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Mens Blade falder
—0—
Det er Efteraar, dette underligt
stille og taaremilde Efteraar, som
gør nogle vemodige, andre frejdige.
Markerne er blevet ensformige,
grønne eller mørke. Nu kan man
ikke længere se, hvor der har vokset Korn, De fleste Steder har
sindige Plovmænd vendt Mulden,
eller Spirer er skudt op paa ny
og har skjult Stubbene. Kun Roemarkerne er let kendelige paa deres Guirlander af Roetoppe og
Høje af brunlige Knolde.
Foran mig ligger Skoven, lig et
skødesløst henslængt Kæmpebroderi i Farver, stærke og straalende
— — Farver, fødte i Senhøstens
regnholde Nætter som en Frugt
af Sommersolens varme Favntag,
og nu glitrende i stille Gløden
under en skyfri Himmels frostklare
Blaa. — Gyldent glimter det i Solen med Blink ved Blink af Blade
i forskellige Farver, bronce, brune,
gule og røde. Lindt lysner det i
Skyggen med et skinnende Skær
af Buske, der fælder.
Jeg vandrer langs Skovbrynet,
og der er saa ensomt, som var
jeg det eneste Menneske paa Jorden. Det er som Stilheden virker
mere paa En end Farvepragten.
Jeg ved ikke, hvad det er, der gør
Stilheden paa en saadan Efteraarsdag saa talende. Der kan ogsaa
være stille i et Hus eller i et Værelse ved Nattetid, der kan være
lydløst, men Stilheden virker ikke
saadan paa En som herude i Naturen, hvor der raader saa mange
Slags Stemninger.
Er det fordi man her er omgivet af Liv? Thi alle disse Træer
og Planter lever jo deres Liv,
hvor blegt og stille det er, og det
føles stærkest netop paa denne
Aarstid. da de falmer, sover hen
eller dør. Da er det, som de løfter deres Stemmer og taler til
Menneskets Hjerte, taler til ham
om den fælles Lod, denne Hendøen, der er saa mild herude, og
som kan være saa haard for et
Nlenneake.
Jeg driver ind gennem Skoven.
Smaa tørre Kviste knager under
min Fod for hvert Skridt, jeg gaar,
ellers er alt stille. Kun nu og da
lyder en sørgmodig Hvisken, naar
en let Luftning stryger hen over
Trætoppene og et enkelt Fuglekvidder, der pludselig knækker
over og dør bort i Stilheden ellers intet tiden den ensformige
Raslen af Løvet under mine Fødder. Standser jeg engang, for at
lytte, kan jeg høre de lette spøgelsesagtige Lyde af Blade, der
falder, — Langsomt løsner de sig
fra Gren og Kvist. Enhver Smule
Luftning gennem Skoven sønderriver Tusinder af de fine Traade,
der fæster dem til det store Modertræ — sønderriver og sønder-
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slider, til hver en Navlestreng er
sprunget, og der ej er Baand, der
længer binder. Saa svirrer de ned
gennem Luften i sinaa, urolige
Sving som vingeskudte Fugle og
lægger sig livløse paa Jorden.
Jeg ser paa de døde Blade, og
mine Tanker stemmes vemodige.
Der har de en mild, duftsvanger
Majnat foldet sig ud af de hylstrede Knopper, og Solen er staaet
op og har kysset deres fine, skære
Hud; og Fugle har jublet over den
friske, duftende, grønne Skov med
dens klargronne Farver og sunget over al Livets Under og fortærende Dejlighed; og der har
staaet Brus af stærke solrige Haab
ud fra hver en bristende Knop og
fra hver en fintløvet Kvist --- og
Busk og Blad har sitret i sød,
betagende Forventning om alt det,
der skulde komme —
Og nu —
Visne og indtørrede hænger de
brogede Blade ud over mit Hoved.
Døde rasler de paa Jorden under
mine Fødder. Snart vil Vinterstormene komme med Frost og Sne
i Følge og feje de sidste Minder
om Skovenes Skønhed, om Sol og
Sommer bort —
Om føje Tid
skal al Skovens Bladguld klæbe
til den kolde, klamme Jord, raadne
og muldnes og tjene til Gødsel for
spæde Spirer en kommende Vaar.
For saaledes forynger Skoven sig
selv. 1 evigt Kredsløb omsættes
Jordens livløse Stoffer til Liv, der
naar Løvet falder, atter vender tilbage til Jorden — for senere at
skabe nyt
Alle disse Jordens Børn, Blomster og Blade, hele den flygtigt
svævende Sværm, som var med
til at udgøre Sommeren, folder nu
Vingerne sammen og vender tilbage til den forunderlige Jord, til
det store, store Moderskød. Og
Formuldningen, som stadig fore:
gaar, men særlig paa denne Aars
tid, er med til at skabe den underlige, højtidsfulde dybe Fred og
Stilhed, som nu hviler over Skoven.
Alle Trækfugle er draget mod
Syd, de Fugle, som er blevet tilbage, tier. Insekterne er borte - ingen Lyde udover den blide,
raslende Fuslen, som de ustandseligt faldende Blade frembringer,
naar de lægger sig til Hvile paa
de visne Løvdynger,
— Langsomt vandrer jeg ud
gennem Skoven, medens Fodtrinene dæmpes af Løvet Om halvandet Aar eller to vil hvert eneste af disse talløse Blade være
forvandlet til sort Muld og give
Næring til lige saa talløse nye og
friske Blade, til Blomster og Frø.
Slægt skal følge Slægters Gang.
Det, der tilsyneladende er Død
og Tilintetgørelse, er i Virkeligheden en evig fortsat Tilværelse
under nye, stedse vekslende Former. Livskraften, det grønne, der
var i Bladene, er gemt i Stamme

og Rod. Livets Kilde bestaar, men
Bladenes Mylder forgaar
upaaagtede og nedtrampede gøder de
Jorden. — Aldrig brydes Kæden,
Led føjer sig til Led — — og vi
skimter hverken Begyndelsen eller
Enden. Vi er kun undrende og
tavse Tilskuere, naar Naturens
store Afskedssang lyder og naar
den lægger sin kolde, klamme
Haand over Jorden5 Liv.

Elias Hoove.
Symaskinens Opfinder.
—o —
De første, der prøvede paa at
lave en Symaskine, skal — efter
hvad der fortælles — være 2 Englændere ved Navn Thomas Stone
og Henderson. De tog Patent paa
den i 1804, men den glemtes hurtig. Senere gjorde flere andre Forsøg paa at løse Opgaven; men
ingen havde Heldet med sig. Først efter adskillige Aars Forløb
lykkedes det en Amerikaner ved
Navn Elias Hoove at frembringe
en Maskine, der havde praktisk
Betydning.
Elias Hoove er født i Massashusetts. Faderen var Mekaniker.
Da Elias voksede til, gik han Faderen til Haande paa Værkstedet,
og tidlig gav han sig af med at
experimentere, snart med et og
snart med et andet. Men da han
var 16 Aar, fik han Lyst til at se
sig lidt om i Verden. Han drog
hjemmefra og fik Arbejde paa de
store Bomuldsspinderier i Byen
Lowell, og nogle Aar efter havnede
han hos en Instrumentmager ved
Nevn Davis, som var ualmindelig
dygtig. En Dag, medens Howe
arbejdede hos ham, traadte to
Mænd ind paa iVærkstedet. Den
ene havde lavet en Strikkemaskine,
og den anden havde Kapital til at
starte en Fabrik for, hvis Opfindelsen duede. De vilde gerne høre
Davis's Mening. Denne svarede,
at Maskinen saa ud til at være
meget god, men det havde været
bedre, hvis det var en Symaskine,
de var kommet med.
Disse Ord lagde Elias Hoowe
Mærke til, og han begyndte at
drømme om at fremstille en Symaskine
Elias Hoowe havde allerede
giftet sig, da han var 21 Aar, og
da Fortjenesten ikke var ret stor,
blev han meget ivrig efter at lave
en Symaskine; muligvis kunde
den give ham en god Stilling.
Hoowe spekulerede og spekulerede, og tilsidst fandt han Hovedprincippet: Naalen med Overgarnet og Skytten med Undergarnet.
Et Sagn fortæller, at han kom
til sin Opfindelse — at anbringe
Øjet nær Naalens Spids — gennem en Drøm. Han drømte, at
han var bortført til Afrika og befandt sig mellem et vildt Negerfolk med en grusom Konge. Kon-
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Daae før tiladet iargaar.

gen befalede, at han skulde miste
sit Liv. Da Hoower hørte dette,
tilbød han for at redde Livet at
lave en Symaskine. Kongen vilde
dog ikke tro, at Hoowe kunde
lave en Maskine, der kunde sy;
men han gav ham dog alligevel
Lov tit at prøve. Hoowe tog fat;
men det lykkedes ikke. Da satte
Kongen tilsidst en Frist paa nogle
faa Timer. Havde Hoowe til den
fastsatte Tid ikke lavet Maskinen,
saa skulde han dø. Han arbejdede og arbejdede; men nej, han
kunde ikke faa Maskinen til at
sy. Han blev saa ført ud for at
blive henrettet. — Men hvad
sker? Han faar Øje paa Krigernes
Lanser og lægger Mærke til, at
de er gennemborede tæt ude ved
Spidsen, og straks er han klar
over, at nu havde han Løsningen
til Symaskinenaalen. Han beder
om en Frist paa nogle faa Timer,
den faar han. Men i det samme
vaagnede han, badet i Sved.
Drømmen stod levende for ham.
Han sprang ud af Sengen og ilede
til sit Værksted og begyndte at
arbejde. Efter nogle faa Timers
Arbejde havde han lavet en Naal
med et øje tæt ved Spidsen, og
Symaskinen, der havde praktisk
Betydning, var opfundet.
1845 havde Elias Hoowe fremstillet en Maskine, der var saa
god, at han kunde udbyde den
til Salg. Men der var ingen, der
turde binde an med hans Maskine. Han viste ellers, at han
paa een Dag kunde sy lige saa
meget med sin Maskine som fem
dygtige Syersker; men lige meget
hjalp det.
Dog Hoowe tabte ikke Modet.
Han udtog Patent paa sin Maskine,
og lidt efter lidt fik Verden øjnene op for, at en brugelig Symaskine virkelig var opfundet.
En Englænder ved Navn Thomas blev antaget som Generalagent i England, og han solgte
ogsaa en Mængde Maskiner; men
han udgav sig selv for Opfinderen, og Hoowe fik ikke en Øre
af Fortjenesten.
Fabrik efter Fabrik dukkede nu
op baade i Amerika og Europa,
og Fabrikationen af Symaskiner
indbragte mange Penge. Men Elias
Hoowe fik ikke nogle at dem. Da
besluttede han i 1840 at gaa til
Domstolene, og han fik nu sin
Opfindelse anerkendt, og det bestemtes, at han skulde have en
vis Sum for hver Maskine, der
solgtes.
Hoowe blev nu, i Modsætning
til de fleste Opfindere, en rig
Mand. Han døde 1667 i en Alder
af 48 Rar.

Kunsten at annoncere.
I Kunsten at annoncere ligger
vi endnu et godt Stykke bagefter
Amerikanerne, skriver Østsj. Fbl.,
hvad følgende Dødsannonce, om-
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hyggeligt oversat fra en amerikansk Avis, synes at tyde paa.
e Den l ite i denne Maaned døde
Edward Jones til stor Sorg for
alle, der kendte ham og havde den
Lykke at staa ham nær. — Som
Menneske var han yderst elskværdig, som Hattemager reel og billig. Hans Handel og Vandel var
berømt overalt, og hans Bæverskindshuer kostede kun 3 Dollar
Stykket. Han efterlader sig ikke
alene en Enke, som dybt begræder hans Bortgang, men tillige et
betydeligt Lager Hatte og Huer af
alle Slags, som skal bortsælges
til Fordel for hans Familie. I sin
bedste Alder og midt i sin store
Virksomhed — han havde lige afsluttet en udmærket Forretning om
en Storleverance af Filt — blev
han rykket bort fra Tiden til Evigheden, og saa udmærkede er hans
Filtvarer, at hans Enke er istand
til at levere Hatte bedre og billigere end noget andet Firma heri
Byen. At fortsætte hans Forretning paa deu mest omsorgsfulde
og punktlige Maade, for derigennem at tilfredsstille alle ærede
Kunder, skal tilstræbes af hans
utrøstelige efterlevende.

En Vindues-Konkurrence.
I disse Krisetider, hvor alle søger at sætte Tæring efter Næring,
og de Forretningsdrivende ser sort
paa Tilværelsen, er det helt opmuntrende at høre, at der endnu
gives Folk, der ikke har tabt Tilliden, men søger at holde Maskineriet i Gang ud fra den logiske
Forudsætning, at Livet skal leves.
Foreningen Dansk Arbejde og
Haandværkerforeningen i Nexø
arrangerer i Dagene 12.-17. November en Vindues-Konkurrence
med danske Varer. Købmænd og
Haandværkere, der deltager i Konkurrencen, vil faa deres Udstilling
bedømt af en sagkyndig Komite,
og der uddeles Præmie, ligesom
Publikum vil faa Lejlighed til at
give sin Mening til Kende ved en
Stemmeafgivning om, hvilket Vindue der er bedst, og blandt de
Stemmesedler, der falder paa det
Vindue, der faar flest Stemmer,
foretages ogsaa Lodtrækning.

Jægeren skod forbi, men
Kartoflen ramte.
En ung Mand pea Kalundborg
Lyng var forleden gaaet paa Harejagt, beretter Kallundborg Dagbl.
Han jagede en Hare op og skød
ogsaa paa den — hele to Gange,
men Haren slap heldigt Haglene
og satte i sirlige Hop ind paa Nabomarken.
Her var man ved at tage Kartofler op, og en 10-12 Aars Dreng
stod og betragtede Arbejdet. Da
Drengen saa Haren komme jumpende, snuppede han en Kartoffel
og smed efter den.
Kartoflen
ramte Haren i Hovedet, den gav
et Skrig og et Hop -- og saa faldt

den om og var død. Drengen var
mere heldig end Jægeren.
Det viste sig, at det virkelig var
Kartoflen, der havde givet Haren
Banesaar. Den var slet ikke ramt
af Haglene.

„Do X"

det bevingede Skib

Verdens største Flyvemaskine
Flyveteknikens Kulminationsteknik
Dr, h. c. Diplom ingeniør Claudius
Dornier, Skaberen af .Do X", er
en af den moderne Tekniks Eventyrskikkelser. I nxinge Aar var
Dr. Dornier en af Grev Zeppelins
mest betroede Medarbejdere; men
saa voksede en idealistisk Tanke
hos ham med en saackm Kraft,
at han forlod Zeppelinværfterne
for at fuldende sin store Drøm:
Den flyvende Metalbaad.
Dr. Dornier har i Løbet af 13
Aar bygget over 50 forskellige
Flyvemaskine- og Flyvebaadstyper
i sin verdensberømte Metalkonstruktion. I 1919 overraskede Dr.
Dornier Verden ved at fremstille
en revolutionerende Type paa en
Trafikflyvemaskine. Det var Dornierbaaden „GS I". Denne Flyvebaad var i Virkeligheden Indledningen bil „Do X". Under Krigen
havde Dornier gjort sine første,
vaklende Forsøg. I 1914-15 byggede han Flyvebaaden „R. I", og
Aaret efter fulgte den en-motorede
„Do R II". Gennem Aarene udviklede de forskellige Typer sig,
og de voksede med Tiden. Efter
Krigen, da Dornier helligede sig
Bygningen af Metalflyvebaade til
Lufttrafik, udviklede de mægtige
Dornier-Værfter ved Bodensøen
sig med rivende Hast. I 1921 udsendte Dornier sin smukke lille
Metalflyvebaad .Dornier-Libelle«.
Den havde Plads til 2 Personer
og var forsynet med en 50 HK.
luftkølet Motor. I 1924 fulgte „Do
F", der har gaaet i Rutefart paa
København — og derefter fulgte
„Dornier-Wal", den Maskintype,
som von Groeau har benyttet til
sine Atlanterhavsflyvninger via
Grønland, og paa disse Storflyvninger har Dornier•Wal'en bevist
sin enestaaende Flyvesikkerhed.
Ogsaa Roald Amundsen har benyttet Dornier-Wal Flyvebaaden
til sine arktiske Flyvninger.
1 1926 udsendte Dr. Dornier
sin store imponerende Flyvebaad
„Dornier-Supewal". Den havde 4
Motorer paa ialt 2000 HK. Den
indsattes paa Ruten Stettin-Oslo,
og er en af de bedste nordeuropæiske Flyveruter. — Den store
Flyvebaad, der har Plads til 18
Personer, tilbagelægger Turen fra
København til Oslo paa 4 Timer.
Hermed havde Dr. Dornier naaet
sit foreløbige Maal, og han var
allerede i Gang med Virkeliggørelsen af sine Drømmes Endemaal:
„Det bevingede Skib", der hurtigere, men lige saa sikkert som
Oceandamperne overfløj Atlanterhavet.
Den 27. September 1924 forelaa
det første Projekt til „Do X" færdig i Tegnestuen paa DornierVærfterne, Det var Forslaget til
et 12-motoret Flyveskib med Plads
til omkring 100 Personer. Først
den 2. December 1926 var Projektet blevet endeligt udarbejdet,
og saa tog det endda et Aar til,
før man begyndte Bygningen af
„Do X".
Den 19. December 1929 var
„det flyvende Skib" færdigt, og i
de tidlige Morgentimer fandt Stabelafløbningen Sted. — Fødderne
blev slaaet bort under alle de
Skeptikere, der hovedrystende
havde fuldt Dr. Dorniers Forsøg.
-- Med 200 Kilometers Fart fløj

,,Do X" over Bodensøen . .. det
var 50,000 Kilogram, der svævede
i Luften, baaret oppe af ialt 7200
HK. I Løbet af 15 Aar var det
lykkedes Dr. Claudius Dornier at
forvandle sin idealistiske Flyvebaadsbygning fra Utopier til Virkelighed „Do X" har et Vingefang paa 48 m, dens Dybde er
9,5 m, dens Længde er 40,5 m.
Højden fra Propelspids til Bund
er 10,11 m, og Flyvebaadens normale Belastning er 48 Tons. Kærnpemaskinens Maksimalhastighed
ligger omkring 210 km i Timen.
Motorerne, der trækker den kolossale Flyvebaad, er 12 CurtisConqueror Motorer, hver paa 600
HK , de arbejder i Tandemorden
med 6 firebladede Trykpropeller
og 6 firebladede Sugepropeller.
Med sine Pladser til 100 PasPassagerer — paa en enkelt Flyvning har „Do X" fleyet med 170
Person'er — rummer den lige saa
mange Passagerer som vore smaa
Kystbaade.
„Do X" er bygget af Duraluminium og Staalrammer. Hele
Skelettet er svejset og nittet sammen med Haandkraft. (Til Flyvemaskinbygningen bruger man ikke
Maskinens Hjælp, det er helt igennem Haandens Arbejde, der er
lagt i Luftfartøjerne, for derigennem at gøre dem saa solide og
sikre som muligt ) — Naturligvis
vejer et Fartøj som „Do X" ikke
saa lidt. Dets Egenvægt er ca.
15,5 kg pr. Kvadratmeter.
Der er intet blevet sparet under Monteringen af den mægtige
Flyvebaad. Førerkabinen virker
som et Laboratorium paa en Polyteknisk Læreanstalt. Der er Instrumentborde, der automatisk giver Oplysninger om hver af de 12
Motorer, desuden findes her alle
de nyeste Navigationsinstrumenter
for Aviatiken. „Do X" er forsynet
med et komplet Udstyr til Blindflyvning. Førerkabinerne er inddelt i Kommandocentral, Førercentral og Motorcentral samt Radiocentral. Betjeningen af Motorerne sker indfra, og hver enkelt
Motor kan standses for Reparation, uden at Flyvningen derfor
generes. 14 Mands Besætning har
dette flyvende Skib Kaptajn Friedrich Christiansen er Kommandant,
medens Sehildhauer og Merz er
Piloter. Radioanlæget i „Do X"
er et af de største og mest fuldendte, der endnu er indbygget i
et Luftfartøj. Det er forsynet med
tre forskellige Sendere til lange
og karte Bølger og et Modtagerapparat, der dækker over en mægtig Radius. Et elektrisk Køkken
for Gæster og Besætning mangler
heller ikke. Blandt de mange Passager-Kabinetter, der veksler i
Størrelse med Pladser fra 8-15
Passagerer, findes Spisesalon og
Rygesalon, Konvarsationssalon og
Sovekabiner. Der findes Vaskerum,
Toiletter og et lille Kontor med
Skrivemaskine. — Medens over
6000 Hestekræfter brøler over
Passagerernes Hoveder, og Maskinen stryger med 180 km Fart
i Timen over Havene, kan Læsning og Samtaler, Spisning og
Drikning foregaa uhindret i Kabinerne. Den elegante lille Bar
ombord i „Do X" har alt, hvad
Hjertet begærer i Retning af Cocktails og Drinks, der modvirker
Luftsyge.
Paa en Langrejse er „Do X"
forsynet med 16,000 Liter Brændstof. Det skal være nok til en
Atlanterhavsflyvning.
Naar Øjet møder et Fartøj som
„Do X", tvivler man uvilkaarligt
om, at en saadan Kolos kan hæve
sig i Luften og flyve. „Do X" har
imidlertid paa sine mange og lange
Rejser vist, at Grænsen for Flyvemaskiners Størrelse endnu ikke

er naaet. Vel har „det flyvende
Skib" været forfulgt af mange
Uheld; men som Dr. Dornier selv
siger: „Dette øjeblik berettiger os
til at haabe, at „Flyveskibet" maa
faa en Plads i Verdenslufttrafiken.
„Do X" er Verdens første Flyveskib, det er altsaa Pioner ..."
Maaske flyver om 10 Aar „bevingede Skibe" lastet med 100
Tons over Atlanterhavet paa 24
Timer — det er Dr. Dorniers
Fremtidsønske.
At „Do X" først og fremmest
er et Forsøg — men et overmaade
vellykket Forsøg — viser bl. a.
den Omstændighed, at man gik
bort fra de vandafkølede Motorer,
der først var blevet paamonteret
Luftkæmpen, og forsynede Flyveskibet med 12 luftkølede Motorer,
hvis Trækkraft var hele 1200 HK.
mindre; men hvis Sikkerhed til
Gengæld var saa meget mere effektiv.
,,Do X " er i sit kolassale Format, sit elegante Udstyr og i sin
eminente Teknik et enestaaende
Udtryk for det Uendelige i Teknikens Udvikling. Udviklingen er
jo indenlunde standset ved Dr.
Dorniers kæmpemæssige Flyveskib, nye Teknikens Vidundere er
allerede undervejs; men den tyske
Flyveteknikers Navn er gjort udødeligt i Luftens Historie, hans
Konstruktion af 50 forskellige Metalflyvebaade, kulminerende i Verdens største Flyvemaskine — det
flyvende Skib „Do X" — har gjort
ham til en af den moderne Tekniks Eventyrskikkelser.
POVL WESTPHALL

En sælsom Koncert.
Den verdensberømte Violinist
Florizel von Reuter fortæller
om sin mest anstrengende Koncert. En Koncert uden Pauser.

Jeg var kun 10 Aar gammel,
da jeg foretog min første Koncertrejse til Orienten, paa hvilken jeg
bl. a. besøgte Bukarest, Sofia,
Athen og Konstantinopel.
Jeg havde i sidstnævnte By givet en Række Koncerter, da jeg
en Dag fik Besøg af Sultan Abdul
Hamids Kammerherre, som meddelte mig, at Sultanen ønskede at
se mig en nærmere bestemt Dag
i Jildispaladset Kl. 6 om Aftenen.
Det var ingen let Sag at komme
til Jildis. Man maatte paa Vejen
dertil passere mindst 20 forskellige Vagtposter, alle besat med
Soldater, der meget omstændeligt
skulde gennemse alle vore Pas
og Papirer, inden de gav os Lov
til at passere.
Selve Slottet laa paa en Bakke
med vid Udsigt, og en smukt anlagt Vej førte op til den pragtfulde Bygning. Rungt om Slottet
laa Haremsdamernes Boliger, og,
som jeg senere fik at vide, havde
hver af Kvinderne sin egen Husholdning, et Træk der vidner om,
at Penge ingen Rolle spillede paa
dette Sted. Inden vi naaede frem
til Slottet, havde min Impressario
udbetalt flere Hundrede tyrkiske
Pund i Bestikkelse til de farskellige Vagter; thi selv om vi havde
Passersedler fra de højeste Myndigheder, var vi dog næppe kommet frem uden at „smøre" paa de
rigtige Steder.
Men endelig naaede vi da frem
og blev ført ind i Hofteatret, som
befandt sig i en Tilbygning til
Slottet.
Det var en højst broget Forsamling vi blev stillet overfor. Aftenens Program var nærmest at
sammenligne med et Varieteprogram, hvori jeg skulde udføre et
enkelt Numer. Umiddelbart efter
mig skulde der fremføres nogle
dresserede Hunde, og de tilkende-

gav allerede deres Tilstedeværelse
ved en infer nalsk Halsen og Gøen.
Numeret før mig var et Akrobatmimer.
Da jeg igennem Kighullet i Fortæppet saa ud over Salen, mødte
mit Øje en broget Forsamling.
Hele Balkonen var fyldt med Haremsdamer, der havde faaet Lov
at overvære Forestillingen. Med
deres voksne Døtre udgjorde de
vel ialt henved 400 Personer. Sultanen havde kun haft 10 Sønner, og af disse var blot 4 i Live.
Disse og Sultanen havde taget
Plads i en for dem specialt reserveret Loge. I Parkettet fandtes
der derimod ingen Siddepladser.
I Baggrunden af Salen havde Embedsmændene, der alle var iført
pragtfulde Uniformer, taget Plads,
men ellers var Gulvet tomt, hvad
der for Resten gjorde mig noget
nervøs, da en tætfyldt Sal altid
har en god Indflydelse paa den
optræden de.
Forestillingen tog imidlertid sin
Begyndelse. Akrobaterne udførte
deres Kunststykker, og derefter
var det min Tur. Man havde forinden instrueret mig om, hvorledes jeg havde at forholde mig.
— Saa snart jeg hørte en Klokke
ringe, var det Tegn paa, at jeg
skulde fortsætte med at spille.
Det var Sultanen selv, der ringede med Klokken, som til dette
øjemed var installeret i hans Loge.
Desuden maatte jeg kun spille
Stykker, hvis Tempo var meget
hurtigt, da Sultanen foretrak Musik af den Art.
Jeg havde da ogsaa næppe spillet det første Stykke til Ende, før
der hørtes en voldsom Ringning,
saa jeg omgaaende maatte have
Violinen fat igen. Men næppe var
den sidste Tone døet hen, før
Klokken tog fat paany, og det
gentog sig stadigvæk, saa jeg paa
den Maade blev nødt til at spille
en hel Time i Exprestogsfart. Hver Gaug jeg vilde slutte, brølede Sultanen _Bravo" og trak i
Klokkestrengen — det er den sværeste Koncert, jeg nogensinde har
givet!
Langt om længe syntes Eneherskeren dog at have faaet nok.
Til min store Glæde lød der ingen Klokkeringning, da jeg sluttede af; men i Stedet banede en
galaklædt Herre med rød Fez paa
Hovedet sig Vej hen til Scenen,
hvorpaa jeg stod. Han holdt Hænderne op over sit Hoved, en Forholdsregel, Sultanen havde foreskrevet, da han var meget mistroisk, ikke mindst over for sine
egne. — 1 den ene Haand holdt
Manden en høj, tyrkisk Orden, og
i den anden havde han 2000 tyrkiske Pund indsyet i en lille Pose.
Sultanen var kendt for at belønne
sine Yndlinge fyrsteligt, og i mig
maa han have fundet særligt Behag.
Jeg havde foresat mig at udføre
den tyrkiske Kongehilsen som et
Kompliment til Sultanen. Denne
Hilsen gaar for sig paa den Maade,
at man lægger højre Haand først
paa Brystet og derefter paa Munden og Panden, hvorved man er.
klærer: jeg lever, jeg taler og tænker paa dig.
For at kunne udføre denne
Hilsen, maatte jeg flytte Violin,
Bue, Orden og Pengepose over i
venstre Haand, men herved gled
Posen ud af Hænderne paa mig
og faldt klirrende paa Gulvet, hvad
der havde til Følge, at Haremsdamerne højlydt begyndte at more
sig. Men jeg forsøgte at lade som
ingenting, udførte mit Kompliment
og forlod Scenen rød i Hovedet
efter mit Uheld,
Denne Hofkoncert skulde faa
en tragikomisk Slutning. Den følgende Dag stjal man nemlig Pen-

gene fra os, endskønt min Moder
gemte Posen under sin Hovedpude
i Hotellet, hvor vi boede. — Men
jeg beholdt dog Ordenen, og den
gemmer jeg stadig til Minde om
en sælsom Koncert for Sultan.
Abdul Hamid og hans Hof.
W. H. C.

Fra Uge til Uge.
Biografen
byder paa et usædvanlig morsomt Lystspil „Stjernekiggeren"med Buster Keaton i Hovedrollen..
Den lille Komiker med det gravalvorlige Ansigt kan altid faa Lattere frem hos Publikum, og Stjernekiggeren er endnu morsommere,
mere afvekslende og flottere udstyret end nogen tidligere Buster
Keaton-Film. Gemnem en Række
kostelige Scener, der former sig
som en Parodi paa Livet i Hollywood, følger man Busters fantastiske Oplevelser.
1 Annoncen fra Varelotteriet i
sidste Nr. er Prisen paa et Lod
til Lotteriets 2. Trækning fejlagtig
opgivet til Kr. 1,20. Prisen paa et
Lod er Kr. 2,10 i denne Trækning

Vi kan blive 140 kar.
I „Neue Freie Presse" meddeler
Læge, Dr. Vorenoff, hvis Foryngelsesforsøg har været stærkt omtalte, at han nu har fuldendt sine
inangeaarige Forsøg og bevist, at
den menneskelige Levealder kan
forhøjes fra 70 til 140 Aar gennem Operationer. Vorenoff meddeler, at af hans mange Hundreder af Experimenter er ikke eet
mislykkedes. Et særligt interessant Foryngelsesexperiment anstilledes med en berømt fransk
Filosof, hvis Geni stod i Fare for
at slukkes af Alderdommen, men
som ved Foryngelsesoperationen
er blevet reddet for fransk Videnskab i en lang Aarrække.

Artikler, der ønskes optaget i Nordbornholm, maa
indleveres senest Tirsdag.

P. S.
REJSEBUREAU
Billetter for Rejse med Skib og
Tog overalt I Indland og Udland.

Rejseplaner 11Irette' ægge s.
Hotelophold reserveres.
Billige Ferierejser.
Billetter til D. F. D. S.'s
indenrigs-Ruter.
Alle Oplysninger meddeler:

Bogtrykker Otto Gornitzka
ALLINGE

4t
I■
Vi sender Dem Nordbornholm
hver Uge!

Husk derfor paa os, naar De
har et eller andet at avertere.

411111~••

ør Deres Indkøb hos
de Handlende, som averterer her i Bladet, derved
støtter De os i vore Bestræbelser, for at faa det
udsendt i videre Kredse

lOGRAFEN

hver Fredag

Søndag Kl. 6,30 og 8,30
Buster Keaton i Latter-Sukcessen

Stjernekiggeren.
Et af de morsomste Keaton-Lystspil, der endnu er set.

e illaa forbavses

Gymnastik

Staa-Ure
Væg-Ure
Barometre
Moderne
Lysestager, Skaale, Vaser
Couvert-Artikler

Ja g tgeyrer

Yngre Fodermester

Tlf. Allinge 95.

Radiotekniker.

Prima Flæsk,
Kalve- og Oksekød
samt mange forsk. Slags hjemmelavet Paalæg og Sylte anbefales
og sælges meget billigt i

keEllorsyoiil.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Chr. Jørgensen.
En god, brugt

Hakkelsemaskine
ønskes til Købs.

Smed Ridder, Vedby.

Billigt Oksekød og Kalvekød
faas Fredag og Lørdag i Forretningen
samt paa Sandvig Torv Lurdag Fmd.

Georg Jørgensens Slagter- og Paalægsforretning
Telefon Allinge 66.

En Hesteomgang
ønskes til Købs paa
Valdnøddegaard, Olsker.

Agenturet for

Skandinavien-Amerika-Linien
for Hasle og Omegn er nu hos

Bog - og Bladhandler P. MarcKmann.
Obs.: Gennemgaaende Billetter til og fra alle Pladser i

En ældre

S. A. og Canada.

Frederiksborghest købes
Tlf. Rutsker 2.
Et Parti

Oine-Glimmisider weiges.
1,98 pr. Par.

C. Larsen, Vestergade, Allinge.

Færøisk Uldgods,
Sokker, Trøjer, Vanter
af god Kvalitet sælges i

ry ifg
riet o
se n:l
iegst

ill. Katalog m . Gummi,
g
Sanitets- og Skæmteartikler samt Ure,
Bøger og Postkort.

Samariten. Afd. 51, Kbh. HI.

Allinge-Sandry. Afholdsforenings Syforening
afholder Bortsalg paa Forsamlingshuset Hammershus Fredag d 25.
November Kl. 8. Der bortgives
1 Sofapude og 1 Lysedug til en
af de besøgende.

Elegante sorte Sko fra 9,85.
Raagummisko fra 7,85.
Voksne Gummistøvler fra 10,50.

Allinge Fodlajsmagasin
3 Far§ Vinduer
m. Glas og Ramme sælges billigt.

Allinge Fothismagasin
Et lille Parti hæder
sælges ior 1 Kr. pr. Halvkilo.
Allinge Fodlzjsmagasin

Normaibrod
fra

,,

Nordladets fladeishus.

og

Blaa Nøgle"
(5o („ram 5n øre)

om Søndagen.
Faas hos alle
Købmænd og Cigarhandlere
M~IIIIMIN~

■

Solid Sitotalsreparalion

Til Røgning
modtages alle Slags Kødvarer
og Pølser
Otto Finne & Søn
ved Røgerierne, Hasle

til billige Priser,

Skomager Hammer, Nørregade.
HASLE.

Spegesild
er til Salg.

Mod Forkølelse

brug Lakridspastillerne
Flagg i den rode Automat

Regninger,

Meddelelser.
Konvoluter,
Brevpapir
Kvitteringer.

Chokoladeforretningen Ellen, Hasle
og Marckmanns Bog- og Bladhdl.

NB.

Prisen er kun 10 Ore

naar De anvender den i hver
Pakke værende Kupon i Chokoladetorretningen.

Ted Afialdsirmide
(Løvtræ)
sælges meget billigt.

Emil Holm.

Chr. Vang, Helligper.
Tlf. Hasle 82 ti

udenfor

og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
Oplæsning

Bornholms
Spare- og baanekasses
Kontortid 9 —12 og 2- 4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
Min Sparekassevilkaar

4,5 pCt. p. a
4
-

Boxer udlejes.
Orerretssagternr

Jac. Jensen.
Inkassationer,Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m v.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

Knud Jørgensen,

Gratis ovt%.tpon ttot

Spis

tilb Foreninger. Stort Repertoire.
Billigt Honorar. Egen Befordring

Aage Andersen. Storeg. 47. Rønne.
Telefon 904

Afdeling i Allinge.

Husbestyrerinde ønskes
Egehøj pr. Aarsballe.

(20o Grant 1 Kr.)

for Efteraar og Vinter

køber De bedst og billigst i Magasin du Nord.
i Forhold til
Vi har det største Udvalg og
Kvaliteter — de laveste Priser. Paa Lager er
ogsaa extra store Storr. med extra Hoftevidde.
Fikse nye Ungpigefrakker fra Kr. 29,00
Pigefrakker er paa Lager i alle Størrelser og
til mange forskellige Priser.
K ob nu, medens Udvalget er størst.

41r/

ft.----,•,-

til Hverdag

Dame-Overtøl

søges.

William Lind,

modtager Indskud paa Indlaatisbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. m. _.„,,4

Blaa Shag"

Henning Jorgensen's Bageri

Lille Dammegaard, Klemensker.

3 Lampers, brugt, med Tilbehør
billigt til Salg.

Hasle Bank

Ryg

Patroner, Salonpatroner - samt alle
Jagtrekvisitter har
/ vi i stort Udvalg i

PRODUK TEN

Lindeplads.
Aktieselskabet

Mange Mønstre.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretn.
Tlf. 140.

købes. TIi. Klemens n. 17.

Radioapparat,

Tlf. 45.

Yrodukten. Conrad Dansen

i Rutsker og Klemensker
for Drenge, Piger og Karle.

Hønekyllinger

Vietualieforretningen,

Største Udvalg i moderne

naar De ser Produktens Klipfisk - saa hvid og fin

Indmeldelser modtages i Rutsker Forsamlingshus Mandag den
sker
14. ds. Kl,
og i KleMensker
Tirsdag den 15. ds. Kl. 7 8.

Varm Blodpølse

Prøv det sidste nye! -0

Annoncer kan indleveres
og betales til vor Repr. i
Hasle: Bog- og Bladhandler
Marckmann.
.•0•■••-

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.
Aithruge liogt å ykkerL

Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Xe6 2r6ejdslejet tios os !
Vi har de bedste Kvaliteter i Overalls og Jakker.
fra 6,75
Svære Molesbenklæder
fra 8,25
Extra gode graa Benklæder
løvrigt stort Udvalg i Manchetskjorter, Slips,
Sokker, Handsker, Hatte, Huer og alt
til meget rimelige Priser.

ffordlandets Mandelsfius

Niels V. Grooss
Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

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

WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratis.

Allin e Bo tr kkeri.

6/jr. »iderifisen, Rønne.
tri3og6inderi og Yrotofiolfa6rifi. møllei's
Telefon 865.

Kofoed & Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager

Ordning af Begravelser.

Te!! efoner '77 ox 79

BRØDRENE ANKER, HASLE:
.3ERNXTOHERI & H1-4KINVABRIK

Ajlepumper = Vandpumper - Varrntvands-Aniæz,

hslii Dels Trlisager i AM* Bogtrykkeri

Avismakulatur,

Værksted: St. Mortensgade 4. — Butik: Vestergade 3.

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

Den stærkeste Strømpe
fil den billigste Pris sælges hos os!
Svære Macostromper
Uld - Traad Strømper
Silke - Traad Strømper

fra 1,65
- 2,00
- 1,75

Nordlandets Handelshus
11111•111111111111111~111111~101111111ffl1ffli

itebtolelje.
Zlitfe af ?1:cI thismien.
boer tag møber jeg ban min rur
i Staben grolen 23ang og benbeg
lifte totter. Nej, bet gaar min Saubten ilte an at kede fantebeg — tibor
tor jeg foibiiiie mig til aben Melere
ist pactitaa, at ben lifte dige et benbeg nattet? ?It buil er grøten, bebbet .3cnig og tilbringer Sommerferien
berube ligejons jeg, bet ueb jeg fra
ben lille ernbanertation, buoc jeg
Ilar hørt ben fyinbelige Stationsbeftnret. rige „gar»et grøfen
la —
VInbet og mere fenber jeg ilte tit benbe.
ofte engang benbeg gornnbn.
bit nu falbe hettbe ?Ifirib, ror jeg 11)neg, bet Sitnon pager.
97nar fnat bebber Vifirib — inte
jaubt — bis et ber ftrafg noget perjontigt ober benebe. tn hor hun ftrnfg
grafen tinugg Paffe eget libt trobrenbe %rigt og er en ar be unge
goinber, ber gaar fine egne 5.3eje, bøj,
rant, ftaut.
Zs.fa lift, bet fan jo bcere benbeg
gifte Sørterg eger 2robetg lifte tntter, ber trænger tit et $ar Uger at
tomme tibi bort fra Stenbroeng trange
2uft,
men ben lille $ige
fin Mot — ligner grf. 93ang,
bilbe jeg rige!
an bar benbe nb.
trijigfulbe 2jne og benbeg blonbe `jaar.
Cg ben lille 13ige flippet nobig ben.
beg bat:mb, og bet læreg i benbeg
?infigt, at bun eliter og forguber....
ja, bet læleg i Barnetg og ?Iftri bø
Øjne, at aorgubeten er genjibig.
bar jeg jan alligenet ilte ion til
tit at rige „groten 'Bang og benbeg
lille tafter"? bbilfen anben
beb funbe efter bigje fagttagelfer oberbombet tænfe4?

deg hørte i Morgeg i Stoben gif.
?king fatbe: @tete! — eg jeg borte
ben lille
glabe Simr: „Nu funimer jeg ?Ror!"
eg gif forbi bett'. lIbilfaarligt tog
jeg cerbbbig .atten af for be to. tet
nar, jom ba»be jeg ?@rbøbiglieb for
bet, jeg nu meb Sitterbeb hib fte.
deg bar tcenft meget nna benbe i
tag. tet er mig tunutigt at bablc
benbe i mine r anret for benbeg gejltrin. — deg bilbe bog efterg abjolut
gøte bet. Ciberfor benbe, fom jeg flet
iffe fenber, fan jeg bet ilte. bibor
incertelign tet er, four om benbeg
$erfonligbeb gartner benbe for min
torn. bber etterne ':lang, jeg i rimterne begober, fintibreg jeg.
———
Z3eg prcefenterebe mig i Stolen i
Morge. V3i »ar rammen berube en
r imeg rib. bun bar inærtbærbig ttjg
og glab i Sinb. bett naturligt jagbe
burt „Min lille fatter" om 23cirnet
beb benbeg Sibe. .3eg rysteg 'tre om
bet.
2etfinbig — maaffe bog aflige»eI!
@t .roligt fan tOe. Vift bog en g»inbe
fan 1»be.
— — geriebagene gaar. 2etfinbig?
?In,
Cj't fejltrin, ber nu joneg.
jntt opbragen fin lille $ige tcrnffoint
og menneffetigt. ten lille $ige bifer
en rørebbe grertigbeb til alt Natureng
2ib, ten minbrte Bille paa
en Snegt eller grø fanger benbeg gabe
epinærfrombeb, og bun liger meb en
Stemme, ber bitter af ørtibeb : „tu
tunet iffe frcebe paa ben." eg titler
jeg tanfetifft en Martblontft af fin
Stænget eger en lille Øren af r tazet
og tafter ben bort i ramme 9"tu, ba
fer ben lille 43ige atbortigt og forunbret paa mig: „tet maa tit flet iffe
gøre, bel Mor?
„Nej, tis bar gange Net, riger jeg
og flapper ben lifte vige. — „Man
gutbe nærfelt tro, tu ret» babbe bce,,
ret en lille uanfet 23ille eller hoffet
paa Matten — ran minut tu tager
big af fanbarme Smaagabninger."
Wrfrib er rejfi. Uben at lige mig
gruben Uben et etb beront er lunt

nej ft. — deg funbe antigebet gobt tilhe
benbe.
flammet mig 'tre for at
tiffiaa bet. tf, bnab bar jeg i benbeg
efne, -mar ban lire fart meget forr.
jagbe garbet? 3eg babbe en ærlig og
inbettig Mebføllfe meb benbeg
rit følte jeg gang ti( at rige bet,
men albtig go» hun mig £ejligbeb. -bun tjabebe iffe at tale om fig feln.
ct et enefte bun bar fortalt mig berom
er, at hun er anfat i et flort ?Miejelgab berinbe rom t ireftøreng $rinat•
jefretær og bor libt ugen for 23gen
jammen meb fin lille $ige. benbeg
goteelbce (ener iffe mere. — Staffelg
lille VIrttib, hin r ilbæretre er trælfont
og teiftt, men tapper er til, rant og
gnid. Mange bog ogjaa libt letfinbig.
Emrfor rejfte tu 'Iben Ina meget
font et `granet? ginner tu maaffe
letriubig fra ben ene tit ben nobell?
bet bar i Sommer! tet er nu
fænge riben. ;jeg banbe glemt benbe
bett igen. Ute en r ante bar jeg ofret
benbe ben bete ?Sinter. gørrt i ?tf ten!
— ?ft, bore Smnpatier, VIutiontier,
Mebføletfe o.r.b.1 93i „ttot", bi „an•
tager", og ni „bigter rammen" efter
fattig Sutte, og pan hefte føre 3Iguejanb tingger »i Z0111 ober et anbet
Menneffe
eg tommer fra bet Rore Mibbagg,,
fetgab hog min lilje R3en og Rammegorcetbre. blattbt @kerterne nar
bet VIttieretgabg ireftør, bog b»em
groten ?3ang er anfat, og bnig TO1.111
jeg bugebe. @f ter tjurbet gif jeg til
bain. Vir SBigtiginageri begObte jeg :
„eg bar fgornojeljen at tetube Mereg $ribatretretitr,
Bang!"
„a fan ! barer geetenen til lereg
entganggtreW?"
,,Mt, lue
. bet er libt mere ftggfra en Sonwnerferie." Mere
tigt
9.3igtigntageri: „Zet er en meget Nitipatig ung tamel deg fif fan megen
'33?ebfølelje meb benbe."
„Mebf»telfe"? ruarebe ben bøje,
bbibbaarebe 9.1?anb og tiggebe paa mig
gennent ritte ftarpe 23riftegtag.
befenbt bar geden Baltg ilte Brug
for nogen bMebføtelfe."
„Z'eeq mener Hot — — ben ugifte
gbinbe, rom bar jaget et Stlarn . ."
ban jaa paa mig, førri forbabfet,
luen fort efter meb et robg og ublibt
Smit. ban traf mig ben i en grog.
„te er jo gange paa $itbjpor, Mennejfe",
„r jeg? a, jeg fenber bettbe bare
ran atbeteg fitmtigt, bun bar flet intet
jagt mig
. . ."
„ bbab bebtotniner bet ogjaa Ment,
unge silletub ? Man riger bog iffe alt
i et fingtigt ?iefenbtgab. Men pil bog
ilte runbt meb benne banale birtozie.
gtøten 23ang traf i en Sommerferie
for 2-3 ?tor fibers en fifle bjentløg
$ige, foto »ar fat rib font $tejebarn
i et etenbigt 13roletarbjent paa Lavbet,
bor barnet bOjebe fan oubt og »ar
fan forrøntt, at bet batte gorargelje
beta gtieit, og man truebe meb $otitietg flbblanbing. grøfen varig fif
ilte No i rit Sinb, førenb bun beløbe
beguttet at tage Barnet meb fig. —
i{ort efter abopterebe buil bet lille
R3ceren".
eg blet' røb i bobebet og rtmtig
foibirret. deg frempanunebe noget om,
borfor bun net babbe gjort bet. tet
rtmte. mig bog en bøjft ujæb»antig
baubling for en ung, ugift gbinbe,
ber let lom i en fctlg og pinlig Si,
lotion berbeh . . . .
„ten falge og pinlige Situation,
rom te figer, tager en gPinbe rom
gutten 23ang fig vift fonte tet", afbrøb han mig. „tja, bborfor bun bar
gjort bet? ?tf trang til at bære sMoher. Nerien fan te niaage beb libt
@ftertarife finbe frem — te, bet rør
talte ran nopforbret om Mehfølelfe."

deg fan iffe robe i Viften. — deg
føter mig ringe og rut) jørn en bunb.

knut bleti ftraffet,
g'iter bet engelite.
—a— .
„tu er citron %nullet pan gabe
igen?.'
„@nbtig i ret gobe gorbotb!"
tet glceber mig meget. 'Men fortæt mig, boortebeg tit igen er toarmet pan ben 91:13111le @Sien. bar t
bart betb i Spil?"
„tu peb, at jeg for 2 Snar Piben
miftebe naertm bele min gormue. Si,
ben rib bar jeg iffe rpillet mere."
„bbortebeg er bet bis ltlftebe
ig
at arbejbe tig fan hurtigt frem igen?
„?Irbejbet mig frem igen. tet er
er iffe bet rigtige libtrtif. ;leg bar
flet iffe arbejbet, i finert galb meget
Ubf. tet tom af fig felt'!"
„bborlebeg bet ?"
„bør. — Zeel rejfte rtrafg bort efter
gataftrofen. ilter Vinfontften tit $arig
fenbte jeg min r jetter bort, rolgte
ctørftebeten af mine V.Iiøbler, tejebe
en bejteben Bolig og begntibte at optrcebe rom Sfribent. ?tf min gorinue
babbe jeg omtrent 3000 grant,:', i
Nentepenge tilbage. &b Siben beror
tjente jeg ca. 1500 gram?, om ?but
— jeg nar jo enbnu ett 23eglinber.
$act ..1Iltoriftarg Naab — tu fenber
hant jo benne Rore .Bretagner,
'
bet bar
et jan ubeheenbigt llbreetibe og bog
forftaar at orbne be batiffeligfte ?Inliggenber faa btjgtigt — ga» jeg min
s13ortneefone bet bbern at re fig om
efter en pagjenbe bi4otberfte. Vifterebe
ncefie ing Morgen inelbte fig en
racthan, ban bat egentlig for faut!,
blonb, roletirøD teint font et lille
ineb et unbjeligt Ubtrtjf og jaa
forlegen, benbeg rimple Vettufgelirt
fjole robebe en jmut, funb giger,
3eg fpurgte om benbeg ?fiber.
„35 ?tor", rbarebe tjim mig.
35 ?Int! .3eg bilbe i bet bøjerte
babe anflaaet benbe tit 25. sMen fart
meget beg bebre.
eg fpurgte benbe om benbeg Vin.
befalinger, og bun tilflob røbmenbe, at
burt ingen babbe. benbeg Manb bar
bob for fort riben i en ?Mer af 65
?Int, efter 2 Vlar Mgtegab.
„.bar te 23ørn?" fpurgte jeg lifligt.
deg jan enbnu en @Sang paa benbe,
faalebeg rom bun ran proper og futilt
ftob foran mig i fin tette gide. deg
bilbe ftrafg flabe engageret benbe, ber=
font jeg iffe babbe frygtet for, at bum
»itbe gifte for Rore Borbringer.
„bbor meget betrber te bet om
Magen ror at tilberebe mig nogentunbe
anftcenbige
„gem gratic".
gem grancl SJJtim rimter babbe,
innar jeg fpifte hjemme, beregnet mig
bet reNbobbelte!
,'eg bbab forlanger te i Løn?''
eg fremfatte tøbenbe bette Sparggmaat, jeg nar nemlig bange for, at
ben Rønne frøm, jeg bar begtpbt at
brømme, bilbe ryge i 53»fet.
„30 grancl om Maaneben er bet
iffe for meget?" fpurgte bun unbfetig
eg bilbe babe givet benbe bet bob,
helte, bbig bun babbe forlangt bet. eg fhpbte mig at forrifre benbe, at
jeg gerne gif inb paa bet. — terpaa
gif bum for neefte Morgen at tiltrcebe
fin $tabg.
Jeg bar enbnu atbrig not mine
Maaltiber meb en faaban Vippetit fom
bengang. bbor gobt »ar be iffe titlabet ! tot matte min tjener bog babe
belljaatet mig! Nigtignot bibrug
Ncerbcerelfe — jeg babbe tibt
efter tibt bcennet mig tit at fatbe benbe
beb gornabn — meget tit at tabe
sMadtibet fordomme mig bebagetigt,
Naar hun rerberebe for mig, ble» jeg
hyppigt grebet af en rafenbe VUtraa
efter at Nitte benbe i mine ?trine og
tr»fle et »armt g»g paa benbe" friffe
Læber; men jeg betbnng mig. — 3ceg
frtntebe for at græmme benbe bort
og factlebeg gøre en nbe paa ben behagelige r itbcerelfe. jon ble» ftabig
beb meb at nem lige munter og ben,
lig, gun naat jeg en Gang imettIent

iffe bar fommet hjem om Viftetten, fna
bun ben ncefte Mugg 502orgen paa mig
meb faa bebrejbenbe 23liffe og bar jan
eteg og befmnret, at jeg birtelig be,
g»nbte at bærme mig af meb ben aftenlige llbebtioen
@t ?ler babbe benne .c:ebtjt båret.
r) a bleu ben gruromt forgoret, Sir
;_bbit ,bartle», ben albortige l ngtceit=
ber, rom tir jo ogjaa fenber, miibte
mig paa &ben. ten hjertelige 'Blade ,
ln)orpaa ban bitfte mig, fføtit ban jo
iffe funbe urore ubibenbe om, at jeg
babbe iniftet min gormite, glcebebe mig
i ben @Stab, at jeg inbbøb ham tit at
at fpije grut* bag mig i at jaroe
ligbeb efter buret?, hotte.
Zen jmngte hant fortrinligt. Noralin babbe birfetig ogjaa overgnaet rig
ret». ta hun bar finnet ub, og bi
babe tænbt a4 en (Sigar, fpurgte bon
plubfelig; buorfor bar 2)e ubrprebt
bet Riste, at te rr ruineret?
„91»gte? iseg forrifrer tem, at jeg
er bet."
„eg bog mjber te en grutoft, ber
mini* foiler teur 30 graneg."
,,;""<eg fotlitret tear, at jeg betaler
min btigtmlbelfte 5 grand for min
og benbeg boglige Soft 1"
„Umuligt."
„SfenNlgerning."
„Nu fit bi bl. a. en Vigerbene. @n
rnaban tofter mirtbft 5 grances pnn
benne rib af ?tvret, bet er en genb,3,
gerning @Sør mit ret» fflegtill'abet op."
itob finm nf gorbabjetre. ta
ban bar borte, gif jeg til
teten. ban forlangte 6 graneg for en
9.1gerbeme. deg forgebe vibere og op,
bagebe, at min buMplbeege i bet fib.
fte ?Int minbrt bobbe maattet lægge
500 granneg til for at tortere mig fanlebeg, ioni hun ba»be gjort bet, og at
bisti rom finte efter ben rige &!ceberbanbter Martineau bobbe arvet mini:4i
150,000 gtancg og beguben fult bar
23 ?int gammel!"
„eg trob alt ur lunt !omniet tit
tig rom bugholberge. tet gi»e ber
lun øen gottlaring paa; hun maa babe
beret fotogalt foretftet i tig."
„Zet fer faaban ub; men bum
bobbe bebraget mig paa en uhørt
9.)taabe, og bet fortjente en ftreng
Straf,"
„@Sange »ift.
hoilfen?"
„eg cegtebe benbe !"

1(81] paa Deres ellen Ep!
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og

den er ogsaa berettiget, thi en af
Grundbetin gel serne foret Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes.
Man bør huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe i
en By eller paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.

Køb danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug eg
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejds-

løse.

Averterende,
der endnu ikke har indløst de af
os udsendte Indbetalingskort paa
skyldige Beløb fra sidste Regnskabsaar, bedes indbetale dette
paa vor Postkonto Nr. 14146 inden 8 Dage. Vi har store Udbetalinger og vil gerne spare Dem
for de med Incasso forøgede Udgifter.

Otto Gornitzka.
Smaa Annoncer bedes saavidt

muligt betalt Kontant.

Alle Tryksager
saasom

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort

leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

e ilverterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa 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 -I- 5 øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Xvor for fie6e Yryksager
Jndpakningspapir og !roser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
oaa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

gornitzkas Sogtryfifieri,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, økonornruller, Konvolutter & Poser tilFabrikspris.

AVERTER i NORDBORNHOLM

