( /4;o rid(' () ,-i rm.» fil ' ,onde rpisw,. 

Kaffe, nitid frisk bra.`atIl og nymalet. 

j(ohmird- o r i'vorlIrktfoprr, Ininj. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller nl. m. 
Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

Telefon Nr. 03. A. M. Lindberg. Gravering gratis. 

Altlove Kolonial- og Produktforretning. 

Bomholms 8pre-. & lianeksses 
_----_ -- Afdeling i Allinge 6--" ------ 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCI. p a. 

Calciums- og Linoleumstjære 
er _det_ bedste til Paplage og  faas i kvart, halve og hele Tdr. 
samt i 15- og 25 kg Beholdere billigst hos 

cRIlinje Jrolonial- run; 1)r0dtiktfopretninj, 

4tørirl.rar7"krnr 

Magasin du Nords 
Udsalg, Allinge. 

Herre-Nit ranliat 	Ilferre-Filtientle, Ilerreank ker, Seler, 
IlindesIifrr, 	IK ral vel.. 	Lvide 	a 'lel' elm h Jarler, con I arte 
IIrurehet.lrjorier, Norrnalkhedning, Para ply e r, Mandig k er. 
EDI »el udmærkede 	I/E V «ER, Mauve! I gr an Inelle- 
rede >i(1111 liere Sit kl. er prima blafs Cheviot ti I Herre-
dragter t il 4-5-6 lir. III'. AI. Klædevarer til Drenge-

' dragt er, gode K va I i eter, til  2,00-2,25 K r. pr. A len. 

Da alle dc paa Lager værende Varer ere indkoble før Pris-
stigningen, kunne disse Varer købes med Fordel af enhver, 

idet alle Artikler, som ere •paa Lager, sælges til uforandrede 
gamle billige Priser. 

Magasin du Nords Udsalg. 
prim, 

Husk morl relussorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Ililbud, ug ri er til Tjeneste, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

I Tigerens Gab. 

Da jeg korn til mig selv, var der, 

snur jeg vaagnede op efter el Ma•e- 

ridt 	Jeg Inlue en ulidelig Pme• 

min Ilrulle og i mil Hoved, og stiler-

ter i Hænderne og Fødderne, som 
var de bidt og kradset af skar pe 
Tænder og Kløer. 

lidt eller lidt vendte min fidile 
Bevidsthed tilbage, ng jeg aatmele 

øjnene. Først ganske langsomt blev 

Situationen mig klar Jeg Ina med 

.Insigtet nedad, kun en Tomme fra 

Jorden, og det forekom mig, som 

gled Jorden hort mider -ruirie Fød-

der. Jeg løftede mit Hoved ganske 

lidt — og saa forstod jeg, hvad der 
skete -- jeg blev ført af Sled 

hang mellem en Tigers Kæber. 
Det første som mi hændte mig 

var, at jeg besvimede, og det var 

godl, for den pludselige Rædsel, 
som greb mig, knude ellers have 

fru-randt for Tigeren, al jeg endnu 

Ikke var død 
Hvor længe jeg var besvimet, ved 

jeg ikke, men jeg korn til mig selv 

ved, al jeg blev kaslet ned pna Jor-

den. Og snaledes laa jeg f nogen 
Tid. Hele mit Legeme var som søn-

derhugget, mil Hoved var tragt som 

Bly, og jeg føllede rilideligste Smer-
ter i min Hofte. Senere kom jeg 
eller, at Tigerens Tænder havde ho-

ret sig over en Tomnone ind I Hol-

ten, sari havde Hollehenel ikke væ-
ret der, vilde de være ganel lige 

igennem som Takkerne i en Rotte-
fælde. 

Jeg vidste, at Tigeren 111£1Atte være 
lige i Nærheden af mig, men hvor? 

Og det var mig stadig en Glade, 
hvorfor den ikke allerede var hegyndl, 
at æde mig ? Der niaalte være Ranet 
flere Timer, kunde jeg udregne, si-

den jeg var blevet overmandet al 
delte Uhyre, saa hvorfor ventede 

Bestiet med at tilfredsstille sin Hun-
ger og sin Blodtørst? 

Jeg begyndte at tænke, det var 

alt, hvad jeg timide gøre. Merl det 
var ikke som rusar man lænker un-
der nor-rinde Forhold. Iler var del 

en dødsdømt Mand, der pinte sin 
1-fjerne for al finde et Middel, ved 

hvilket han kunde frelse sit Liv. 

Eflerhaanden var det blevet mig 
klart, hvorledes alt var ganel Ill. Ti-
geren var ganel ned til Bækken ku 
al drikke, den Gang Gribbene barde 

troet sig sikre pan deres Bytte. Saa 
var Tigeren vendt tilbage, havde 
slam.' mig ned og brunet mig bort. 

Efter del Foder, Tigeren fin Ina 
Timer siden havde sat I sig, vidste 
jeg, al den ikke vifte æde igen, før 
Solen var Ranet ned, og jeg tvivlede 
ikke ruin, al den mente, jeg var død. 
Men hvor var deri I%fjeblikket, og 
hvad log den sig for? Jeg ansirærigte 
mine Øren, lyttede og lyttede og 

kunde ikke for slam, hvad det var bor 

en ensformig Lyd, jeg Irørte — til 
jeg endelig forstod det. Tigeren 
sov! 

Men hvor ? Jeg lyttede igen, og 
det forekom mig, at Lyden kom 
fra mine Fødder. Jeg turde ikke 

rejse mig, Vilde Dyr sover son lel, 
al el Blad, der falder til Jorden, kan 

vække dein. Jeg lam pair venstre 

Side med Armene oppe over Hove-
det, akkurat snaledes som Tigerar 
havde kastel mig, Jeg aahriede 

Øjnene ganske lidt og stjal mig til 
at se ned paa mine Fødder, tuen 

kunde intet mærkeligt se. San hæ-
vede jeg langsomt unit Hoved, saa 
langtsowt, al Tigeren, selv one den 
var .vnagnet, ikke kuirde være ble-
vet opmærksom derpna, .leg kastede 

et hurtigt Blik i den Retning, Lyden 
korn fra, og saa Tigeren — den.laa 
hint en Meter fra mine Fødder. • 

Saa lukkede jeg øjnene igen 'og - 

Ina uhev'iegelig, medens Tankerne 
hvirvlede rundt i min Hjerne. Pan 
ruin venstre Side, tre Meter fra mig, 
havde jeg set, der stod et Træ, nuep 

i den forvredne Stilling, jeg laa,  

eilde del emte mig en Umulighed 
hurtigt at komme ran Benene_ 

Mit I1- ,ved smertede mig, SAR det 
næsten ikke Val til al holde ild, og 
jet; inaatte tic-ittekze del. 	.11e,!, drejede 
det ii.e.tten umærkeligt og to', 
men, for run Blik var Hevet tankzei 
af en Strimmel Tøj, der bang n„1 
fra en af Grenene i det Frre, der 

at ad til venstre for mig. _leg havde 
ikke set del før, Hvad kunde det 
betyde, hvor var del kommet Ira ? 
.leg hævede mit Hoved endnu en 
lille Smule og et Skrig var ved at 
undslippe mig -- oppe i Træet Sall 
en Mand, fire Meter fin Jorden, 

stillende Benene Id en stor Gren. 

Tøjstrimlen !Minnie fra haus Turban. 
Det var Hyrden, del var der ikke 
Tvivl om. Skulde jeg risikere For-
søget paft al naa lien III Træet -,  Det 

vilde være al springe lige hid li-

vet eller — i Døden. Endnu ikke 

.e. 	kunde ikke I den Stilling, 

jeg 
 

Med tilbageholdt Aandedriet be• 
gyndie jeg at trække Benene op un-
der mig, hvilende for liver Tomme, 
for al Støjen Ikke skulde vække Ti-
geren. En Gang hørte jeg el dypl 
Aandedrag, en Bevægelse al et I ungt 
Legeme, og jeg stivnede af Rædsel. 
Men Tigeren havde finbenbart kun 

vendt sig I Søvne. . 
Langsomt og lyrillist havde jeg 

riti fanel Benene I d 	Stilling, jeg 

vilde. Min venstre 	rn lan bøjet 

under Will Hage nietftel-faanffiladen 

nedad. Med sninmerViidle 'ænder 
og stiv Nakke fik Jeg mit Hoyed op 
paa Armen ; den højre Hæl var dre-
jet ind under Lagrer og Knæet var 
trukket op. Et øjeblik blot for at 
spænde • Musklerne ; en kort, dyb 
Vejrhækling 	sin stod jeg ret op 
paa mine Fødder og saa i navnløs 

Spænding hen paa -det sovende Dyr. 
Det næste var — der vilde næppe 
blive noget næste. 

Tre Meler til Redningsplanken 
— tre Meter mellem Livet og Dø-
den — en frygtelig Død. Tre Me-
ter skulde jeg springe uden at vække 
Tigeren. Træstammen, jeg maatte 
Iran, var to Fod i Omfang, og at 

naa deri, var min eneste Redning. 
Jeg had Guderne hjælpe mig, give 
mine syge Ben Kræfter og mine 
simrede Ann Smidighed. Saa sprang 
jeg stiraeirde — en Meler — to Me- 

ier — 	he Metermin Bøn var 

hint, Jeg stod rm bagved bæer og 

greb efter Tojsirintlen. - 
„Pay puma, Broiler !” raahte Hyrden, 

der hjalp til merl at hale mig op. 
Et Par Sekunder stod Tigeren 

ubeslutsom og var ikke klar °vil-
Situalinnen. Saa udstødte den el 
rasende Brøl, og de Sekunder frel-
ste mit I.iv. 

„Træk Benene til Dig, Broder l• 
raabte Hyrden. _Tigeren springer!" 

Og Tigeren sprang! Jeg hang i 
en Gren, en halv Snes Fod fra lor-
og havde blad Benene trukket op. 
En vild rasende 1<intiren — og en 
stor, mørk Masse kom flyvende bag 
fra Træet forbi mig, og i samme Nu 
følte jeg en svidende Sinerle fra 
Knæet, langs Læggen til Hælen. 
Jeg hørte el tungt Dump, da Tige-
ren faldl, og saa klatrede jeg videre. 
Ti Fod, elleve, og nu kun en til, 
saa havde jeg naaet den Gren, hvor 
Hyrden sad, Et frygteligt Brøl ry-
stede Lullen. Med en sidste fortviv-
let Kinflanstiiengelse lagde jeg Ar-
men omkring Gi enee, følte el kraf-
tigt Greb mur min Haand og jeg var 
frelst-- frelst . . . med en Tom-
mes Afstand. Mine [-hæle var, da 
»rigler sprang tilbage, klin en Ton,- 
tue juli dens Gab. 
";Hopl fast park nig, jeg besvi-
mer-le r7abte jeg, dåen Tange lagde 
sig kir Frile øjria,; tig det forekom 
mig, al, Jetdag dri.jede rundt med 
mig. •f.)a•jeg igen var kommet til 
mig selv, forbandt Hyrden mit Saar 
med Tøjstrimlen fra hans Turban, 
og Tigeren stod rinder Træet og 

kradsede i vildt Raseri Jorden op 

te t sine Klø.. I sid'Skuffelse 
:.„i 	,t.tf. e den altt 	elp, d,  r vsr 

1,a mit r.e', t•g s 
den op pa4 	,the Ku 

1j o  1.1 	!k uuk: 	4 1 rrjltgdr,!crr 1'+ 
psa de 	je 	 t,  .ide 

11 Iljpd.u, 	ic  deletier ni vide, 
at -han laugit..r 	"p 	I lla 
bel nin _klirret Kfieghler. "- 
Længst *re 	Itj.k 	 "r" 
ng der vilde 	ja • Wak • 
ham og Knru. f ind,Nven 1,v( tujj' 
syv rorfe, 	 I ndrrn 
paa I lrullen .  
mePultidselig giet) Hyrden 	i ;1r-' 
uren, 

 ',..113srle. 	agt eltYlkill 

h 
NerZ4r var sp 

til del ydet. 	
.:eolit 

Sløjer' mo  o,rr-
mere og (nev s rkere ng Sla:11»'W, 
Der gik tigMinir er, saa tyve, og nu 
var al 	ukkel, Hjælpen var 
nær,  

F,t bund Ide Mand var der, bevæb-
net med Sgiyd og Bøsser, ng raske 
Fyre var det, drat alle levede som 
Shikar's. -Pe brragte, en I lp,' ,I ined 
paa fyrren 	ve rifiesityre, hvis seks i 
Fod lange ur stirdle litild hver-
andre, da-add Ir d illspileile Nete.
bor korn lifil vende ild som Fur- 
trop. 	 4 

Har I, Brødre, kgekinde set Bøf-
feltyre, 11411r ile gear til Kampr Nejl 

Tigeren *Medet eller ikke for at 
se det, ta LydlIn maj dem nairtille 
dens øret rejste den sig, snehede, 
simsede idel' Retning, Lyden kom 
fra, og da rige hørte !Tyrenes Bu 
luskede den Si med !liden mell 
Benene, SOM ell,  vand Hund korsvat 

den i Tylrlarigin. 
„Ja?‘ slidledi den gam'. 

,.i tredive ',Aar ilar jeg i 
ved Shikati og jeg ha 

der kir heft ci I. samme Arbejde, 
men del er aldrig siden hændet 
mig eller nogen ar:sien Shikar midt 
i Junglens !fjærte at blive - han 
mellem en Tigers Kæber dg 
leve efter det og kunde fort,efl,e ilefr.  

f:irl, ,er ) 
-`, ,. 

Aderilffirds 

Nille 
koirllial- & Prodllklforreli  
By- og Herredsfuldmgejibi 

Mimes Kofod, 
træffes paa R a ad huset i Al 
liver Mandag efter Kl. 10 Fur 
i Klemensker Kro hver 
fra 2-5 Eftm. 

Nylagt Spogo- og Kryddersyd 
hilhgl til Salgs. 	Rensel  Sild eller 
Mænget Sild ng Raget Sild 
efter Bestilling. 	Sendes nyt•idli - til 
Dagens Pi sgt. Teletun Alltuuc 106, 

"Chr-"Moyessed Tein 

tit Freinstiffing af (-1I 1,41, lue-; 

I B Ladrusen. 

Nylagt bornhoimsla 

Spegesild  
Inas 'aula 

Alliogo biolli31 og PftiokbTo!oilg, 

ug-e 
. øg  
dag-. 


