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Besejret.
—0 —
Vi havde været ude og kørt Sparkstøtting hele Dagen og las nu i de dybe
Lænestole foran Kaminen i Rygeværelset paa Mallison Manor, i Forventning
om en snarlig Whisky, efterfulgt af en
god Middag og en endnu bedre Bridge
Overflødigt at sige, at vi i øjeblikket
var særlig veltilfredse med Tilværelsen.
1 Særdeleshed den yngste af os, Heagerty
uden Tvivl takket være den Omstændighed, at der var „smukke Pigebørn i
Landskabet", som han udtrykte sig. Det
var da ogsaa ham, der bragte Emnet
„Kvinder» paa Bane, efter at vi havde
siddet og dampet paa Piberne en Tid
lang i Tavshed, En urolig Krabat, den
Heagerty, med et letfængeligt Hjerte.
„Hun er storartet, Mally, denne Mrs.
Amslie. Hvad er det, Du kalder hende
. Cushla? Det er et grinagtigt Navn,
ganske fikst, forresten. Og det passer
egentlig udmærket til hende, saa ejendommelig hun er . . ."
Resten tabte sig i en utydelig Mumlen
der lod til at være henvendt til Hammerne i Kaminen, som han stirrede ind i.
Vi havde alle lagt Mærke til hende.
Selvfølgelig! Hvem vilde ikke det? Hun
havde kørt sin Sparkstøtting med en
Dristighed, som havde aftvunget os
Mandfolk Beundring, og hun var den
smukkeste Kvinde, man kunde se for
sine Øjne.
„Ja vist - Kvinde Nr. ti". sagde Mally
„er noget for sig. Hun hedder Cushla,
det er hendes rette Fornavn. Og det
passer tif hende, ikke sandt?"
Vi mente det samme. Men hvad var
det med „Kvinde Nr. ti?" Hvad betød
det?
Mallison lo. „Der knytter sig en lille
interessant Historie til det, og den kan
forresten ligesaa godt faa at høre.
Morgen Aften skal vi jo til Middag ovre
hos Ainslies, og det er sandsynligt, at
der da vil blive hentydet til den Historie'
Jeg ved ikke, om nogen af Jer kender
Highmore - men det er en meget stor
Egendom, større end denne. Fred Ainslie er, som 1 vel har hørt, meget velhavende, men han har ført en Slags
Eneboertilværelse, siden hans første Hustru forlod ham. Hun rejste sin Vej med
en Amerikaner af deres Bekendtskab,
en hovedrig Mand forøvrigt. Fred blev
simpelt hen nødt til at lade sig skille
fra hende for Familienavnets og Stamgodsets Skyld og af forskellige andre
Grunde. Det behøver vi nu ikke at tale
om. Hun var en daarlig Kvinde • i min
Mening, Fred var meget bitter og tog
sig den Historie saa nær, at der gik flere
Aar, uden at han vilde se noget Menneske hos sig.
Men i Fjor, ved Nytaarstid, havde han
igen Huset fyldt med Gæster, og imellem dem var Cushla Fane, som hun
dengang hed. Det var hendes Pigenavn.
Saa skete det en Aften, da Cuhsla sad
ved Siden af Fred ved Middagen, at
hun kom i en kraftig Disput med ham
om tiet evige Spørgsmaal: Mand og
Kvinde. Hun kendte ikke noget videre
til Fred paa det Tidspunkt og slet ikke
noget, tænker jeg, til Aarsagen til hans
Ensomhed. Hun sagde til ham, at hans
Mening om Kvinder var ligefrem brutal
jeg kan huske, hun brugte det Udtryk,
og at Kvinder aldeles ikke var saadanne
taabelige og uselvstændige Individer, som
han mente. Dertil svarede han; „Min
kære Miss Fane, tro mig, af ti Kvinder
er de ni altid hinanden saa meget lig,
at var det ikke for deres Ydre, kunde
man overhovedet slet ikke kende Forskel paa dem. I Kvinder har i de senere
Aar ganske vist titivunget Jer visse Rettigheder og Privilegier, men gennemsnitlig set er det saadan, at Kvinden stadig
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snylter paa Manden og klynger sig til
ham, I det øjeblik, der er Tale om en
farefuld Situation, nationalt, samfundsmæssigt eller rent personligt, vips, saa
flyver alle selvsikre Forestillinger deres
Vej, som de Indbildninger, de er, og
man ser atter det gammelkendte Syn:
Kvinden, som søger Beskyttelse hos
Manden. Og saadan bør det.jo ogsaa
være, Mis Fane . . ."
Han mente i Virkeligheden ikke Halvdelen af, hvad han her sagde. Fred er
en fordomsfri og sundt tænkende Mand.
men hun havde irriteret ham et Par
Gange med en eller anden Bemærkning,
og i den Slags Middags-Konversationer
er man jo tilbøjelig til at henfalde til
Overdrivelser, netop fordi det kun er
Middags-Konversation. Men Miss Fane
opfattede det som hans ramme Alvor
og var rasende paa ham.
Vi gik til Ro meget sent den Aften,
Klokken -var over eet, husker jeg, og
Damerne havde allerede trukket sig tilbage, en halv Times Tid forinden vi
Mandfolk tørnede ind. Fred underholdt
mig yderligere et Kvarters Tid paa mit
Værelse med at udvikle sine Teorier om
Kvinder, men omsider fik jeg da Lov at
komme i Seng, hvor jeg blev liggende
i min søde Søvn, lige til Morgentheen
blev bragt mig Klokken otte.
Fred dyrker den for et Mandfolk usædvanlige Sport at skrive Dagbog og plejer
at sidde oppe og male en Side fuld eller
to, inden han gaar i Seng. Han havde
ogsaa den Aften fanet Dagbogen frem,
men opdagede da, at han havde glemt
sin Fyldepen nede i Biblioteksværelset.
Han maatte saa ned og hente den. Da
han kom ud paa Gangen og hen til Trappen, kunde han se, at der var Lys inde
i Biblioteket.
Han havde et Par bløde Slippers paa
Fødderne og gik lydløst ind i Biblioteksværelset, hvis Dør stod halvaaben. Til
sin Forbavselse saa han Cushla staa derinde foran en af Reolerne. „Halløj!"
sagde han, og hun vendte sig om med
et Ryk, som om hun blev meget forskrækket. „Aa, er det Dem?" sagde hun
og saa helt lettet ud. Fred sagde, at som
hun stod der, iført en bleggylden Peignor, tog hun sig henrivende ud mod den
mørke Baggrund, Han var ikke længere
irriteret paa hende, tværtimod, hun var
begyndt at interessere ham alvorligt.
„Hvad vil De?" sagde han i en munter Tone. „Kan 1 moderne Kvinder da
aldrig komme til Ro? Naa, for min Skyld
ingen Alarm, gør ganske, som De har
Lyst." Hun stirrede paa ham et Øjeblik
med et underligt forskende Udtryk og
svarede ikke. Saa var det, som om hun
tog sig sammen med et Ryk og lo. Hun
var meget bleg, saa' Fred.
Jeg var gaaet i Seng", forklarede hun
nu, „men jeg kunde ikke falde i Søvn.
Saa gik jeg herned for at finde en eller
anden Bog. Men de ser saa kedelige ud
allesammen. Den eneste jeg kunde tænke
mig, er denne - „Louis XV's Privatliv„
Men har De ikke noget rigtig underholdende? Find en til mig". Hun gik hen
til Freds Skrivebord med „Louis XV's
Privatliv" og satte sig ned, Fred begyndte
at lade Fingrene løbe hen over Bogryggene for at finde en passende Litaratur
for Søvnløse. Saa snart han havde vendt
Ryggen til, tog hun et Ark Brevpapir
frem fra Skrivebordshylden, greb hans
Fyldepen og begyndte at skrive med febrilsk Ivrighed.
„Her er en, tror jeg", sagde Fred lidt
efter. „Andre Kvinders Mænd". Det in»
være noget for en moderne Dame, ikke?"
lo han.
„ja - lad mig se lidt paa den", bad
hun.
Fred gik hen til hende med den og
satte sig paa Kanten af Skrivebordet.
Hun tog Bogen fra ham med venstre
Haand og skød samtidig med højre det

beskrevne Stykke Papir hen til ham.
Forundret tog han det og læste:
„Der staar en Mand bag Gardinet. Han
har Maske paa og er sandsyndligvis bevæbnet. Gør ingen Dumheder. Følg mit
Vink. Jeg har en Plan."
Hun faldt øjeblikkelig i med et ivrigt:
«Aa, det er vist en glimrende Bog. Det
er lige noget for mig! Tak skal De have.
Nu gear jeg i Seng igen. Hvorfor kom
De forresten herned? Troede De, at jeg
var en Indbrudstyv maaske?" Hun lo
igen, men hele Tiden stirrede hun stift
paa ham og gjorde Tegn til ham med
Øjnene, at han skulde gaa hen imod
Døren.
Freds første Indflydelse var naturligvis
at sætte i et Spring hen mod Gardinet,
og han rejste sig halvt. Men bun lagde
bydende en Haand paa hans Arm, og
hendes Mine sagde ham atter, at han
skulde gaa hen mod 'Døren. Han var
saa fornuftig at indse, at hun havde Ret.
Hun lod saa fuldstændig behersket og
koldblodig, var saa fuldkommen Herre
over Situationen, at han instinktmæssig
var fulgt efter hende hen til Døren og
havde slukket Lyset, før han var klar
over, hvad det næste Skridt skulde være.
Hun snakkede imidlertid paa Livet løs
med „Godnat" og „sov nu godt" og al
den Slags.
Saa snart de var kommet ud i Hallen
og havde lukket Døren til Biblioteket i
efter sig, hviskede hun ; „Gaa med ovenpaa. Bliv ved at tale - sig noget ! Han
maa tro, at vi gaar op paa Værelserne«.
- Fred adlød kejtet.
Da de var kommen op paa første Afsats og var udenfor Hørevidde, hviskede
hun igen: Jeg saa et Glimt af ham i
Spejlet over Kaminen. Han kiggede ud
bag Gardinet. Han ved ikke af, at jeg
har set ham. Jeg tænker, at han har hørt
mig komme ned ad Trappen, og at han
vilde se, hvem det var, der kom».
Der var et Glimt af fornøjet Spænding
i hendes Øjne og ikke den fjerneste Antydning af Frygt. Fred saa paa hende
og undrede sig.
»Det er udmærket", sagde han. Jeg
vil faa fat i en Revolver, vække et Par
af Folkene, og saa skal vi nok ordne
ham. Gaa De nu op i Seng, unge Dame!
og mange Tak for Deres glimrende Advarsel."
„De vil aldeles ikke gøre noget af
det, De der siger," svarede hun indigneret. „Det er min Tyv, at De ved det,
og jeg vil være med til at fange ham.
Jeg lader mig ikke kommandere i Seng
paa den Maade."
Var det virkelig en Kvinde, der talte
saadan? Fred saa overrasker paa hende.
»Hør nu her!" vedblev hun hurtigt.
„Han vil forsvinde igen ad samme Vej,
han kom ind. Vinduet i Biblioteksværelset stod aabent. Lagde De ikke Mærke
til, at det trak? Er der noget at stjæle
derinde?"
Hun var fuldkommen rolig og saa forbavsende praktisk paa Situationen. Ingen
Mand kunde havde diskuteret Sagen mere
koldblodigt.
„Ja, der staar et lille Pengeskab inde
under Bordet i Biblioteket. Hvis han
kender noget til det - maaske er en af
Tjenestefolkene i Ledtog med ham saa kan han der finde rigeligt Udbytte
for sin Ulejlighed."
»Selvfølgelig ved han Besked med det",
sagde Cushla. '„Vi kan tage ham, saa
snart han kommer ud gennem Vinduet
igen. Kan vi komme derud paa en eller
anden Maade?"
Ja, gennem Køkkenet - men de gaar
ikke med, min kække Dame."
«Snak! De kan ikke alarmere hele
Huset, det giver jeg Dem ikke Lov til.
Tag et eller andet tungt med Dem, en
Stok eller saadan noget, og tag ham saa,
naar han kommer kravlende ud gennem
Vinduet. Det sidder nok en otte Fod
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Pligten dygtiggør,

over Jorden, og det sidste, han vil finde
paa at se efter, er, om der er nogen nedenuder Vinduet."
„Der er Forskel paa Folk —"
Fred tog en Stok med sig, og sammen ja, og ak her i Verden er relativt,
listede de ud ad Bagdøren, ind gennem
Det, der for den ene er et Bjerg
Haven og hen under Biblioteksvinduet.
at
flytte, det gaar som en Mis for
Det var en besynderlig Situation for en
Mand en mørk Vinternat, men Fred den anden.
sagde, at det var, som havde han med
Det, som en Klodrian drages
en Mand at gøre og ikke en lille moderne med i Timer, det naar den haandKvinde paa denne ikke ufarlige Ekspesnilde i Løbet af Minutter.
dition. Han kunde mageligi have klaret
En kan nusse rundt i sit Hus
Historien paa egen Haand og og ordnet
og Eftermidom det skulde have været, to Banditter hele Formiddagen
med sine bare Næver, Og hvis det var dagen med for den Sags Skyld
kommen til virkelig Kamp skulde han — og alligevel have den syndignok have faaet hende kommanderet væk,
ste Uorden i sine Grejer,
det var der ingen Tvivl om.
Hendes Medsøster overkommer
Da de var naaet hen under Vinduet,
hviskede hun til ham, at han skulde løfte Hus og Hjem og Mand og Børn
hende op, saa at hun kunde se, hvad og faar endda Tid til at sysle med
Fyren tog sig for.
Spørgsmaal, der rækker videre ud
Han lystrede og løftede hende op, saa
— ud over Hjemmets Grænser og
at hun gennem det aabne Vindue og
Aabningen mellem Gardinerne kunde ud over den Tid, hvori hun selv
lever.
kigge ind i Værelset.
Hun kunde se Tyven bevæge sig derJo, der er Forskel i Kunnen —
inde, og det varede ikke længe, før hun den har alle Dage, Menneskehebegyndte at sprælle i Freds Arme, og
dens Levnedsløb igennem, bestaaet
smuttede ned paa Jorden. De trykkede
sig tæt op mod Muren og saa' nu en mellem Individerne.
Den har afstedkommet SkilleliHaandtaske komme dumpende lige ned
foran dem. Saa kom et Ben tilsyne, og nier og Klassedeling, som saa
i samme nu var Fred over ham. Man- atter har afstedkommet medfødte
den faldt til Jorden som en Sæk Kartofforskellige Anlæg og højst forskeller, og i Løbet af fem Minutter havde
han Fyren leaset forsvarligt inde i et lige Kaar,
Men hvad den enkelte af os evtomt Kælderrum, som han satte Gartneren og en Havekarl til at holde Vagt ner og „kan nøjes med" af Sysved. Det viste sig siden hen, at Tyven sel, der beror dog ogsaa paa, hvorhørte til en Bande, der opererede paa
ledes man bliver startet, og hvorLandet og havde Automobil holdende
paa Landevejen, medens de besøgte Vil- ledes man holder sig i Gang.
„Det er et rent Tilfælde, at jeg
laer og større Ejendomme, hvor de kunde
vente et godt Udbytte. Tyven bar Maske ikke er blevet en Drivert," sagde
havde Gurnmihansker paa og var bevæb- -en energisk Mand.
net med en lille amerikansk automatisk Man lagde een Pligt paa mig. Da
Revolver - en fuldt moderne udstyret
den var udført, kom man med en
Indbryder ikke sandt!
til,
og saa var jeg i Gang.
Fred fortalte om Nattens Hændelser,
Vi kender alle den Type, som
næste Morgen ved Frokostbordet. Cushla
var den eneste af Damerne, der havde vi dænger vore Tillidshverv paa.
vist sig, og var frisk og udsovet og kvik Vi undres tit over disse Eneres
som altid. Hun kastede ham RundstykEvne til at overkomme egne og
ker i Hovedet, da han begyndte, og afandres
Sager.
brød ham med et: „Aa, hold op!"
Det
er,
som om der var en HemMen da han havde fortalt det hele, og
vi var blevet færdige med at overøse melighed over disse Mennesker.
Cushla med Komplimenter, sagde hun
„Vel født er vel en Trøst", men
- mellem to Mundfulde Marmelade bedre er at være „vel opdragen".
„I er nogle rigtige store Børn - det er
Vel opdragen bliver Mennesket
Mandfolk - men 1 er snemænd meget
gennem
de Pligter, det tager paa
søde!» Saa saa' hun ironisk paa vor fælles Vært og sagde: „Ni Kvinder af ti - sig og bringer til Udførelse, Jo
hvad var det, De fortalte mig ved Mid- flere og jo større Pligter, des større
dagen i Gaar om dem?"
Dygtiggørelse.
Fred gengældte hendes Blik - men
Thi intet formaar som Pligterne
det var et ganske andet Blik end det
den foregaaende Aften. Vi kunde se paa at banke paa de skjulte Hjælpeham, at han var færdig - besejret - kiklers Dør eller at bringe Evne
havde begge Skuldrene i Gulvet!
til rigest mulig Udfoldelse.
„Ni af ti", sagde han og smilede med
Petrine.
godt hyklet Stædighed, „det var det, jeg
sagde. Hvor kunde jeg vide, at De just
var Numer ti. Det saa jeg først senere".
Maanedsdagen derefter holdt han Bryllup med „Kvinde Nr. til«
Et ik var 14 Aar og vilde meget

Brevet fra Moderen.

ET STADION MED 105,000 PLADSER.
Det store Stadion i Los Angeles, hvor
de olympiske Lege skal afholdes 30. Juli
- 14. August 1932, skal rumme 105,000
Tilskuere, der alle har nummereret Siddeplads. De Konkurrencer, der afholdes
her, er fri Idræt, Gymnastik, Hockey
samt Ridning.
Dommeren: Hvis De havde en ren
Samvittighed, hvorfor gik De saa ud
gennem Bagdøren.
Anklagede: Jo, for der stod en Betjent
udenfor Fordøren.

gerne have en Kontorplads hos en
kendt Købmand, der havde averteret efter en ung Mand.
— Jeg er bange for, at det bliver vanskeligt for mig at faa Pladsen, tænkte han nedslaaet. Jeg vil
imidlertid gøre et Forsøg, og jeg
skal opføre mig saa godt, jeg formaar, det vil maaske hjælpe noget.
Følgelig sørgede han for, at baade
han selv og hans Tøj var rent og
pænt. Og da hans Tur kom, traadte
han ind i Kontoret med Hatten i

Haanden og et Smil over Ansigtet.
Den skarpsynte Forretningsmand
iagttog ham fra Top til Taa.
— Godt Ansigt, iænkte han, og
et behageligt Væsen.
Derpaa lagde han Mærke til
hans nette Klæder -- men andre
Drenge havde jo ogsaa vist sig i
nye Klæder — det velplejede Haar
og den rene, hvide Hud. Naa, ja,
men det havde saa mange andre
jo ogsaa været. Med endnu et Blik
forvissede han sig om, at Neglene
var rene og plejede.
Derpaa gjorde han nogle faa
korte og hurtige Spørgsmaal, som
Erik besvarede klart og tydeligt.
— Godt, sagde Købmanden til
sig selv. Kan tale naar det behøves. — Lad mig se din Haandskrift, tilføjede han.
Erik tog Pennen og skrev sit
Navn.
— God og tydelig. Naa har Du
saa nogle Anbefalinger?
Det frygtede Spørgsmaal kom
sidst.
Eriks Ansigt genspejlede hans
Ængstelse. Han havde allerede begyndt at haabe, men dette Spørgs•
maal knuste hans Forhaabninger.
Jeg har ingen, sagde han sagte.
Jeg er saa godt som fremmed her
i Byen.
— Jeg kan ikke antage nogen
uden Anbefalinger, svarede Købmanden kort, men allerede medens
han talte, havde en bestemt Tanke
farvet Eriks Kinder.
— Jeg har ingen Anbefalihger,
gentog han Forlegent, men jeg har
et Brev fra min Moder. Kunde De
ønske at se det?
Købmanden tog det. Det var
ganske kort.
— Min kære Erik! Jeg vil blot
minde dig om, at hvilket Arbejde
du end faar, saa skal du altid betragte det, som var det dit eget.
Gaa aldrig til dit Arbejde, som
saå mange Mennesker gør, med
den Forudsætning at gøre saa
lidt ved det som muligt, for at
skaffe dig noget bedre senere, men
.sæt dig altid for at bestille saa
meget som muligt. — Du har væ»
ret mig en god Søn, og jeg kan
med Glæde sige, at jeg aldrig har
set dig gøre noget urigtigt. — Vær
altid paalidelig, og jeg er vis paa
at Vorherre vil lægge sin Velsignelse i.
— Hm, sagde Købmanden og
læste Brevet igennem endnu en
Gang. Det er et meget godt Raad.
Jeg tror næsten, jeg vil prøve dig
uden Anbefalinger.
— Erik har været hos ham i ti
Aar og beklæder en megen ansvarsfuld Plads.
— Er det virkelig din Mening
at .beholde den unge Mand til
Kompagnon? spurgte nylig en af
hans Venner.
Ja, det er det. Jeg kan ikke
undvære Erik. Han er min højre
Haand, — erklærede Købmanden
hjertelig.

Troldmanden.
Fortælling fra Araberbyen.
Al AXEL THOMSEN.
_0_
1 det indre Tunis, omgivet af
Saltsumpe og flade Markstrækninger med fattig Jord, hvorover Kamelen trækker en lille gammeldags
Plov, ligger en lille kridhvid By,
Kairouan hedder den. Den er stor
i Udstrækning, umulig at finde
Vej i, snævre Gyder, alle ens, alle
Huse lave, hvide Firkanter med
flade hvide Tage og et stort Hul
som Indgangsdør. Lave hvide Firkanter, hvor man gaar og staar.
Solen bager, Luften flimrer hvidt.
Her dufter af Ambra — Orientalernes Parfume — og Appelsiner,
der varmes i Solen, en sælsom

Blandingsduft, der hører med til
den hvide Araberby.
Paa Torvepladsen, omgivet af
de hvide Huse, sidder Araberne
paa deres brogede Sivmaatter under de høje Akacietræers blaalige
Skygger og falbyder deres jævne
Varer i Kød og Grøntsager, Brød
og Frugter. Store Sværme af summelde Fluer kredser over de saftige Varer og maa stadig jages
bort med vidende Palmeblade.
Iler ned til Torvet kong en Formiddag en ganske ung Araberpige
med en sælsom skøn, gaxelleagtig
Skikkelse løbende i sin hvide Dragt
og med det hvide Hovedklæde paa
orientalsk Vis over Ansigtet, saa
kun øjnene var fri. Hun arbejdede
henne paa Vævestuen i „Sandalernes Gade", hvor unge Ara laerpiger væver de smaa Bedetæpper
med de dybe brogede Farver, som
man i Europas velhavende Hjem
lidt profant benytter som Gulvtæpper i Dagligstuen.
Der er Middagspause paa Vævestuen, og et af Pigebørnene blev
hver Dag sendt afsted ti! Torvet
efter Brød og Oliven. I Dag var
det denne sorte, gazelleagtige Piges Tur, og hun var sandt at sige
meget nervøs og nysgerrig. Alle
de Piger paa Vævestuen, der havde
været paa Torvet ved Middagstid
i den sidste halve Snes Dage, kom
hjem og berettede om en høj slank
ung Mand i hvidt Tøj, med et
Ansigt uden Spor og Skæg, der
var omtrent lige saa hvidt som
Tøjet, og Ansigtet havde solgyldent Haar og helt blaa Øjne, lige
saa blaa som Kairouans Himmel
— og denne bedaarende Fremtoning stod paa denne Tid af Dagen
paa Torvet (mens han hele den
øvrige Del af Dagen syntes sporløst forsvunden fra Jordens Overflade) ved et Slags lavt Træ-Stillads og frembragte af nogle brogede, fugtige Klatter paa et fladt
Brædt nogle sære Billeder af Torvelivet under Akacietræernes Skygge. Mange af Byens Folk, mest
de ganske unge (for gamle Arabere har en sand Rædsel for al
Slags Billedværk, der efter deres
Lærdom er dens Ondes Væsen
og Allah vederstyggeligt) stod omkring ham og saa til, hvorledes
Billedet voksede og bredte sig med
dejlige, lyse, varme Farver, men
alligevel uden at ligne noget som
helst af det kedelige lille Torv,
man kendte altfor godt. De sagde,
Kammeraterne fra Vævestuen i
„Sandalernes Gade", at det var en
ung Troldmand oppe fra de fjerne
Lande, hvor der kun er Is og Kulde
i Gaderne, og nu vilde han paa
denne snedige Maade hente noget
af Arabernes Sol og Sommer hjem
til sit stakkels iskolde Land . . .
Den sorte Gazellepige borede sig
frem i Skaren, stillede sig helt op
ved Siden af den bedaarende Troldmand og kiggede afvekslende paa
ham og paa Billedet med store,
undrende Dyreøjne Hendes nøgne
Fødder bevægede sig uroligt i
Sandet.
— Hvad hedder dog Du? spurgte
han pludselig paa Fransk og smilede til hende.
— Enlill svarede hun hurtigt.
Heldigvis kunde hun Fransk.
— Du er smuk, Enli! . . . meget, meget smuk er din gazelleagtige Skikkelse. Tør Du tage dit
Ansigtsklæde af et øjeblik.
En uheldsvanger Mumlen lød
fra Skaren.
— Nej, nejl svarede Enlil.Sligt
gør nu ogsaa kun Skøger og andre
strafværdige Stakler paa offentlig
Gade og iblandt fremmede Mænd.
— Men jeg vil nu alligevel have
Dig med paa et Billede. Gaa derhen ved Træet. Staa der og se
hen paa mig! Vil Du —?
Han skiftede hurtigt Lærred og satte hende hen som den manglende Forgrundsfigur ind i et Gruppebillede.
— Nej, Du maa ikke gaa indnu
Enlill
— Jeg har ikke mere Tid. Jeg
skal hjem til Vævestuen med Brødet.
Han forlod Staffeliet og gik hen
til hende, ubekymret for den maabende Skares Fnisen. Han hviskede
noget til hende. Først var hendes
Ansigt og hendes Skikkelse ubevægelig, stiv, utilgængelig. Saa
pludselig kom der et Lynsmil op
de sorte øjne, Hovedet nikkede,
Armene og de nøgne Fødder be-

vægede sig. Tilsidst gav hnn ham
Haanden, og han beholdt den længe
i sin. Saa løb hun atter bort fra
Torvet med Bygbrød og Oliven,
paa bare Fødder, i Spring., som
en Gazelle.
— Hvor blev Du dog længe
borte!" skreg Kammeraterne „Har
Du maaske talt med Troldmanden?
Jo, Du har! Hvad sa' hæl? Hvad
sa' Du? Hvad synes Du om ham ?
Tør Du maaske lade ham sætte
Dig i Farver? Jeg tør ikke. Vi tør
ikke. Ingen af os, det vad Du. Tør
Du inaaske, uh, at Du tør, det
skal Du nok fortryde!
Enlil svarede slet ingenting.

„Fair jeg da aldrig den Pilsner,
Menneske?"
Jonassen knurrede. Hans Ansigt
blev kobberrødt og Blikket fjernt
stirrende. Han skænkede udenom
Glassene, knurrede en Undskyldning og luntede afsted for at etten bkomme Ord' en fra Krogh, der
nu ogsaa var begyndt at tage paa
Veje. Kroghs Blik var anklagende
rettet mod Rosetten i Lotten. „Guderne skal vide, hvor den Kaffe
bliver af," jamrede han. Jonassen
saa ikke de drilagtige øjekast, der
tilkastedes ham fra Bordene. Har.
drak flere „Genikker" og grublede

Fortsættes Fredag.

jlr a -9 a g

til 9ag

Radiolyttere I
Husk Generalforsamlingen og Foredraget paa Hotel Allinge i Aften. —
Se Annoncen.
Der klages i disse Dage over vedholdende Hylen i Nærheden af Havnegade. Sandsynligvis er det Børn, der
morer sig med et Apparat. — Det er i
bøj Grad generende for Lytterne; pas
derfor paa, at ikke Børnene fingerer
ved Apparatet.

Oltidsfund.
I Fritjof Nielsens Stenbrud paa Mad-

Men en Dag serverede en Re- sebakke mellem Byerne er der fundet
serve i Jonassens Sted.
nogle Urner. — Det er højst sansynligt,
„Er ,Jonassen syg?" spurgte at disse Gravfund staar i Forbindelse
Hammerum.
med Helleristningerne samme Sted,
Jonassen,
Reserven trak paa Skuldrene og ligesom de i Fjor ved Solvang afdæk—o—
siguite en træt Gaben. „Død", sag- kede Urner og Helleristninger. Disse
Han kunde ikke fordrage, at de han og betragtede interesseret primitive Tegninger ex sikkert et Billedsprog, der fortæller om Begivenhenogen snærrede af ham Det pinte sine egne Støvlesnuder.
der,
der har fundet Sted for mere end
„Død", lød det fra samtlige
ham: det gjorde ham nervøs tusinde
Aar siden.
Stamborde.
Der
blev
stille
næog derfor snærrede de allesam men.
For Spøg, naturligvis. For inderst sten højtideligt stille.
Færdselsfaren.
inde kunde de jo lide ham. Han
Reserven mærkede alles Blikke
Det i Lørdags Aftes indtrufne Biluhavde været i Restauranten lige rettede paa sig. Han blev med et
held
kunde let have faaet alvorligere
fra den Dag, den blev aabnet for snakkesalig. Han lo fortroligt. „DiFølger,
ikke blot for Føreren, der som
et Par og tyve Aar siden, og han lerium", forklarede han og pegede
kendte deres Vaner, og vidste, hvad paa sin Pande. „— Kom hjem i ved et Vidunder slap fra det med hele
de skulde have.
Gaar Aftes — kom hjem halvan- Lemmer, men vi tænker paa de mange
Det var Hammerum, der først den Time senere, end Konen havde spadserende, der daglig færdes her og
ventet ham. Han holdt jo' af „at altsaa, trods Grøften og Træerne, langtopdagede hans saarbare Punkt.
fra kan siges at være sikre paa Liv og
Restauratøren stod og nussede tage sig en lille eenTM.
Lemmer. Altfor ofte bliver Kørselsha»Kommer Du først hjem nu " stigheden overskredet paa denne behenne ved Buffet'en. Han tog et
Glas ned, hOldt det op mod Lyset spurgte Konen, da han vraltede færdede Strækning, de mange Bilulykind ad Døren. Reserven lo højt og ker burde dog mane til større Forsigog satte det paa Plads igen.
„Jonassen", kaldte han uden at kløede sig i Øret med sin Blyant. tighed,
„Det er hende selv, der har forvende sig.
talt
det", forklarede han Simsen,
Jonassen rokkede hen til ham.
der sad nærmest.
Nye
De Glas der skal tørres af hver
„Kommer Du først hjem nu,"
Dag", sagde Restauratøren.
og her gaar man og venter med
„Det gør jeg jo ogsaa", svarede Maden halvanden Time. Jo, Du er er hjemkommet. Fine Varer til
Jonassen og skævede hen til Bor- saamænd en nydelig een. Og ude billige Priser. Et lille Parti Abridet, hvor Hammerum sad — til- i Køkkenet staar Sildene paa Pan- koser og Fersken, Høst 1929, udsyneladende stærkt optaget af sin den og snærrer."
sælges til 50 Øre pr. Halvkilo.
Avis.
Det var dette Ord, der pludseCnrfen, ?finnet.
„Jamen saa gør De det neder- lig drev Jonassen i Fyr og Flint,
drægtigt skidt", oplyste Restaura- Han havde været i Færd med at
tøren og gabede og slentrede op hænge sin Overfrakke op paa en
i Bagværelset for at gaa til Ro. Knage. Den faldt ud af hans HænNYHEDER I
Restauratøren sov altid nogle Ti- der og dumpede ned paa Gulvet.
Stue
mer midt paa Dagen.
Det var den rene Dilerium, der
Jonassen gloede arrigt efter ham. lyste ud af hans øjne, idet han Rovsol
„Sværre", vrissede han, „— al- som skudt af en Kanon stormede Aara
tid snærre. Evindelig snærre." Han ud i Køkkenet og greb den stør- Nips
sjokkede hen ved et lille Bord ved ste af Sildene, der laa og sprut- ~ken
Siden af Buffet'en. Der havde han tede paa Panden. „Snærre" skreg VeeKfte
som Regel en „Denik" staaende. han og svingede Silden i Luften.
Med en „Denik" mente Jonassen Hans Ansigt var frygtelig fordrejet. i største Udvalg til billigste Priser
et Portvinsglas fyldt med Rom.
hos
»Skal Du snærre? Skal Du spær„Altid snærre", knurrede han re ad Far hva'?" stønnede han. Conrad Hansen,
igen og drak „Genikken" halvt ud. „Hva', ska' Du?" Hans Kone var
Tlf. 140. Allinge. Tlf. 140.
Hammerum lod, som om han læ- bleven dødsensangst. Længe stod
ste. Der kom et drilagtigt Glimt hun uden at kunne røre sig af
Pletten. »Hjælp" skreg hun saa
i hans Øjne.
„Jonassen", kaldte han og lagde pludselig og stormede ned ad Trap• Alle kan gratis
saa Ansigtet i stramme Felder. perne citer Hjælp. Jonassens opHan saa ikke paa Jonassen, men hidsede Stemme hørtes over hele blive Abonnent paa Nordbornholm
stirrede stift ud af Vinduet. „Man Huset. Da hun nogle Minutter se- mod at betale Forsendelsesportoen
skal maaske vente i Timevis paa' nere kom tilbage med et Par af — I Kr. pr. Kvartal.
Beboerne, laa han paa Gulvet.
den Toddy?"
Det gav et Ryk i den Gamle. Fraaden stod ham langt ud af
Flere Sekunder blev han staaende Munden.
Han var død som Silden, der
„, 2.£11, De ønsker en Sang
maalløs og stirrede paa Hammelaa
mast ved hans Side — traadt
rum. Hammerum trommede med
U£43 til en eller anden
Fingerspidserne paa Bordpladen i Stumper og Stykker . . „Men festlig Lejlighed og ikke selv har
og vedblev — stadig henvendt til han var jo ogsaa lidt haard ved
Tid eller Lnst til at skrive den,
Vindueskarmen: „Der er selvføl- sig selv". Reserven trak paa Skulgelig andre Steder, man kan hen- drene og gav sig til at stange behøver De blot at opnotere, hvad
vende sig, hvis Folk ikke har Tid Tænder. Det undrede ham, at der De ønsker omtalt i Sangen, og
var stille saa længe efter
og at sende det tilos; vi skriver da Santil at servere herTM.
alle
Stamgæsterne
sad
med
BedeHan havde ingen Toddy bestilt,
gen for Dem paa en eller anden
drak overhovedet ikke Toddy, men mandsminer og studerede Vin- og kendt Melodi og trykker den i det
kun Whisky. I Spejlet over Ind- Spisekortene uden alligevel at beforlangte Antal Eksemplarer og til
gangsdøren betragtede han Jonas- stille noget.
Selvfølgelig var det trist, — det den billigste Pris.
sens Ansigt. Der var en Studie
med
Jonassen ; men det kunde en
værd. Det udtrykkede paa samme
anden
een da ikke saa godt gaa
Tid stor Forbløffelse, Eftertænkhen
og
hænge sig for.
somhed og Harme. Mest det sidste.
KAJ BRUSEN. <Z:>..e==:»a=e»Oaz=:••:=:›e:=.
„Vand til Toddy", kom det saa
endelig med lav Røst fra Jonassen. Han vendte sig mod Glughullet i Buffet'en.

Abrikoser og Fersken

E

Alke Bogtrykkeri.

Kotoed Ø Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Hammerum fortalte Simsen om
Spøgen, og Simsen fandt den flere
Forsøg værd. Det gjorde de øvrige ogsaa, og saa gik Rouletten.
Der blev planlagt rene Attentater mod Jonassens Ligevægt i
„Den vaade Høne" de følgende
Dage. Han blev mere og mere
gnaven at se til og drak flere „Genikker". Alle snærrede ad ham nu
Det var bleven en morsom Vane.
Knapt var Hammerum færdig
med at besvære sig over den Tid,
han skulde vente paa sin Sjus,
før Simsens indignerede Stemme
skar gennem Lokalet.

Ligkistelager.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

e fluerterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste eg bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 2 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -F- 5 øre i Porto mod Kvittering pai Postbeviset.,

AVERTÉR I NORDBORNHOLM
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Ell Mi rge Ortliinsiff
Lastingsrester,

Og

der er købt meget fordelagiigt efter Vægt,
sælges i disse Dage
meget billigt saalænge
Forraad haves.
1 egen Interesse bør
De forsyne Dem nu.

Syllokusers Strømper.
Symiejeloroniq.

E~INSIDFIIWItter'31~111

Medlemmerne anmodes om at
overholde Vedtægtens § 2 ved Anmodning om Sygeplejerskens Hjælp

Bestyrelsen.
Formanden har Tlf. 108.

Foredrag (Vejfred) og Oplæsning af I3odkermester Aakerlund,
Hasle den 26. Nov. Kl. 7,30 paa
Bendisens Sal. Alle er velkomne.

Bestyrelsen.

■
•■1111111■001.11021=•.1.

„Allinge Messe"
v. Th. Holm. Tlf. 100.
l Leverandør til Varelotteriet.

I

Generalforsamling
Allinge-Sandvig og Omegns Radioklub afholderGeneralforsamling

Torsdag den 27. ds. Kl. 4 lader
Indre Missions Syforening afholde
Bortsalg med Lodtrækning
i Brugsforeningens Sal.
Missionær Hansen taler.
Alle er velkomne.
Gaver modtages med Tak.

Radio= Foredrag
Allinge-Sandvig og Omegns Radioklub indbyder alle Radiolyttere
og særlig de stedlige Klubber til
en Foredragsaften TIRSDAG den
25, ds. Kl. 8 paa Hotel Allinge,
hvor Radioraadsmdl, Install. Larsen, Skelskør vil holde Foredrag
om Emnet: Radiofoniens Udvikling
og dens fremtidige Opgave.
Derefter Diskussion.

Bestyrelsen.

„

Kl. 7,30 prc. Koncert.
Kl. 8 „I Sjymninjen".
Reserv. Plads Kr. 1,50 — Øvrige Pladser 1 Kr.

Hvis De synes, Deres Strømper
har for kort Levetid — og hvis
De i det hele taget har svært ved
at finde den Strømpe, der i et og
alt tilfredsstiller Dem — saa spørg
efter Magasins to Strørripetnærker

WESLA og VETTA
Det er Strømper, der sidder fast
og glat om Benet, det er Strømper, der holder. — WESLA er en
stærk merceriseret Traadstrømpe,
fortrinlig egnet til Spadserebrug,

Pris pr. Par 2,45.
VETTA er en elegant og smidig
Vaskesilkestrompe

Pris pr. Par 3,85.

Victor Pia,:ck. ~lige
0112~111101

Mit

er henfl ttet i Avlsbr. P. Pedersens Ejendom i Narregade (ved
Lindeplads) — og anbefaler mig
fremdeles.

Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser

Kogt Skinke,

H. Mortensen,
aut. Vand- og Gasmester.

Billetter kan forudbestilles
i Allinge Boghandel.

Slagtning udføres
paa hele Bornholm. Skriv til
Slagter N. Hansen, 26. Sig. Pc.
Rutsker pr. Tein.

Sri a 2 Malkekøer
samt en Kviekaiv er til Salg eller
Bytte med en Lødekvie.

Hansen, Nordvang
ved Tejn St.

Lampefod
af

bornholmsk Keramik
er meget smuk til elektrisk

Bordlampe.
Monteret med smuk Skærm, vil
den være en nyttig og smuk
Julegave.

Lys Eg Spisestue, 1 Rulle og 1
Skrivepult sælges meget billigt.
Fotograf H. C. Lund, Allinge.

er til Leje

Wolf, Allinge.

er en
Kokken

2-Værelses Lejlighed med
til Leje,

Porter Holm, Allinge.

Strompestrikng.

Klaverslemmer
JOHAN HAAG (Firma Hindsberg) er i Allinge og Omegn sidst
i denne Maaned og stemmer Pianoer. Bestillinger modtager

new

Ny =Id Bil

udlejes.

L. P. Olsen,

ved T, jit St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.
,,,IWNI.1037,-

3s1.

e. xrohn.
.eammeked.

Kitler og Børnetøj udføres.

Fru Ipsen, Havebo.

.
orre mngs

OfIVO BF

Allingerieglyterk
anbefales.

sælges med Firma for kun 8 Kr.
pr. Mille.

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Allinge Bogtrykkeri,

hos Deres Handlende.

Karl Chr. Andersen,
Dammen pr. Allinge.

Berlir,Tms

Spareog haanekasses
Afdeling 1 A/liøge„
Kontortid 9 —12 og 2 4.
Renten af Indskud er naa
4,5 pt.:1 p. a.
3 ?ddrs. Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar
4
Folio
2
3,6 i Forsørgelsesafdelingen
hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Skole=Korsel!

Gravmonumenter
i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.

Omhyggelig Uddannelse til smaa
Priser i ny Vogn. Kørekort garant.

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

Ål lullursei

Se min Monument-Udstilling,
Havnegade,
udiares

samt Svin til Slagteriet a 75 øre
pr. Stk.

Borrelyngens

Tlf. All. 117 y.

A. Engell, Tein.

Gruppe-, Industri-, Portræt-,
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udtures overalt paa Bornholm uden ekstra Vederag for Befordring.

Kaare Raminummen.

J. B. Larsen.

æ

Granitv rk.

V. Sørensen.

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.

Aktieselskabet

Allinge Bogtrykkeri.

Syning af kjoler

uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest !
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, m
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykar
ket. En saadan Festsang faar De X
i Allinge Bogtrykkeri.

gest

ind

amer

Huggede og polerede

Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Charles findersen, Tein.

1.1.,111•Se.

Smaa delikate Lammeslag
til Rullepølser
og smaa saltede Lammelaar til
Paalægskød.
Anbefales til billigste Priser.

Elegante Visitkort

REKORD er den ideelle Kurv
til haardt Brug.

.Forlang
Xer Rutes og Sekord
Soekurve

Emmy Svendsen, Pilestræde, Ali.

Jeg kører naar De kalder!
Tlf. 145. Poul Nielsen, Allinge.
Overfor Gæstg..Christensen.

REKORD Roekurve

Bogtrykker Gornitzka. Tlf. 74.

udføres.

Pien lukkede Bil adel.

Forlang hos de Handlende mine

Faas kun i

1...21•11=1•1111.1mi.

Anbefales i stort Udvalg.

Y.

Denne Strømpe fremstilles af
det ædleste Materiale, opfylder enhver Fordring, der kan stilles til
en fin Florstrømpe med Hensyn
til Holdbarhed og Facon.
Vi garanterer for hvert Par og
leverer gratis et nyt Par, saafremt
Strømpen i Løbet af 14 Dage er
slidt i Stykker ved almind. Brug.

Dina Sørensen, Tlf. SS.

MØBLER

Victorl'Innek, AllibKø
INIENE1~~01/111~1~
ved

Pris pr. Par 3,50.

hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

......■:■•■•••■■••■•

Fra Kl. 10 Dans.

fhpsio h Nords Nsalg

ved

I Sjymninjen 66 For enlige Folk
i 2 Akter.

(Bornholmske Sange, Danse og
Oplæsning under Komedieform).
Et lokalt Strygerernsemble medvirker for og under Opførelsen.

Magasin du Nords enestaaende
smukke og holdbare Strømper.

Nkfisill da Nords ilfiSMO

Allinge !Teater. En lille Lejlighed
Fredag d. 28. ds.
opføres af lokale Kræfter:

Mixed Macostrompe, stærk til daglig Brug pr. Par 1,15
Svær helulden dansk Dagligstrømpe
: ort og drap pr. Par 1,65
Pine engelske heluldne i alle Modefarver pr. Par 2,25 3,15 3,85
Moderne Uld og Traad, varme
som heluldne, pr. Par 2,80 4,00
Plateret Silkestrømpe med Boniuldsvrange, meget stærk 2,20
Kraftig merceriseret Florstrømpe,
alle Farver, pr. Par 1,85
Meget stort Udvalg i Silkestrømper pr. Par 1,20 2,85 3,85 5,35
Mægtigt Udvalg i Bornestromper i
heluldne danske og engelske,
Uld og Silke, Uld og Traad,
Silkestrømper, Florstrømper og
Bomuldsstrømper.

Kender De Wesla og Vetta

Faas kun i

AE. ■■■•••••-■4■111.Wire....■

TIRSDAG den 25. ds. Kl. 7 paa
Hotel Allinge.

Strømper.
0~1~11011111111111.11111
"1"

Strømpere
gralwamm"mammam

Overretssagfører

Jac. Jensen.

modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, rn.

ekstragodet finsk. Udskidsbrædder
i alle Længder, og vi har mange
gode solide Brædder, som sælges til forholdsvis lave Priser.
Alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser.
Priserne er rigtige, og vi giver stor Rabat pr. Kontant.

"Kordlandet3 Xandel3htw.

Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m.v.

ALLINGE

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

1
4Z -Li. til ]ffirt€5.r.a.,streE,t

, skal De i Deres egen Interesse købe Deres Forbrug af Beklædningsgenstande
Trættes personlig hver Fredag K1.11-1.
hos mig. Her er størst Udvalg og billigste l'riser, og her findes ah, hvad
der hører under Manufaktur, undtagen Damefrakker, de føres ikke.
Herreog Drengekleedninger — Herre- og Drengefrakker,
Men
•
1.1•Mir

ir
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Optlentlningsbrzende altid paa
Hasle Bank

Vi losser i disse Dage fra Skib

Lager, billige Priser.
41111rt Hiaamote.
Tlf. 29.

Varme .7fjemmesko.
Stort Udvalg. Billige Priser.

C.Larsen,Skotejsforretning,A11.

. Kraver,
Regnfrikk er Ho torjnk ker: Hatte, (laer,
SkjotersIipseleiilaiit,u1:.
Stortrøjer,
Lærred ,
Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejtiwted. —
Det tager for stor Plads at opremse alt, aren vi har lige fra A til Z, saa De
gaar ikke fejl ved at gaa til mig.
Her er nok at vælge imellem
og de allerbilligste Priser.

Jens Hansen.
BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNwiTOBERI ■Sz MASKINFABRIK.
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg,

ed XajaÆ
gennem 8uropa.
Fra Østersøen
til Sortehavet.
Hiemreisen.
Gennem Sulina-Kanalen.
Om Morgenen den 4. Oktober
damper vi til sidste Ladestation
Hele Dagen gaar det gennem
den snorlige Kanal, der er skaaret tværs gennem Donau-Deltaet.
Den er ret snæver; men maa være
meget dyb helt ind til Bredden.
— Hver Gang vi møder en modgaaende Damper, synes det udelukkende, at den kan passere, og
der er da heller ikke mere Afstand
mellem Skibene, end at man næsten kan springe over.
Jeg har Arbejde nede paa Mellemdækket; men saa ofte, jeg kan
se mit Snit, stikker jeg op paa
Dækket, for i det mindste at faa
et Indtryk af det ejenartige Sivland. — — Det er helt fladt; saa
langt Øjet rækker, møder det kun
Siv -- Siv og atter Siv --- et Paradis for Vadefugle, Vildænder og
-Gæs. — Langs Kanalen ligger
med Mellemrum smaa Samlinger
Huse, der i Modsætning til Byerne,
jeg før har set, er prægede af en
yderst Renlighed. Men alt er Siv;
Husene er opførte af Ler og Siv,
Tagenene er af Siv -- selv Havegærderne er flettet Siv.
Kort før Sulina passerer vi to
danske Dampere, ,,Betty-Mærsk"
af Svendborg og en fra København; den sidste maa have været
ude paa en meget lang og haard
Rejse, Skroget er ræverødt af Rust
uden Tegn til Maling. — Selve
Sulina bestaar kun af en Række
lave Huse langs Kajerne; vi damper hurtigt forbi, og ude paa Rheden, ca. 7-8 km fra Land, gaar
Ankeret.

pausere ror vi i fem Kvarter, saa
ligger vi paa Siden af „Torvanger", og snart hænger Baaden i
Daviderne.
——
Taagen ligger tæt over Havet,
da vi om Morgenen kommer paa
Dækket; med Minutters Mellemrum klemtes der med Skibsklokker, og den høres ogsaa dæmpet
fra andre Ankerliggere.
Fyrbøderne og Matroserne, der
blev i Land i Gaar, er endnu ikke
komne ombord. Sandsynligvis tager de ud med Kornlægterne;
men disse skulde have været her
for flere Timer siden.
Et Par Gange dukker en Slæber og nogle Pramme frem af
Taagen; men det maa være til
andre Skibe, thi de glider atter
bort. Paa Prammene staar Kornbærerne saa tæt som Sild i en
Tønde; de knævrer i Munden paa
hinanden værre end en hel Flok
Papegøjer, og man kan høre dem
længe inden, de kommer til Syne.
Først midt paa Formiddagen
kommer vore Lægtere; Matroserne, der er med, fortæller, at
de i timevis har sejlet rundt uden
at kunne finde frem.

med den Brændselsolie, der er tilbage.
Næste Dag prøves igen. Ved
Pejling findes en noget dybere
Rende. Vi bakker tilbage, sætter
fuld Kraft — Forskibet hæver og
sænker sig — vi er k, iret tværs
over Sandbanken.
Saa faar vi Olien pumpet ombord fra Tankene; det er noget
slemt Svineri, Slangerne er utætte,
Raaolien, der er sort og tyk som
Tjære, vælter ud over Skibet, der
ser værre ud end en Svinesti.
For atter at komme ud af Havnen, anser Kaptajnen det for nødvendigt at lette Forskibet, dvs. at
faa de Kornsække, der er stuvet
i Forpiggen, baaret agterud. Folkene nægter at flytte Lasten,
saalænge der kan faas Hjælp fra
Land. — Stor Staahej. Skipperen
raser, men gaar tilsidst ind paa
at udbetale Ekstra-Betaling.
Endelig stikker vi til Søs.
Nu skal Skuden gøres ren ; med
Spuleslangerne gaar vi løs paa
Kornstøvet, der ligger tommetykt
overalt, først Broen, saa Dækket
-- alting flyder i Vand; der er
Arbejde til flere Dage, og jeg fryder mig over at have faaet Del
i denne lette Tjans. — Men hvorlænge var Adam i Paradiset? Styrmanden er altid rede til enhver Tid at lære mig, hvor dejligt Sømandslivet er, og han ser
altid „de mest sobre Job" ud til
„Bornholm". -- Derfor bliver det
ogsaa mig, der skal gøre Dækket
rent for Olien, der flyder som en
tyk Vælling ud over Midtskibet.
Kaptajnen kommer forbi og ser
mig ligge og svine med Olien —

I tre Dage faar vi Korn om
Bord. Det vrimler overalt med
lasede Rumænere, og vi maa laase
godt for Lugarerne, hvis vi ikke
vil miste vore Ejendele.
Kornbærerne sveder under Arbejdet med at øse Kornet i Sække,
bære det op og hælde det i Lasten paa Torvanger, der stadig
synker dybere og dybere; nu stikker vi 30 Fod.
Min Kajak bliver anbragt oven
paa Folkemessen agterude, og
Baadsen anbefaler mig at surre
den forsvarligt, saa ikke „Rasmus"
slikker den ned. Jeg anser det
for unødvendigt, saa højt som den
ligger over Havet, men følger dog
hans velmente Raad.
Endelig naar Kornet helt op til
Lugekarmene; vi gaar i Gang med
Næste Dag er det Søndag, Fyr- at skalke, rydde op og gøre sejlbøderne laver en større Ballade klar, og Kl. 3 Torsdag Morgen d.
med Kaptajnen, fordi de ikke kan 10. Oktober hiver vi Ankrene op
komme i Land, idet de pointerer, af Floddyndet og staar ud paa
at de hverken har Sæbe eller To- Sortehavet.
bak. Først stiller Kaptajnen sig
1)lot til Lyst er Sømands Lod.
Det bærer sit Navn med Rette;
paa Bagbenene og indprenter dem der blæser en frisk Brise, og det
paa en udtrykkelig Maade, hvem er underligt at se de sorte Bølger
det er, der har noget at sige om bræmmet af snehvide Kamme.
Bord; men saa indvilliger han i,
Ved Middagstid naar vi Conat Redningsbaaden sættes paa Van- stanta, det sidste Sted Torvanger
det, og 18 Mand ror vi saa med skal anløbe for at indtage Olie6 Aarer ind mod Land.
bunkers og Vand.
— Lodsen
Havet ligger glat som et Spejl, er kommen ombord, og for halv
men med store Dønninger. Strøm- Kraft gaar det ind mod Havnen;
men fra Floden mærkes dog sta- men Vandstanden er for lav ....
dig, og selv om der ros med skif. Krasch!
hele Forskibet
tende Hold, er vi dog godt en skurer op paa en Sandbanke, der
Time om at naa ind.
— Fler- ligger ud for Indløbet. — — To
tallet havner straks i nogle Knej- Gange prøves der forskellige Steper, andre gør Indkøb af Tobak der; men hver Gang gaar Kolos- Kan saaden en Landkrabbe rubbe sig!
o. a. for den lange Rejse, og det sen paa Grund.
er ikke Smaating, der efterhaanden
Kaptajnen er ikke god at komme tilsmurt over det hele. — — Nu,
stuves i Baaden.
i Nærheden af, alting gaar ham vi er komne i Søen, er han straks
Da Styrmanden hen paa Efter- imod i den sidste Tid; han har i bedre Humør, det trækker ham
middagen giver Ordre til, at nu haft saa megen Harm med Redere om Mundvigene, han kan ikke
skal vi ro tilbage, har ,,Gutterne" og Toldere i de sidste Byer, Last- tilbageholde et stort Smil: „Naa,
alle faaet Smag paa Øllet, Vinen ningen har taget alt for lang Tid, hvordan liker Pless-Schmidt at
og de rumænske Piger og der er og nu bliver der en ny Forsinkelse være Sømand?"
ikke Tale om, at de vil med. - ved at gaa til en anden Olieplads,
I Baaden er der derfor ikke an- som maaske end ikke kan naas
dre end Iste og 2den Styrmand,
en ung Letmatros og saa mig,
der, skønt uvant med at ro de
tunge Aarer, alene maa slide i det.
— Matrosen ligger bedøvet forude, og Officererne er for dovne
til at bestille noget.
Heldigvis hjælper Strømmen til,
og den friske Luft vækker atter
Liv i Matrosen, der tager den ene
Aare.
— Han taler hele Tiden
med sig selv, siger Dyder og
Udyder om alle sine Overordnede
til stor Moro for Styrmændene,
der heldigvis for Fyren tager det
med godt Humør. — — Uden at Da Thorvanger stødte, stødte Kokken ogsaa, og det gik ud over Postelinet.
O

Som sædvanligt har min Ven
moret sig med at illustrere Arbejdet.

•

kobl p Opgørelse
bedes alle udestaaende Fordringer
til Bygmester Chr. Sollire og Anton
Sonnes Dødsbo indbetalt inden 31.
December d. A.
Efter nævnte Tid vil eventuelle
udestaaende Fordringer blive overgivet til Sagfører.
Herman Th. Mortensen.

•

Benmel.

Jeg liker ikke Jobbet, Kaptajn.

Godt, tørt Benmel er til Salg.
TIf. 79.
10 Kr. pr. 100 kg.
PodertiteNfabriken, Nyker

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865
Chr. Dielerilisen, Rønne.
Tlf. S65.
Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. •— Rimelige Priser. -- Hurtig Lavering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

r'°°", Altid friskbr. Kalk.

Hasle
Kalkværk

Brændt Gødningskalk er den bedste.

Forlang Tilbud.
Tlf. Rønne 393.
Tlf Hasle 102.
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Mange nye, smukke Mønstre
i Skeer og Gafler. Prima slidstærke Kvaliteter til 2 Kr. pr. Stk.
Stort Udvalg i 3 Taarns Sølv, moderne haandsmedede Skeer.
Mange Nyheder i moderne Lysestager, Bordlamper og Skærme.
Telefon 140.
Billige Priser.

Conrad Hansen, Allinge

Billige Odifieholle
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Jeg har et stort Udvalg
I fikse og moderne
Dame-Hatte.
Priserne er fra i Dag nedsat med 20 pCt. pr. Kontant.
LOUISE LARSEN ved Kirken, Allinge.
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Xvorfor ke6e 4frryfisager
3ndpafiningspapir og Yoser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter niaa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

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

Vi er kommen langt ned med Priserne
paa de bedste Sorter

Kontrolleret 50 fiCt. Foderblanding.
Groue Soyaskraa og alle andre Sorter
Foderkager, Nuedeklid, Rugklid, Mais, Korn.
Vi sælger og bytter med alle Sorter bornholmsk Korn
af god Kvalitet.

Nordlandets Handelshus.

vi sælger billigt

Roeskærere,
Roeraspere,
Raspetromler,
og de rigtige Dorup Staldbøre og Staal Roekurve.

Nordlandets Hande shus.

Jil

Magtizinge

maa der absolut brut., ges de bedste Sorter
dobb. raffineret Køkkensalt, rent spansk Salt samt
hjemmelavede bornholmske Byggryn.
Disse Sorter sælges billigst i

Nordlandets bandeishus.
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paa Lindeplads, 13
fif. 45.

Karbonade, Merbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
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