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Rangelg-Diamantcm, 
—o--- 

Fortsat fra forrige Nr. 

„Ok saa finder De pludselig 
paa en skønne Dag, at De vil 
hugge Rangely-Diamanten ! Ved De 
af, at de fineste Folk i Deres Bran-
che vilde have pralet af en saadan 
Bedrift til deres Dødsdag! Mænd 
som Max Shimburn, eller Perry, 
ja, selve Meadow vilde ikke have 
følt sig for overlegne til det Stykke 
Arbejde, De, en gemen Dilettant 
her har præsteret!" 

Han løftede Foden, satte den 
Siden paa Manden og sendte den 
lille, spinkle Fyr med et Spark 
over i et Hjørne af Værelset. 

Saa 10 han med en tør haanlig 
Latter. 

„Nu skal jeg lære Dem noget 
helt andet," sagde han. „Jeg skal 
lære Dem at holde Dem til dtt 
Arbejde, der passer for saadan en 
sølle .Skuffetyv. Det, De har hatt 
for i Aften, passer ikke for en 
Stymper af Deres Kaliber." 

Indbrudstyven stirrede paa ham. 
„Forstaar De mig? Jeg havde 

haabet, da jeg kom herind, at det 
var en Mand af Faget, jeg traf, at 
det var en Storforbryder med et 
Navn og ikke en sølle Djævel som 
De. De betyder ingenting for mig. 
En Fyr som Dem ignorerer man. 
Forstaar De? Ud af Huset med 
Dem! Forsvind!" 

Et øjeblik endnu blev Indbruds-
tyven staaende og stirrede — maal-
løs. Maaske var han altfor lammet 
til overhovedet at kunne forstag 
noget. Den anden gjorde en utaal-
modig Bevægelse, og Indbrudsty-
ven lystrede Ordre. 

Han sneg sig langs med Væg-
gen — han ikke engang saa tilbage, 
da han naaede Døraabningen. Han 
forsvandt ud i Entreen, ud paa 
Trappen og begyndte at gaa ned 
ad den. 

Men ikke længere, end til han 
havde naaet tredie Trappetrin fra 
Afsatsen. Der tøvede han, greb 
hastigt de to overskaarne Ender 
af Alarmapparatet Ledningstraad 
og lod de to Metalender berøre 
hinanden. Saa listede han videre. 
— Adlød Ordren om at forsvinde. 
— Men paa anden Sals Trappe-
afsats standsede han paany. For-
sigtig lukkede han Trappevinduet 
op, skrævede ud over Karmen og 
balancerede videre ad en Gesims 
hen til et Punkt, hvor han bekvemt 
kunde springe paa Nabohusets 
Tag, der havde et fladt Fremspring. 
Behændig som en Kat klavrede 
•an herfra og ad en lille Brand-

stige til en højere liggende Afsats 
og krøb om bag en Skorsten, sum 
ragede op her. Fra dette Skjule-
sted kunde han se lige ind i det 
Værelse paa tredie Sal, han nylig 
havde forladt. 

Et .Par Sekunder efter kom det, 
han ventede paa. Et Politi-Auto-
mobil jog gennem Gaden og stand-
sede foran Huset. Døren blev aah 
net, og der lød hastige Trin op 
ad Trappen derinde. Ogsaa ved 
Bagsiden af Huset var der blevet 
levende. Et Øjeblik lynede en Po-
litihjelm i Maanelyset. Men Man-
den paa Sidehusets Tag havde 
sin Opmærksomhed koncentreret 
om Vinduet paa tredie Sal. Der 
lød pludselig et Raab derinde fra. 
„Stands!" brølede en Stemme, som 
Indbrudstyven kendte fra før. 
„Hvem der?" 

„Inspektør Lavery og ti Mand !" 
lød Svaret. 

En Pause fulgte, saa lød Stem-
men igen : 

„Politi —? — Hvad skal det 
betyde? Hvad er der paa Færde?" 

Et øjeblik efter var Værelset 
derinde fyldt med Skikkelser i 
blaa Uniformer, en hel Klynge, 
der stod Ansigt til Ansigt med 
den bredskuldrede unge Mand i 
Silkeslobrokken. Han stod ganske 
rolig, med Revolveren knuget i 
Haanden, der hang ned langs Si-
den. 

„Inspektør Lavery? • spurgte han 
„Hvorfor — hvordan kommer De 
her?" 

Inspektøren traadte frem. 
„Gennem Gadedøren," svarede 

han kort. „Og De, Mr. —" 
„Mit Navn er Rangely." 
„De bor her?" spurgte han i 

en mindre brysk Tone. 
„For Tiden, ja. Medens mine 

Forældre er borte. Men jeg for-
staar ikke Grunden til, at De..." 

„Der blev slaaet Alarm herfra 
for tre Minutter siden. Er her ikke 
noget paa Færde? Har De ikke 
hørt noget?" 

„Ikke før jeg hørte Deres Folk 
komme op ad Trappen. Saa vaag-
nede jeg." 

„Og Tjenestefolkene?" 
„Ude". 
Inspektøren drejede Hovedet. 
„Naa". 
„Ikke det mindste i Vejen, Hr. 

Inspektør." 
Inspektøren saa' atter paa den 

høje, bredskuldrede unge Mand. 
Intet kundesti mere tillidvækkende 
og uforstyrret ud end han, som 
han stod der midt paa Gulvet og 
saa sig om med en forundret 
og interesseret Mine. 

„Jeg har maaske glemt at lukke 
Døren rigtigt, da jeg kom hjem," 
sagde han. „Det kan være jeg er 
kommen til at røre ved Alarmap-
paratet, jeg er ikke videre fortro-
lig med den Slags. I hvert Fald 
—" han slog murftert ud med 
Haanden og lod Revolveren glide 
ned i Lommen paa Slobrokken -
_Huset staar endnu, og jeg fejler 
heller ikke noget, Jeg er ganske 
til Deres Tjeneste, men nogen Fare 
tror jeg ikke, jeg svæver i". 

Inspektøren tøvede. 

Der opstod en pludselig Uro 
henne ved Døren, idet en 
duknakket Skikkelse, civil og med 
rundpullet Filthat, borede sig Vej. 
I Haanden holdt han en flad Kuf-
fert, som han lod falde foran In-
spektørens Fødder med en kvæk-
kende Kluklatter. 

„Naa, Devlin ?" 
„Gæsteværelset — fandt denne 

Kuffert under Sengen i Gæstevæ-
relset,' forklarede den Nyankom-
ne med sin kvækkende Stemme. 
„Kom her, tænd Lys, saa vi kan 
se paa Sagerne." Han sparkede 
Laaget til Haandkufferten tilhage. 

„Det fineste man kan faa for 
Penge. En Drøm er det — en 
Drøm i Se det elektriske Bor d&! 
En Drøm!" 

Inspektøren saa skarpt op. „Er 
det Alt?" 

Den unge Mand trak paa Skul-
deren. 

„Det var mærkeligt! Saa maa 
der jo alligevel have været Nogen 
her?" 

Den duknakkede Skikkelse, der 
havde bragt Haandkufferten, prik-
kede Inspektøren paa Armen med 
en misdannet Pegefinger. 

„Hvem er det han siger han er?" 
„Den unge Rangely." 
„Naa — men det er Løgn," 

klukkede Devlin. „Herbert Rangely 
er ikke større end en røget Sild. 
Og han er her — Pas paa!" 

Et Glimt af Staal lynede fra 
Slobrok-Lommen, men endnu hur-
tigere lynede et Glimt fra Devlins 
Revolver. Knaldet blev overdøvet 
af et Brøl, og i et Nu var Værel-
set i et Opgør. Den høje, bred-
skuldrede Skikkelse arbejdede sig 
i en Klynge af blaa Uniformer 
hen imod Vinduet, naaede det, 
greb om Sprossen og hævede sig 
uimodstaaeligt op over Karmen. 
Men længere kom den ikke. Flere 
Skikkelser kom til, og Klyngen 
bevægede sig snart den modsatte 
Vej, bort fra Vinduet, med den 
Bredskuldrede imellem sig. 

Staaende paany midt ude paa 
Gulvet, halvt nøgen, med tungt 
aandende Bryst og Benene skræ-
vende ud fandt han sig i, at hans 
Hænder blev tvunget om paa Ryg-
gen og Haandjærnene smækkedes 
omkring hans Haandled. 

„Ved Himmel—" stønnede han 
„I havde aldrig faaet mig, havde 
I ikke skudt mig den Kugle i Ar-
men." 

„Hold op med den!' Det var 
Opdageren Devlin, der svarede. 
„Vi fik Dig fordi din Tid var inde 
— Mr. — Jim — Meadow 

En overrasket Mumlen hørtes 
i Værelset. 

,.Er De sikker paa det, Devlin?" 
udbrød Inspektøren. „Meadow -
Jim Meadow — som aldrig har 
været fanget!" 

„Se paa hans Ansigt!" triumfe-
rede Detektiven. „Der staar hans 
Navn skrevet. Han har aldrig væ-
ret fanget før, nej. Derfor kendte 
jeg ham!" 

„Bare vi havde taget ham ved 
Arbejdet', bemærkede Inspektøren 
„Dette her er egentlig for tam en 
Maade af faa en god Fangst." 

Men Devlin havde nu faaet øje 
paa det aabnede Skrivebord og 
det hemmelige Rum. 

„Aa, det er vist ikke saa tomt, 
som De mener. Dette her er Op-
bevaringsstedet for Rangely-Dia-
manten," klukkede han. 

Inspektøren var den første, der 
opdagede, at det hemmelige Rum 
var — tomt. 

„Diamanten er væk I" sagde 
han. 

Devlin glemte sin Kluklatter. 
„De vil vel ikke fortælle mig —" 

begyndte han, men h ildt inde. 
„Lad os se det Værktøj?" Han 
drejede sig om og bøjede sig over 
Værktøjskufferten. 

„Meadow l" udbrød han og 
sprang op. „De har aldrig brudt 
det Skrivebord op l« 

„Har jeg ikke?" snærrede Fan- 

Mekanisme. Deger anden, der har 
lavet det Stykke Arbejde. Havde 
De kendt Mekanismen, havde De 
ikke taget Værktøj med Dem. De 
er blevet overlistet, Meadow. Død 
og Pine, De — De er blevet over-
listet, Meadow. Mens De sov der-
inde i Gæsteværelset, har en An-
den været her og taget Diamanten. 
En Anden — maaske en Begyn-
der, en Dilettant — men en Mand, 
Meadow, som jeg vilde give ti af 
Deres Slags for at faa at se." 

Fangen trak paa Skulderen, men 
Devlin rystede en hæslig Finger 
under Næsen paa ham. 

„Den Anden, som fik Diaman-
ten — hvem han saa er, saa er 
han en mere dreven Slyngel end 
De, Meadow, men jeg vilde hel-
lere have haft den Anden. Den 
Fyr faar vi Vrøvl med, Deres Tid 
er forbi, De er ude af Spillet, De 
tæller ikke med mere — men den 
Anden, det kan vare ti Aar, før vi 
faar ham." 

Det var mere, end Fangens Stolt-
hed og Forfængelighed kunde taale. 
Han blev ude af sig selv, som 
det var Devlins Ønske, han skulde. 

„Nej. Du tager fejl, din lille 
lumske Abe. Det var ham, den 
Anden, der tog Diamanten, det er 
sandt nok, men jeg tog den fra 
ham. — Se, blot efter her i min 
Vest. I højre Lomme!" 

Devlin sprang smilende til. 
„Bravo, Jim I" klukkede han. 

„Du er storartet! Kom her, Fol-
kens ---" han famlede i Fangens 
Vestelomme med ivrige Fingre, 
medens Betjentene flokkedes om 
ham. „Her skal I se den verdens-
berømte — Rangely-Diamantl" 

Han holdt Genstanden i Vejret 
og stirrede paa den. Hans øjne 
blev vilde af Forfærdelse. „Dia-
mant!" skreg han. .Det er Glas 
er dett Det er en af Glasknop-
perne fra det forbandede Skrive-
bord !" 

Men udenfor gled en mørk Skik' 
kelse lydløst afsted over Tagene. 
Et øjeblik standsede den, tog en 
Genstand op af Lommen og holdt 
den frem i Maanelyset. Rangely-
Diamanten ! 

En Landeplage. 
Hvorledes en smart Agent arbejder. 

Netop i disse Tider, hvor Folk 
sidder i storeVanskeligheder, over-
svømmes det meste af Landet af 
en Hærskare af Agenter, der saa 
at sige søger at prakke Folk alt 
muligt paa, lige fra Møblementer 
og færdigsyet Tøj, til Sølvskeer, 
Ure og kostbare Bøger. Altsam-
men paa Afbetaling og kun med 
en yderst beskeden maanedlig 
Rate. 

For det første maa man oftest 
betale disse Ting for dyrt, idet 
Tabet, som Sælgeren altid faar, 
er kalkuleret over paa Udsalgs-
prisen, saadan at de ærlige beta-
ler for dem, der slipper ud af For-
pligtelserne; men for det andet 
fristes adskillige til at forsyne sig 
med en Luksus, som de ellers ikke 
havde ønsket. Agentens Over-
talelsesevne og den tilsyneladende  

billige Pris lokker til Købet, og 
saa hænger man paa den. 

Men ikke nok med det. Blandt 
den store Stab af Agenter findes 
der en ikke ringe Del Folk, der 
har alt at vinde og intet at tabe, 
og deres Metoder er ogsaa ind-
rettet herefter. Nogle har som 
Speciale at tegne deres Folk paa 
Beværtninger, især naar de kan 
faa fat i en lidt omtaaget Mand, 
saa er han et sikkert Offer. An-
dre prakker ældre Folk noget paa, 
og saa tilbyder Agenten at læse 
„Slutsedlen* op for de godtroende 
Mennesker, der saa skriver under. 

Andre igen sørger for at kom-
me i Konflikt med deres Ofre -
en lille Paakørsel uden Skade, og 
saa udbeder de sig høfligst Ofrets 
Navn, „hvis der skulde komme 
noget ud af Sagen senere !" som 
det saa smukt hedder. De giver 
deres Offer en Notesbog, hvori 
der er et Stykke løst Papir, og 
dette viser sig bagefter at være 
en Konfrakt. 

Mange af disse Mennesker er 
kommet i en Fælde. De har fak-
tisk skrevet under, og hvis de ikke 
tør lægge Ed paa at Underskrif-
ten er falsk, saa er de bundet af 
Kontrakten, der ofte har meget 
vidtgaaende Bestemmelser, som 
ikke er til Køberens Fordel. 

Det er ikke i en enkelt Lands-
del at dette praktiseres, det har 
gennem flere Aar været en meget 
benyttet Trafik over hele Landet, 
og adskillige Mennesker sidder nu 
med Smerten og maa bløde maa-
nedlige Afdrag paa Sager, som 
de slet ikke har haft Lyst til at 
købe eller haft nævneværdig Brug 
for. 

Man kan derfor kun advare 
mod at skrive . under paa nogen 
Kontrakt, før Agenten med sin 
egen Haandskrift har tilføjet alle 
de Ting, han mundtlig lover — 
baade paa Originalan og den Ko-
pi, som Køberen beholder. Paa 
den Maade kan man komme Uvæ-
senet til Livs, inden det bliver en 
kronisk Landeplage. 

Hovedpinen. 
Dens Aarsag og Behandling. 

—o— 

De Smerter, som i Almindelig-
hed gear under Navnet ,, Hoved-
pine" optræder som bekendt un-
der mange Former, og den har 
lige saa mange Aarsager. Læge-
videnskaben er endnu ikke klar 
over de forskellige Former eller 
disses Aarsag, men en tysk Læge 
mener at være kommen til føl-
gende Resultat : 

Da Hovedpine ytrer sig som et 
ubehageligt Tryk paa Panden og 
over øjnene og følges af Upasse-
lighed og manglende Appetit, 
stammer den fra Maven og bør 
behandles med Diæt og eventuelt 

„Jo — undtagen at Ejeren af geni 
dette her har gjort sig det bekvemt 	Devlin var ved Skrivebordet 
i Gæsteværelset i Aften. Han har igen og undersøgte Mekanismen. 
taget sig en Lur der.' 	 „Nej, De har ikke. Staaldøren 

„De hører — Mr. — Rangely?” j er blevet aabnet ved sin egen 



et Middef, der regulerer Fordøj-
elsen. 

Optræder Hovedpine med hef-
tige Smerter i Panden og Feber, 
er den almindeligvis Forløber for 
en alvorlig Sygdom, der gør det 
nødvendigt at tilkalde Læge. 

En stadig pinende Smerte i Pan-
den uden andre Symptomer tyder 
paa Fejl i Aandedrætsorganerne. 

Ofte optrædende Smerter i Nak-
ken hænger som Regel sammen 
med Forstyrrelser i Leverens Virk-
somhed, eller ogsaa tyder de paa 
Nervesvagheder. 
. Stikkende Smerter i begge Tin-
dinger er Tegn paa Blodmangel, 
i den ene Tinding skyldes de som 
Regel Nervøsitet, der skal behand-
les med Søvn og Hvile. 

Hovedpine, der føles som stik-
kende Smerte over Hjernen, skyl-
des ofte aandelig Overanstrengelse 
og modvirkes bedst ved Hvile, 
frisk Luft og god Ernæring. 

Rheumatiske Hovedsmerter ken-
des paa, at Smerterne flytter sig 
fra et Sted til et andet, og disse 
Smerter stilles bedst ved varme 
Omslag. 

2y.  og Land. 
—o— 

Udvandring fra Danmark. 
I Aaret 1930 udvandrede fra 

Danmark til fjerne Lande ialt 3348 
Personer, 1964 Mænd og 1384 
Kvinder. 1929 omfattede Udvand-
ringen ca. 7700 Personer. Kun et 
Aar efter Verdenskrigen, nemlig 
1919, viser et lige saa ringe Tal 
som 1930 og skyldes Restrik-
tionerne i Canada og de forenede 
Stater. 

(Landmanden.) 

Varmblodede Dyrs Temperatur. 
Medens et feberfrit Menneskes 

Temperatur er omtrent 37 Grader 
C., findes der varmblodede Dyr 
med baade højere og lavere Tem-
peraturer. Nogle Fugle har en 
temperatur paa ca. 42 Grader C. 
hvilket delvis hænger sammen med 
den store Aktivitet, de udfolder 
som kræver en meget intensivt 
Muskelarbejde; en Dues Flyve-
muskler repræsenterer Halvdelen 
af hele Dyrets Vægt. Andre Tem-
peraturer kan nævnes. Hest og 
Okse 37,5-38 Grader, Hund og 
Kat 38,5-39 Grader, Faar og 
Kaniner 38-39,5 Grader. Lavest 
blandt de varmblodede Dyr staar 
nogle æglæggende Pattedyr, der 
i flere Henseender staar Krybdy. 
rene nær; saaledes har en bestemt 
Myreslugerart en Temperatur paa 
kun 25-28 Grader C. 
(The journal of the ministry of agricult.) 

Folkeminder om Skovens 
Træer og Dyr. 

Med Understøttelse af den Hjelm-
stjerne-Rosencroneeke Stiftelse er 
der nu paabegyndt en Indsamling 
vedrørende Skovens Folkeminder. 
Arbejdet forestaas af Statsskov-
rider Poul Lorenzen, Mosskov-
gaard pr. Skørping, der vil være 
taknemlig for enhver Meddelelse 
angaaende Emnet. Som Regel er 
det gamle Folk, der bor i Nær-
hed af Skov, som kan fortælle 
mest, men det er ofte vanskeligt 
at faa dem paa Gled. Det er al 
Vigtighed at stedfæste det mest 
mulige og at notere Fortællerens 
Alder, Bopæl, Kilde m. v. Der 
er ingen Tvivl om, at et saadant 
Arbejde kan føre til værdifulde og 
morsomme Resultater, og at der 
ad denne Vej kan rejses et Monu 
ment over de danske Skove og 
den store Rolle, de har spillet i 
Folkets Bevidsthed og Fantasi. 

(Dansk Skovforenings Tidsskrift.) 

Et Nedbørskort over Danmark. 
Mag. scient. Vilhelm Petersen 

har med Støtte af Løfflers Legat 
fremstillet et Kort, der viser Ned-
børens Fordeling over Danmark. 
Grundlaget er Regnmaalinger fra 
de sidste 50 Aar. Af Kortet frem-
gear det, at det er de højrelig-
gende Partier, der faar den stør-
ste Nedbørsmængde. f. Eks. Bak-
kerne i Vendsyssel, Ræbild, den 
jydske Højderyg. Midtjylland faar 

mere Regn end Vestkysten. En 
Zgne med et ringe Nedbør gaar 
gennem Store Bælt og Kattegat. 
Den ringeste Nedbør findes paa 
Christiansø ved Bornholm. 

(Geografisk Tidsskrift.) 

Kobler og Matrialevalg. 
Kunstl storien siger os, at hver 

Tidsalder nærer Forkærlighed for 
visse Arter af Materiale; i det 18. 
Aarhundrede var det navnlig Por-
celæn, i Middelalderen Træ. Dette 
Valg er ikke tilfældigt, men er et 
nødvendigt Udtryk for Tidsalde-
rens individuelle Psykologi. I .den 
noderne Bolig er Metal og Glas 
Jet foretrukne — med deres po-
lerede, lysreflekterende Flader og 
med Former, der udtrykker klare 
Kraftlinier, har de en stor Plads 
i Nutidsmenneskets Hjerte Den 
blanke Metalform er et Udtryk 
for vor Tids Tendens mod Vilje 
og Klarhed, idet den forkynder, 
at her er alt blevet Objekt og Funk-
tion. Glas- og Staalmøbler giver 
Garanti for helt at opfylde sin 
Hensigt. Det er hverken mere el-
ler mindre, end hvad man har 
ment med det. 

(Innen-Dekoration.) 

Færdselsundervisning i Skolerne. 
Kgl. Dansk Automobil Klub lod 

for nogle Aar siden Figurmaleren 
Rasmus Christiansen fremstille 
nogle Anskuelsesbilleder til Brug 
for Færdselsundervisningen. Til 
Billederne blev der af sagkyndige 
udarbejdet en Vejledning i de vig. 
tigste Færdselsregler. Dette Male-
dale er blevet købt af en Del Sko-
ler, men da _det endnu ikke har 
faaet den forventede Udbredelse, 
har Automobilklubben nu i et Cir-
kulære til Købstadskommuner og 
Amtsraad tilbudt at udlevere det 
gratis til enhver Skole der ønsker 
det. 

(Sogn eraadstidende.) 

Vor Fiskerflaade eges, 
Den 1. Oktober 1929 talte den 

danske Fiskerflaade 2602 Fartøjer 
paa 5 Brutto Register Tons eller 
derover. Den 1. Oktober 1930 er 
Antallet blevet forøget til 2748. 

(Dansk Fiskeritidende.) 

Havfiskeri ved Grønland. 
De betydningsfulde Planer om 

et dansk Havfiskeri paa Grønland 
udspringer af de Tanker, der op-
rindelig blev fremsat af General-
kunsul Marinus L. Yde og Forfat-
teren Harry Søiberg. Sjælen i Fo-
retagendet er nu Overretssagfører 
Ahleteldt-Laurvig. Flanernes Rea-
lisation kræver en Kapital paa 
mindst en Million Kroner. Der 
skal fiskes paa Andelsbasis, og 
man regner med, at en Fisker 
skal kunne have 12-1500 Kr. naar 
han betaler sin Kost om Bord. 
Formanden lor et Baadelag paa 
5 Mand kan have 2500 Kr. Men 
der kan ogsaa tjenes mere, thi der 
kan nok være daarligt Fiskevejr, 
men aldrig daarligt Fiskeri ved 
Grønland. — Pengene haaber man 
at kunne skaffe dels ved Laan fra 
Staten, dels ved Aktietegning. 

Der hersker dog ikke Enighed, 
om, hvordan det danske Havfi-
skeri ved Grønland skal gribes an. 
Den kendte Esbjerg-Skipper Claus 
Sørensen kritiserer stærkt Ahle-
eldt-Laurvigs Plan og henviser til 

de engelske og norske Selskaber, 
der har tabt mange Penge ved 
Grønland, og til Færingerne, der 
'ender ruinerede hjem. Man er og-
saa for optimistisk, naar man ba-
serer Fiskeriet paa det engelske 
Marked, Claus Sørensens egne 
Flaner gaar ud paa at bygge et 
moderne Dieselmotorskib, der kan 
forarbejde Fisken straks, og som 
kan arbejde hele Aaret. 

(Dansk Fiskeritidende ) 

Zuyder-Soens Forvandling til Land.  
For nylig er det første Postkon-

tor paa det fra Zuyder-Søen ind-
vundne Land blevet aabnet 6-7 
km uden for den tidligere Kystli-
nie. Man eksperimenterer energisk 
med Tilsaaning af de tørlagte Are-
aler, men først om 7 Aar venter 
man at kunne faa det fulde Ud-
bytte af Jorden, idet dennes Ind-
hold af Havsalt har en skadelig 
Indvirkning paa Planterne; men 
efterhaanden føres dette dog bort 
med Regnvandet. Det nyindvundne 
Areal „Wieringermeer Polder* er 
gennemfuret paa Kryds og tværs 

Blomsternektarens Sammensætning. 
Hidtil har Biavlere været tilbøje-

lige til at regne de Blomster, der 
afsondrede mest Nektar, for de 
mest fordelagtige for honningsam-
lende Bier. Imidlertid er der stor 
Forskel paa Nektarens Sammen-
sætning. Kejserkrone afsondrer  me-
get Nektar, men en Analyse viser, 
at denne hovedsagelig bestaar af 
Vand og kun indeholder 8,80/0  
Sukker; i Modsætning hertil har 
Hestekastaniens  Nekta r 68,60/o  
Sukker. Nektarens Sammensæt-
ning er for hver Planteart temme-
lig konstant og vistnok uafhængig 
af Jordbund og Klima; disse Fak-
torer har derimod stor Indflydelse 
paa Nektarmængden, der kan svin-
ge stærkt; en saadan Variation er 
f. Eks. iagttager hos Lindeblom-
ster i forskellige Egne af 7 ysk land. 

(Tidsskrift for Biavl.) 

Nye Mælkebestemmelser. 
Den reviderede Sundhedsved-

tægt, der traadte i Kraft den 30. 
Januar, indeholder en Bestemmelse 
om, at Mælkens Temperatur ikke 
maa overstige 10 Grader C , hvor-
ved Detailvognene og mange For-
retninger — f Eks. Bagerier — 
bliver nødt til at anskaffe Kølemid-
ler af en eller anden Art. 

Ny er ogsaa en Bestemmelse 
angaaende Kærnemælk. Hvis den-
ne indeholder mindre end 8,5°4 
Tørstof, skal den benævnes Kær-
nemælk Nr. 2. Endvidere maa 
Kærnemælk Nr. 1 ikke sælges fra 
Spand, men skal ligesom stassa-
niseret og lavpasteuriseret Mælk 
sælges paa Flasker, der skal eti-
ketteres som Flaskekærnemælk. 

(Dansk Mejeritidende.) 

Ægproduktionen en gros. 
1 Skotland ligger en Hønsefarm, 

der skal være Verdens den stør-
ste. Farmen er anlagt af et stort 
Smørfirma og strækker sig over 
et Areal af 42 Hektarer. Herpaa 
staar bl. a. 8 store „Læggehaller" 
af Størrelse 300 x 7,50 m og 96 
mindre. Der er foreløbig Plads til 
200 000 Høns. Indsamling af Æg 
og Fordelingen af Foder foregaar 
ved Hjælp af Automobiler. 

Naar Hunde „sveder" paa Tungen 
Naar en Hund er forpustet efter . 

en lang Løbetur, lader den i Reg-
len Tungen hænge ud af Munden, 
og man plejer af forklare dette ved 
at Hunden sveder paa Tungen. 
Dette er imidlertid ikke rigtigt. 
Den lader simpelthen en Del af 
Spyttet fordampe, hvorved der fore-
gaar en Afkøling af det gennem 
Tungen strømmende Blod. 

Kostaldens Temperatur. 
I Rusland har man undersøgt, 

hvorvidt Kostaldens Temperatur 
har nogen Indflydelse paa Mælkens 
Kvalitet og Kvantitet. Det viste sig 
at Køerne i-en varm Stald (8-11°C ) 
gav lidt mere Mælk end de i en 
kold Stald (1-20  C ). Til Gengæld 
fremkaldte Kulden en lille Stigning 
i Fedtprocenten. 

Jernbane kontra Flyvemaskine. 
Opfinderen af Propelvognen, Dr. 

Franz Kruckenberg, der tillige er 
Forretningsfører for „Selskabet for 
SamtærdselStek nik" i Hannover, 
forudsiger det propeldrevne Jern-
banetog en straalende Fremtid som 
det vigtigste Middel for Verdens-
persontrafiken Da det kan opnaa 
Hastigheder paa indtil 300 km i 
Timen, overgaar det herved langt 
Passagermaskinen, som det ogsaa 
er overlegent med Hensyn til Drifts-
sikkerhed og Prisbillighed. Flyve-
maskinen er afhængig af Vejr og 
Vind og koster 10 Gange saa me-
get pr. km. Det vil for en overskue-
lig Fremtid gælde, at Omveje over 
Land fører hurtigere, billigere og 
sikrere til Maalet end direkte Veje 
over Vand. Verdenssamfærdslen 
bør ordnes saadan, at man saa 
vidt muligt bruger Jernbaner der- 
næst Flyvemaskiner og endelig, 
naar Vejrforholdene ikke tillader 
dette, Dampskibe. Fremtiden til-
hører Jernbanen, ikke Flyvemaski-
nen. 

(Zeitschrift fur Geopolitik.) 

Træ- eller Jernbjælker i Bygninger. 
Arkitekt, Professor Ivar Bentsen 

viser i et Bidrag til „Aarbog for 
Bygge- og Boligvæsen", at det er 
lidt billigere at anvende Jern end 
Træ i Bjælkelaget. Da det tillige  

er holdbarere og samtidig forøger 
Bygningens Stabilitet, mener han, 
at Byggemyndighederne burde 
fremme Brugen af Jernbjælker, ved 
nogen Lempelse i Murtykkelserne. " - 
Kreditinstitutionerne burde ligele-
ledes forstaa Fordelen ved Jern-
bjælkelag og medvirke til deres 
Fremme. 

(Arkitekten.) 

Transatlantisk Postrekord. 
Tyskerne har med deres nyeste 

Dampere ,,Bremen" og „Europa" 
sat Rekordtider for Befordring af 
Post mellem Europa og Amerika. 
Det lykkedes dem ved at kombi-
nere Damperne med Flyvemaski-
ner. Dels anvender man den saa-
kaldte Katapultflyvning, idet man 
lader en Flyvemaskine starte fra 
selve Damperen i passende Afstand 
fra Fastlandet, hvorvedBeford-
ringstiden nedbringes med ca. 20 
Timer ; dels har man fornylig iværk. 
sat „Efterbringelsesflyvning," der 
bestaar i, at Flyvemaskinen, Dagen 
efter Baadens Afgang fra Bremer-
hafen, starter fra Køln Kl. 10 mod 
Cher bourg, som Damperen anløber 
paa Vejen til New York. Herved 
forkortes Befordringstiden yderli-
gere med ca. et Døgn. 

(Dansk Post- og Telegraftidende.) 

Yra 	til 9ag 
-o-- 

De arbejdsløses 
Aftenunderholdning 

i Torsdags var besøgt af Ca. 
200 Gæster, og Stemningen var 
overmaade vellykket. Boghandler 
Sørensen fremviste Terrigevigen 
i Lysbilleder og Hr. Olufsen de-
klamerede Teksten med sit sæd-
vanlige Bravur, hvorefter Alexan-
dersens Orkester underholdt Pu-
blikum ved Kaffen. 

Førstkommende Mandag Kl. 
7,30 pr. finder den tredie og an-
tagelig sidste Aftenunderholdning 
Sted for Vinterhalvaaret. 

Gratis Billetter kan afhentes af 
Kommunen arbejdsløse Lørdag in-
den Kl. 3. Gasværksbestyrer Ko-
foed har lovet at fremvise en Se-
rie interessante Lysbilleder. Des-
uden bliver der antagelig Oplæs-
ning og Koncert. 

Børn har ingen Adgang, og der 
udleveres ikke Billetter til disse. 
Der udstedes nye Billetter, hvor-
for de gamle er ugyldige. Alle er 
velkomne. Entre 1 Kr. 

Dampskibsselskabet af 1866. 
giver atter 14 pCt. i Udbytte. 

Selskabets Nettooverskud i 1930 
er 365,000 Kr. eller 1000 Kr, om 
Dagen. 

Jernbanernes Fragtbreve 
bliver nu afløst af andre, der 

er mindre og mere praktiske. 

Jordefærd. 
I Dag begraves Handelsgartner 

M. Kr. Kofoed fra Allinge Kirke. 
Kofod, der i længere Tid har væ-
ret svag efter en Underlivsopera-
tion, døde i Søndags, 73 Aar gl. 
Han var en Mand med ubøjelig 
Energi og stor Arbejdsevne. For 
40 Aar siden købte han Hallelyst, 
et udyrket og k lippefuldt Areal, 
og bragte det i Løbet af faa Aar 
under Kultur. Hans Træer og 
Buske var haardføre og meget 
efterspurgte, og hans Handelsgart-
neri blev kendt i vide Kredse. Hans 
Hustru var ham en stor Hjælp, 
og han beskæftigede til Tider en 
stor Arbejdsstyrke. Da Ægtepar-
ret var barnløst, adopteredes flere 
Børn ; Sønnerne Lauritz, der er 
Gartner, og Carl, der er Avlsbru-
ger i Allinge, samt Datteren Emmy, 
der er gift med en Lærer i Søn-
derjylland. 

For at fremme Afsætningen, 
kørte Kofod flere Gange ugentlig 
ud i Byen og Omegnen ofte lange 
og drøje Ture ved Vintertid, og 
Folk slog gerne en lille Handel 
af med Kofod, naar han holdt 
udenfor med sit Køretøj. Med barn 
har Byen mistet en af sine drif-
tigste Borgere. 

Enkefrn Kamilla Thorn 
døde i Tirsdags efter længere 

Tids Svaghed, 66 Aar gl. Afdøde 
blev i en ung Alder gift med 
Propritær Thorn, Hammersholm, 
der døde for ca. 30 Aar siden. 
Fru Thorn bestyrede en Tid Schep- 

Spirekasser til Læggekartofler. 
Hedeselskabet har optaget Fa-

brikation af Spirekasser til Kar-
tofler. Kasserne kan stilles oven-
paa hinanden som et Stillads uden 
at udelukke Lyset; de fremstilles 
i forskellige Størrelser. Som Spi-
rested anbefales et lyst Kostaldloft. 
Julikartofler skal lægges til Spiring 
i Marts. 

(Hedeselskabets Tidsskrift.) 

Ny Præseveringsmetode af Frugt, 
Sidste Aar har man i Kalifor-

nien paabegyndt en ny Fremgangs-
maade ved Konservering af Pærer. 
Frugterne indpakkes i Papir og 
nedlægges i Daaser i Frisk Tilstand 
og ved en særlig Fremgangsmaade 
bliver Ilten i hver Daase brændt 
bort, saaledes at kun Kvælstoffet 
bliver tilbage; derpaa tilloddes 
Daaserne. Efter denne Proces skal 
Pærerne kunne sig nøjagtig paa 
den Modenhedsgrad, som de havde 
ved Pakningen Saaledes behand-
lede Pærer er i Fjor blevet sendt 
fra Kalifornien til England og til 
forskellige varme Lande, bl. a. 
blev en Del solgt i Indien. 

(The Gardeners Chronikle,) 

Frugtbælter og deres Anvendelse. 

Frugttræer navnlig de overtro -
dige Træer, som det ellers kniber 
med at faa til bære, kan bringes 
til forøget Frugtbarhed ved, at 
man lægger et Bælte bestaaende 
af en Zink- eller Blystrimmel om 
Stammen Herved standses den 
nedadgaaende Saftstrøm, der be-
væger sig i Barken, og den der-
ved oplagrede Næring i Stamme 
og Krone vil give sig Udslag i 
Nydannelse af Frugtknopper. Dette 
harmonerer godt med den gamle 
Erfaring, at f. Eks Flaskeæbletræer 
først begynder at bære, der har 
dannet sig talrige Kræftsaar paa 
Stammen. 

(Dansk Frugtavl.) 

af Kanaler og Grøfter, der leder 
Vandet til Pumpestationer. Til For-
aaret skal Bygningen af Gaarde 
paa Arealet paabegyndes. 

(The Gardeners Chronicle.) 

Dyrkning af nikotinfri Tobak. 
i Nærheden af Karlsruhe ligger 

et Institut for Tobaksforskning, 
hvor man dyrker ca. 150.000 To-
baksplanter fra forskellige Egne 
af Verden. Ved en Undersøgelse, 
der omfattede 4000 Forsøgsplan-
ter, har man fastslaaet, at man 
ved at lade Planternes Livsvilkaar 
variere, kan paavirke Bladenes 
Nikotinindhold. Dette kan stige til 
120/ , men kan ogsaa — ved sær-
lig tæt Plantning, passende Van-
ding m. nt, — blive praktisk talt 
forsvindende lille. I Fremtiden vil 
man altsaa kunne frembringe ni-
kotinfri og nikotinfattig Tobak uden 
at denne behøver at undergaa en 
særlig kemisk Behandling. 

(Trådgårdsodlaren.) 

Misteltenen og Overtroen, 

Foruden det kendte Sagn om 
Balders Død knytter der sig megen 
anden Overtro til Misteltenen. 1 
Middelalderen antog man, at „Ma-
ren" havde redet paa de Grene, 
hvor den voksede frem. Et Sagn 
siger, at den engang havde været 
et stort Træ, og at Kristi Kors 
blev dannet af dens Ved; til Straf 
blev den forvandlet til den Snylter 
den nu er. I Druidernes Ceremo-
nier spillede Misteltenen en vigtig 
Rolle, g naar det sjældne Tilfælde 
indtraf, at den blev fundet paa en 
Eg, betragtedes denne som hellig, 
Voksede den paa en Hassel, var 
det Tegn paa, at der under denne 
laa en Skat begravet. Skatten var 
imidlertid vanskelig at hæve og 
bragte som Regel Ulykke. Mistel 
tenen ansaas for et meget vigtigt 
Lægemiddel; bl. a. skulde den 
kunne beskytte mod Pest, Krampe 
og Gigt. 

(Haven.) 

Verdens nordligste Drivhus. 
Nogle Videnskabsmænd, der af 

Sovjetregeringen er sendt til Franz 
Josefs Land for at foretage forskel-
lige videnskabelige Undersøgelser, 
har bygget sig et Drivhus deroppe. 
Heri skal dit være lykkedes dem 
at dyrke ikke blot Salat og andre 
Grønsager, men ogsaa forskellige 
Prydplanter. 

(Triidgårdsolaren.) 



Udsalget slutter. 
Sidste Dag Onsdag den 25. ds. 

ArOlik.D 
Victor 9Ianek, 

Husk 
mit store Udvalg i 

Strømper. 
Billigste Priser. 

Alle Kvaliteter. 
Alle Størrelser. 

Heluldne Strømper 
fra 75 Øre pr. Par. 

Allinge Messe 
ved Th. Holm. 

Telefon 100 .  

Ti 

.931ad=4Reklanzens 
Jtore i2etydning 

for Forøgelse af Omsætnin-
gen er enhver Forretnings-
mand i vore Dage klar over. 
Men husk, naar De opstiller 
Deres aarlige Reklamebudget, 
at der af hvert 100 Kr. bør 
anvendes mindst de 80 til 
Avertering i „Norabornholrn". 
Bladet kommer et stort og 
købedygtigt Publikum i Hænde 
— netop der, hvor De maa 
have Deres Kundekreds. 

„'Nfordbornholin" 
er ubetinget det mest fordel-
agtigste Blad at avertere i 
for Egnens Forretnings folk. 

Mandag den 23. Februar Kl. 7,30: Tscherning Møller. 
Tirsdag 	24. 
Onsdag 	25. 
Torsdag 	26. 
Fredag 	27, 
Lørdag 	28. 

Varer, som vi har taget frem mi efter endt Statusopgørelse. 
VI kan blot nævne: 

Dybe og flade Tallerkener 20 Øre, 
Ølglas 18 Øre, Mælkekander 100 Øre, 
Porcelæns Sukkerstel 70 Øre, 
Skaale i Sæl 210 Øre, 
Porcelæns Kaffekander 125 Øre, 
Kaffekopper pr. Par 25 Øre, 
Store Glasskaale 100 Øre. 
Komplet Kaffestel til 12 Personer 25 Kr. 

Spisestel 	 35 Kr. 

Vi realiserer en 2iasse 

Missionsuge i Sandvig. 
Pastor Petersen. 
Emil Hansen. 
Chr. Nielsen. 
E. Nielsen. 
J. Dam. 	Alle velkomne. 

Desuden har vi en Masse frasorteret Porcelæn, Kopper, 
Tallerkener ni. ni. m., og f. Eks. har vi nogle dejlige 
Bordknive, som vi sælger for 50-75 Øre, men kom 

ind og se Varerne, saa vil De se, at her faar 
De meget for Pengene. 

9rodukten. 
Gudhjem Manufakturhandel. 

Aarligt Udsalg 
slutter den 28. Februar. 

Der er endnu en Del gode Rester samt ud- 
rangerede Varer, der sælges meget billigt! 

Georg Jørgensen, Telefon 58. 

hotild Gilmmifodle] og Ofillummi-Fodigj repareres 
og forsaales. 

Selv de vanskeligste Reparationer udføres med Garanti. 
Telefon 804 E. Løvgreen Telefon 804 

. Vulkaniseringsanstalt, Rønne. 
NB. Et Parti brugte Dæk 29 x 4.40, 29x 4,50, 29 x 4,75 sælges billigt. 

Under Udsalget denne Maaned realiseres pæne Stel 
af god Kvalitet langt under Værdien. 

Endvidere sælges alle Enzaljevarer og Køkkenudstyr 
til meget smaa Priser. 

Vi sender 9em Nord6ornfiobn, 
tænk derfor ogsaa paa os, naar .9e Har et 

eller andet al avertere. 

Xciffestei og Jpiastet. 

..Worellandetå Xandelditm. 

lers Udsalg, men Helbredet har 
mange Aar ikke været godt. En 

Datter er gift med Skibsprovian-
teringshandler Andersen,Newcast-
le, en anden med Kunstmaler Axel 
Salto, København 

De ubeskyttede Baneoverskæringer, 
Zoneredningskorpset har hen-

vendt sig til Direktør Ellehammer 
for i Samarbejde at søge at skabe 
et Apparat, der i omfattende Grad 
kan ophæve Faremomentet ved de 
ubeskyttede Baneoverskæringer. 
Ideen gaar ud paa at skabe et 
Ovenlys, hvis Funktion ikke er af-
hængig af Snefald, Regn eller andre 
Natur kræfter. Ellehammers Indsats 
skal være at finde en Maade, hvor-
paa Toget fremtidig skal slutte 
Strømmen og tænde Advarselsly-
set. 

(Dansk Lokomotiv Tidende.) 

Brevkortets Oprindelse. 
Forløberen til det nu anvendte 

Brevkort var Korrespondancekor-
tet, som den 1. Oktober 1869 blev 
taget i Brug i Østrig-Ungarn. Ind-
førelsen skyldes den preussiske 
Statssekretær v. Stephan, som i 
Oktober 1862 forelagde den preus-
siske Regeringen et Forslag des-
angaaende. Dog Stephan fandt in-
gen Forstaaelse for sin Ide, og 
paa samme Maade gik det ham 
paa den tyske Postkonference i 
Karlsruhe samme Aar. 

Den østrigske Delegerede paa 
denne Konference, Friherre von 
Kobbensteiner, indsaa derimod 
godt, hvilken Betydning dette kun-
de faa, og da han kort Tid der-
efter blev udvalgt til Generalpost-
mester i Østrig-Ungarn, indførte 
han Korrespondancekortet. 9 Maa-
neder efter indførtes det ogsaa i 
Preussen, og ved Oprettelsen af 
Verdenspostforeningen blev Kortet 
indført i andre Lande. 

(Bogtrykkerbladet.] 

Letmetallerne. 
Aluminium og de forskellige Le-

geringer af dette Metal finder mere 
og mere Anvendelse som Materi-
ale ved Bygning af Jernbane- og 
Sporvogne. 

(Zeitsclirift fur Metalindustri.) 

i. 
Vor kære Moder 

Kamilla Thorn 
døde i Dag. 

Allinge den 17. Februar 1931. 

Gerda Andersen, f. Thorn. 
Anna Salto, f. Thom. 

Begravelsen ioregaar i Stilhed. 
Kranse frahedes. 

Olsker. 
Forsikringspolice og Kontingent 

til „Bornholms Brandforsikring" 
modtages i Tein Hovedskole Tirs-
dag den 24. Februar Kl. 3-5 Eft. 

K. A. Mogensen. 

Olsker Brugsforening 
afholder Generalforsamling Tors- 
dag den 26. Februar Kl. 7 i For- 
samlingshuset. Dagsorden i H. t. 
Vedtægten. 

Bestyrelsen. 

Ro Husmandsforening 
afholder Generalforsamling paa 
Bendtsens Sal Onsdag den 25. ds. 
Kl. 7. 

Efter Generalforsamlingen fest-
lig Sammenkomst og Bortsalg af 
Syforeningens Ilaandarbejde, hvor-
af der er mange smukke og gode 
Ting. 

Medlemmerne bedes møde godt 
op. 

Bestyrelsen. 

„kajbjerggaard" 
Gødningsforening afholder den or-
dinære Generalforsamling i Fru 
Christensens Havestue Torsdag 
den 5. Marts 1931, Eftm. Kl. 6. 

Sædvanlig Dagsorden. 
Bestyrelsen. 
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Forrelningskonuolulter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri 

Bornholms 
Spare- og liaanekasses 

Afdeling i 

Kontortid 9-12 og, 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Charabanc-Sæder 
nied Tilbehør til Lastbil er til Salg. 

E. J. Andersen, Sandvig. 
Tlf. 3. 

Samme Sted kan en flink Med-
hjælper faa Plads i. April eller I. 
Mai. 

2iografen. 
Søndag Aften Kl. 8 

Daarskab, Dyd og-  Driverter. 
Lystspil i 6 Akter med Fy og Bi. 

To Spurve i Tranedans. 
Morsom Film i 2 Akter. 

Ny lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tt jn St. 
Tlf, Ali. 59 kan foreløbig benyttes. 

Siqleriels llhalp, 'Wing 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Røget Medisterpølse og !Sylte. 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 3S. 

Gummistøvler, 
Stort Udvalg. 	Smaa Priser, 

C. Larsen, Vestergade. 

Skole=kørsel! 
Omhyggelig Uddannelse til smaa 
Priser i ny Vogn. Kørekort garant. 

Arthur Jensen. Tlf. Rønne 716. 
Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser, 

■ Nrel•-•■111•1041/ 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang 

Se min Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Graniturk, 
V. Sørensen. 

„Smutten", Søndergade 
skal sælges. Billigt, lille Udbetal. 
Indeholder stor Hall, 3 Værelser 
Spisekøkken og Balkoner. 
Huset er godt indrettet, god gam- 
mel Have. 	Thorngreen anviser. 

Gaa ikkeoverhen 
efter Fløde! 

Køb den Fløde, der fremstilles 
her paa Pladsen. 

Forlang hos Deres Handlende 

Flaskeflade Ira Mejeriet 
KRIBJERGGARRD. 

En ung Pige 
kan faa Plads 1. Maj. 

Viggo Staffensen. 

Halm og Roer 
er til Salg paa Bridsensgaard. 	• 

8m6lenzer, Saltegn, 
Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort, 
sidste Nyheder i Kottillons, Festsange m. m. ru. leveres fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Ung Fedeso 
er til Salg eller Bytte med 4 Ugers 
Grise. 

Tlf. Gudhjem 36y. 

2 Lødekøer 
er til Salg paa Blaaholt pr. Allinge 



fatifeii Tom meb ub og bien fartt tifes 
funbig Vlarfag til lfluffen, tan tog 
nemlig Stommarboen, og aiiterne 

hm, forbi ban bar f irtefutbmceg• 
lig. bon bilbe batte fanben bugfetet 
til Scene fig, meben aifterne mente 
at ben firabe bjerged inb i Rrogfaa 

ogfaa Streagfaci) imibtertib 
fant ben. sagen gat] thittbning tit 
uterlige Sibea i frotetoften og eubte 
inch, at f roturaturen mande betale 
!Snabel] og Cnntoftningerne net: grettert. 
engen gitter ttatebning tit gieetntelfen 
af nogle etebuntme beb Unpeflet ; 
gtoget 'fra ebuteftebet (eanbtrt beb 
frueti n.) i eøuber finbal en fej tal, 

bet beeftebig ener Stan, naget mere i 
Søaber finbet3 Cr.epellenigen ener iltel-
tanten, rømere mob enb firibis nrlig- 
fcta 	feften for %ft. ealonion4 
Qapefl — ber funbe &aben bare 
rj:›rget inb 

Woget forinben benne feginenfieb 
ble» en etabe jra Robenbabit meb 
til ben bagte 3laabe, teet i Søen og 
rebbebe fig nit b gløb og :nappe peb at 
„tanbtøbe“ i emne 	,fniibbaabette 
ful alanben fif lige Zib tit at foeinne 
fig meb Dttel; Zaren efter benbte 
ben fig tit f eft og Soen (log Stuben 
itu, bborefter ben forgniebige efippLr 
beget» fig til Stoltet ug aflagbe be 
retningen for Rapintn 2eljniant  LEjri-
ftofer Sanne Cif? ti, font bobbe jri hoft 
paa Blottet trinnuetAit font &ru-
maribo n t, 

K. E. S. Koefoed. 

IHdpiuniltjspailir 
Poser og 02ionin,matrul ler 

leveres til 
Fabirik4pris, 

Firma paatrykkes billigst. 

Hurtigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Overretsmagf erar 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Uornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1. 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
ag for Befordring. 

Kaare Rammugmen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 
■ ffi.• 	 ffior• 	 

AI Lulkftrsoi udgros 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes. 
TIL All. 117 y. 	A. Engel', Tein. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 
Allinge Bogtrykkeri. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
I modtager Indskud paa Ind-

laarisbog og Folio, Termins-I 
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ru, m. 

Al Lastkørsel 
udføres, samt Kørsel med Svin til 
Slagteriet hver Torsdag. 

c. Jensen, 	Tlf. Ro 59 y. 

Alliogc SI(Verl 
Optaendningsbrwnde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Rammen, 

.11/2.GAIS4tAt 
DU 	"' igt 

NO1k9 
Benyt 

Lejligheden 
og gør Deres Indkøb ved vort aarlige Udsalg. 

Foruden de 10 pCt , som vi giver ved kontant Køb, 
bortsælges en Mængde Rester af Kjoletøj, Gardiner, Bomulds-
tøj, Lagenlærred, Bolster, Drejler, Pyjamasflonel, Dowlas, Me-
dium, bleget og ubleget Stout o. s. v. 

Ligeledes har vi endnu nogle sorte og kulørte Dame-
frakker i gode Størrelser, som udsælges fra 6-8-10-12 Kr. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Viclor Pluck, Allinge. 

Fra gamle 
Protokoller. 
1710 faer bi atter i 'Krig met] 

21roefjenben enerrig, og Rougen bdr b-

rig riter at ffeffe eolboter tit .teer oi 
Unitge flingtebe for at flip“ 

for at „pritige 	boorfor bet 

itbriebe,t3 en Nrotbning, om at faabenne 
frit fan benbe bjent og flippe for ot 
blioe „ettrollerebe". 	opleefe beb 
merøn4 23irteting. Zen tog bog rierptn 
Ligte pari fart/beim. fjer bade men 
jo fine fribilegier, ber forltannebe fol 
Ubfbibning uben for Cm, men tit Ø.n 
prelb barbe fornbotinettie ber A eget 
Wtititeerreefen, font iaa be Ziber funge- 
rebe font et gIorbeerbiat 	tfempet til 
tetfølgelfe for bet ',brig £anb: Dg hige! 
reretor 	ornbolmer uubbi og fig bel il 
Zjenefte, Inbet bejbeerlig ben — 
i Rtiøtiber 	enb turabe bare. baroni 
bibuer en frototoltitfølfel fra 8. Sept 
1710; Afterfam benue giontur (Etrig) 
ufarmebenbi er pc:atol/met, lait giet et 
balW, før gioeligbeb erteenge?.›, og gen 
iffe mere Ral 'tigge i .2ejr." 

Som før omtalt ntebførte bet bife 
fegunfligetfer at tjene Stangen. eanIebe 
bobbe g3ton feberfen engang tijante: c: 
3-nar oft bleb arresteret og ført til :.Kølut, 
af Sanbementb glton gRabfert; men be] 
utobte Zboett 2øjtuant den« efeu, bet 
spurgte bam, om ban nitbe tabe fi, 
bberoe, 	a, fbarebe Zbbeit, bbiQl jeg fan 
fan flippe for benne Zupfag. Løjtnanten 
gab barn ba fltaM fenge og en Sat 
out k)amtben, eig Sanbemattben ntanttl 
benbe bjent meb uforrettet Sag og metbtt 
om bet tit f idefogeben, her lob tilfør( 
frototoften obenfienenbe. 	»ore 
bar bi jo enblu: ben frarafte 	retiitrn 
legion meb benne q3ratii, men ben el 
biffnef ogfaa etterfaaenbe i fin firt i luer, 

tinge. 
em en førgetig begivenbeb nteb foe-

gen Rrertigbeb — en Zragebie °e-tegnet 
juni Stof tit en ebillutøuife 	melber 
frotaforten fortfattet, men bog røreabe : 

Søren oiiberbatter tjente farmen 
met, Ørengen V,Jtogeti glieffen, ber babb: 
begæret benbe til ffigte, bbiltet be bobbe 
titut bberanbre. Ren faa friart ban 
bobbe faut fin fil je tireb benbe og for-
nam, at run bar blebet fbanger, ba lob 
ban forti forrtaa fin datftheb og beget! 
fig i Stangen 	jertefte beb fflarnijunen 
paa (ibriftiango, brwroeb ban isfe aleene-
fte befbea Rougen for fin købe efter 
2oben, men enbogtaa benbe for fiu Mee. 

t~iirtefogeben og etøttenurnbene 
gOieblibenbeb meb ben baarbt ramte 134', 
og Zornmen løb: 

,,,dun bør forffaane« for anglet, forbi 
bet er førfte fang , ug ijnn tilforn el 
uberbgtet, og forbi run bar fimet et 
Zrengebarn, ber senere tan 12 01111I1C 1 

Rotlr;en« Zjenefte.“ tiet= eanboig 23. 
gebtuar 1711. 

7.)et bar tier not en StrigtiWborn I 
faet fatutrie Zingfiæone mem Stat:tein 

?Ittber 2anfeit Bore 1.1nblIntbning i %let-
ten, forbi betn Søn 1inber« Vlnberfen 

.bar togt n ubetuentme etb om 5,13totura-
tor ilion« l3lauf en« Zatter llrfula Vita, 
tene.« 

Zet bar not beeret noget meget slemt, 
fibers bet iste ftnar gengibet i frototoften. 

strenge Zomme Doer Bern, ber ben. 
tene 2ung i Stottbrigeri, font før er 
ontiaft, bleb opelleret tit 2embhnget, 
ber frifeubte bem og gab boltgørftereit 
en fraftig gimte, forbi ban itte bobbe 
nbbaret f ugerne, .52migrioningen fork) 
be« feeintibig, men bet benftitte 	bog, at 
ber t)be borgere ribet aartig til 1.B rcenb, 
fes fra efeiMbrigen. 

a wrrii 1710 fteebner tJtiet« 	1:3rgert- 
feli, som nu er abaneeret tit C]bercon-
flabet, etneb ?Med banfen 'bet an 

,enten, :tilunge og elfterpreeften 
gJtagifter ,jany ecbabe for uftiftetigt 
atittgilb i band bestige tinbebe 	a- 
fse 	inben og uben 

q3rce!Ien inflage« for at bane ftcelbt 
gi. Z's. ub for en Stelen og en Zlp, men 
13n:effen forfbarer fig meb at gt. s. 
bobbe anfatbt bam nieb grebe erb, men«  
ban ftob for berrert WIter i flt $reefte 

Zer ftembb en halo end g3ibtter, 
foto fainfteminenbe forftarebe, at bet »ar 
en tenbt eng, at freefien »ar brutten, 
og bet bet )art ogfaa hitt Bortbag, ba 
ban [lob pen 13reebiterioten og forne 
trteret, enbba fon (teint, at man ilte 
lunbe forfine, birub ban fagbo. dur bet 
ler uf ef eller freenbebin efter af kir, 
,1.e143 93 in, fem beb tibligere 13ejtinbeb, 
yi rile be itte. 	be gi! ub af Ritten, 
nett cublut »at i ben, bebrejbebe gi 13 

13:teftett brut« Cluførjet og fagbe, at bal] 
flage otter :lang, ()oh; bon ilte for 

]..e :rebe fig. Za Reelt:de fri-effen gt. 
ub for en Stæhr: og en Zbb og ben 
nenbt tif be nubre raabte ban: „,9erre 
jnnbebrenge, turer og Zafterl ganr ub 

jecloelen beftviter Gaber, ingen her i n,in 
fatig ug aner ,fintara 

riges 	 lfirten git fre.jien ben 
]i] eineb l'ieH Grine, buor ban fteelbt 

Seffiten for en Stelin og en Wiet 

Der og Zie14 .11ftrii for en toer. 
13] oturatur 9.1togen3 (5:lattlen bar og 

iaa tiltagt FDM fitme, men uar joblig 
unbftnlbt, ba ban nor beb }gl. Unajeftni 
irtnaben.',3 

Cluelfer samtlige t8orgerftab« famflem 
menbe t2.3ibtieubjagn, maatte freeften bule 
fig og ftøb fig ittb unber, at ban ift: 
bufter, buab ban bar fagt, og ba b rit 
gør ubmugeligen 'afbigt, tontiner bet tit 
åndig mellem f arterne. 

n &tiet fra Zan,;ig fttnnbehe fbb 
for 9Iffinge og bet lufte af lob og 
Vabning bleb bortfljaaIet oin gatten 
unbtogen 2 tntere og 3 Stationer og 
efipperen 9,3enge, [om bet tblieM ban] 
at bjerge unber 	`dot be reb- 
bebe Slettotter og ?Ildere (bette er niben. 
bart bet tofttrnrefte) bnbbe ban betalt 
'bjergeton, men :)bør £abningett (ktotni.:j 
og alt bet anbet onr blebet af, nibfte 
bart iffe. 

Stopt. ?tnber« Sarien bat f ortitrinb 

for bjergetabet og oberorbnet fat )8eigt-
manbffabet. Senior itIbitteegtig qbr. 
Veegaarb (efter boem flute Zen.: tibtigete 
beb ,,2eegnarb.4 13tab") fra Nonne meb 
2 ubitbige gr.lteenb fra eanbeig git jam-
men meb efior,eren fra bll?.., til 551., — 
egfaa Rapt, V.1nber .2arjer — i tlftinge 
og 2øfebeet og intberføgte eneren, men 
fanbt intet. 

Siben barbe cns Wilberfen fra earib-
»in btret, at ban bibfte bef teb, og bn 
ban ble» prejet, inbrømmebe ban, ar 
ben om Mitten bar gattet til ttflioge. 

barbe ban fet en fogn meb tretab 
tnlaip paa ftno gemt meftem 2 Stlioper. 
ljan beeffebe ba 13 out jartaig og be 
kløe fig paa Stir. q'.)e fan fognen fibers 
ulme tørt til Rapt. 'Iiiberb Skirfen.8 
"t!abe. tibenfor benne ftob 1.1togen gtiet-
etW Søn feber Regerifen meb Staarbe 
uaa. (gtærtnere Cuflaring finbeg antage-
ig (enere i frototoffett?) 

g-toget fraggobt3 fra en eiranbing 
peb ,jernnieren er illbt i 2anb, og glor- 
gerffabet anf øger nu om at maatte brage 
iset tit ell nu 	agtbro uan cGanboig fott 
beb tgt. gRatefiret „Stadet- (Rationel) 
bbor begge liger  baner bere5 t)rbinaire 
feigt, efterbi bet gøre føjelig foinuoent 

eprette et nut ,.23agtIm' 3 i tr4erutti 
flod tit iSbrfteb, bortegalfflue (fagtflue) 
tamt at bane 2aberebffnb ubi, font borer 
tit foften, bn ben gamle 	er fanfa: 
hen, fan at 3.0M itte fan bjærge fig 
Cer meb (3enar.“ Ireeet er tatteret ti] 
11/2 gatar, og forgergabet anføger 
tefogeben fom fin neertnefte enri3beb at 
gøre en ribning tJlufegning ang. betle 
Zro2 tin« belbaorne tr. Csotnmeubantett 
)t. V.3albemar gfeebtå. 

,,faribbeab" tilburenbe Crloggfi-
bet ,,Zunileten" fant ub fur „f efter 
,ammer" beb -(nnbbeet" ben 3. gtob. 

1710, ba Rongen g‘toabe ub for "Sant:, 
nig friebebabn" fibtebe fra fornbotin 

j_l'eenbrif dørgen ffliøbieb fra frogaarb 
baulre ba fagten paa 	agtbroen pat] 
giotbre bamler, og ban Bif sammen 
met: flt gRanbffeth neb til Stem:ben forbi 
timeflet tit faab.babrien, „buer &abe- 
ne int]." 	 iftere baube nttfa 
ba barabe tiggenbe Lab eatomon Ra-
pel) 

9togle aiffere gif ub for at bjerge 
Wanbbaabett, men $rofuratot :.logen 

,Regnskabsbøger 
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition. 
Sygekasselove og Kontrolhøgen. Formularer, Attester og Blanketter. 

5logtryfikeri. 

otoed Sz Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, 	 Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. SI. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Altid friskbr. Kalk. 
Brændt Gødningskalk er den bedste. 

Forlang Tilbud. 
Tlf. Hasle 102. 	 Tlf. Rønne 393. 

Xvorfor lie6e liryksager 
ffndpaliningspapir og Doser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af . 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne vaa 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzfias filogtrylikeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig orngaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonotnruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JIMINTOBER1 dc 11ASKINFAIIRIK.. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=AnIfeg, 
1 • ,.....C.11.171...V.Met 

Koks fra A11.-Sandvig Gasværk 
sælges nu ogsaa til Beboere udenfor Kommunen. 

Udleveringssedler kan købes paa Kæmnerkontoret, 
hos Cigarhandler Johan Madsen, Allinge og hos Købmand 
Esper Hansens Eftfl., Sandvig. 

Prisen er: 
Knuste Koks 1,85. 	Hele Koks 1,70. 	 Nøddekoks 1,70. 

Smaa Koks 1,25. — Kokssmuld 0,25. 

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 
anbefaler sig med fersk og røget Flæsk, Horbrad og K_arbonade 

hjemmelavet Fars. Hedtster, Sylte, Leverpostej og Lange-
poise. Alt i Ptialleg og 1KOnlierVe14. 

Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag. 

Johanne Hansen Tlf. 45. 

fluerterencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
pas tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset., 

Hasle 
Kalkværk 

•• • 


