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Hendes store Chance.

1

Fredag den 13. Oktober

ligt et hvidt Barnekammer og en yndig ste mig sine Familiesmykker, hang
ung Kvinde, der sad med mig paa Skø- mine Øjne som hypnotiseret ved den.
det foran Kaminilden og hviskede mig Rygterne havde ikke løjet.
—0ind i Øret: „Mors lille Marion skal
- De kan nok ikke løsrive Deres
Blik fra den Medaljon, mit kære Barn,
Det var Aftenen før jeg skulde rejse altid være god".
Marion var bleven voksen og smuk sagde Lady Trevanion smilende. Giltil Herresædet Trevanshire for at tilog
dygtig - men god ? Jeg bed mig bert synes, at jeg er taabelig, at jeg
træde min Plads som Selskabsdame.
Jeg mønstrede mig selv i Spejlet og selv i Læben af Ærgrelse over denne ikke deponerer mine Smykker i en
Sentimentalitet, der saa pludselig over- Bank, sagde hun og saa kærligt op paa
maatte smile.
- En Mønster-Selskabsdame, sagde faldt mig. Saa smilede jeg - en uskyl- sin Søn, der stod og stammede nervøst
i det, og var ildrød i Hovedet, men
jeg for mig selv og maatte le haanligt. dig, ung, forældreløs Piges Smil :
den
er ogsaa nok værd at se paa.
Jeg
er
vis
paa,
at
jeg
vil
føle
mig
» Chefen" selv vilde nyde mit tiltalende
Da jeg den Aften kom op paa mit
og fintdannede Væsen. Det var blot en lykkelig her, sagde jeg med min bliSkam, at han ikke vilde komme til at deste Stemme. Lady Trevan strøg mig Værelse, kastede jeg mig i en Stol og
venlig over Haaret.
hulkede :
se mig i Funktion.
Jeg
forstaar
Dem
saa
godt,
mit
Barn.
- Jeg kan ikke gøre for det! Gud
Og saa lo jeg igen stille for mig selv.
Dette er tørste Gang De er ude blandt hjælp mig - jeg kan ikke gøre for det!
- Ungdom og Uskyld, sagde jeg til
Det var den første Bøn, som var
mig selv, medens jeg børstede mit Haar. fremmede. Men De skal se, vi skal nok
kommet over mine Læber i mange
Der er ingen, der kan komme til at Ina det godt sammen.
Din Nar ! Din Nar! sagde jeg vredt Aar. Jeg saa igen mit lille, hvide Bartænke paa andet ved at se mig. Natutil
mig selv, da jeg nogle Minutter ef- nekammer, og jeg sad paa min Moders
ren havde givet mig et Ansigt af englelig Renhed og Uskyld, store, barnlige ter stod i mit smukt ustyrede Værelse. Skød, den Moder, jeg var saa ulykkeblaa Øjne og en fin, slank Ungpige- Ligner det noget at gaa hen og blive lig at miste, da jeg endnu kun var 10
sentimental, fordi denne gamle Dame Aar gammel.
skikkelse.
Den Nat sov jeg ikke. Hele Tiden
- Marion Dempster, du maa med taler lidt venligt til Dig ? Paa den Maadet tillidvækkende Ydre kunde drive de spolerer' Du det hele - og hvad saa jeg min Moders Øjne, der fuldstændig lignede Lady Trevanions !
det meget vidt, fortalte jeg mig selv. vilde Mr. Marston sige?
Husets yngste Søn, Mr. Gilbert Tre- Jeg vil hellere komme til Chefen
Naturen har forsynet dig med første
van blev præsenteret for mig ved The- tomhændet end at bestjæle hende,
Klasses Værktøj, og du maa benytte
dig af Naturens Gaver! Dette skal blive tid. Han var en høj, ung Mand med sagde jeg uafbrudt til mig selv.
et elskværdigt Væsen ; men jeg saa
- Dumme Gaas, vær ikke sentimendit største Kup . . .
Jeg tog en Sørgedragt af, som jeg Tegn paa Karaktersvaghed i Udtrykket talsk, men udfør dit Hverv - Du er
havde prøvet, og som klædte min Blond- af hans Mund, og der var noget ner- jo i Forvejen en Tyv ! sagde en anden
hed fortryllende. Min sidste Tanke, vøst ved hans Bevægelser. Det var øjen- Stemme i mig.
synligt, at hans Moder forgudede ham.
inden jeg faldt i Søvn, var:
- Gilbert kommer hertil saa ofte
„Chefen" vil være meget tilfreds med
det lader sig gøre, og det er jo en
mig, hvis han saa mig . . .
„Chefen", der undertiden kaldte sig Glæde for mig. sagde den venlige Dame,
Mister Marsten, undertiden Jim Stan- ikke for det - nu frygter jeg ikke for
nard eller et andet Navn, stod i Gade- at finde det ensomt og trist mere efdøren og saa mig køre bort næste Dag4, ter at De, Miss Dempster, er kommet.
Jeg boler Skamrødmen stige mig til
Han og hans Hustru drev tilsyneladende Pensionat i en meget befærdet, Kinderne ved denne Tale, saa tog jeg
men nobel Gade. Men i Virkeligheden mig sammen, smilede - lidt haanlig
var dette Pensionat en Tyvehule og - og sagde;
- Jeg synes ikke jeg fortjener al
intet andet. „Chefen" og hans Husttu
lagde Planerne, og vi „Pensionærer" Deres Venlighed!
Inden min Afrejse havde jeg gruet
udførte dem. Havde Sandheden været
kendt, vilde Gerningsmændene til man- for Kedsommelighed ved dette Landge af de dygtigt udførte Tyverier i Lon- ophøld sammen med en gammel Dame.
don kunnet være fundet i dette tilsy- Men der var noget ved dette rolige Liv,
neladende saa rolige og respektable der ligesom øvede en velgørende Virkning paa min forhærdede Sjæl. Dagene
Hus.
Ak ja, hvor Ansigter kunde lyve! gik - og jeg kedede mig aldrig. Lady
Mister Marston stod der som en god Trevan var en fin og kundskabsrig
Borger. Og jeg selvl I min sidste Plads Dame, kærlig og omhyggelig for hver
havde jeg ageret en ældre sat Kam- og en, hun havde i sit Hus. Mig næmerjomfru, og jeg forlod kun Stillin- rede hun særlig Forkærlighed for, og
gen fordi Hushovmesteren forfulgte mig jeg - ja, saa forunderligt det end lymed Ægteskabstilbud. En Uge efter der, jeg - Tyven - følte mig Dag for
min Afrejse brød mine Kammerater Dag som et nyt og bedre Menneske.
ind i Huset og stjal alle Grevindens
Undertiden sagde jeg til mig selv:
Smykker. Ingen mistænkte mig for at
- Hvor de vilde le, hvis de saa mig
være delagtig i Tyveriet. Tværtimod støtte den gamle Frue, saa omhyggeTo Dødsfjender.
skrev min tidligere Frue til mig og for- ligt som nogen Datter kunde gøre det
talte mig derom og jamrede sig over, paa vore Spadsereture i den gamle,
at jeg ikke var blevet hos hende. saa smukke Park eller læse højt for hende .•;, Det var min behagelige Opgave at
vilde det aldrig være sket!
af en af de gamle Klassikeres Værker! arrangere Blomsterne i det store, smukLady Trevans Bil hentede mig ved
Jeg følte mig som et uskyldigt Barn ke Hus. Og den næste Dag stod jeg
Stationen, og Ida Tjeneren førte mig igen, omgivet af moderlig Godhed og travlt optaget af at sætte Blomster i
ind i det fornemme Hus, blev jeg Omhu, og jeg greb mig selv i at tænke Vand i det lille Kabinet, der stødte op
pludselig greben at en hel ny Følelse. med den største Kærlighed og Taknem- til Lady Marys Paaklædningsværelse,
da jeg hørte en svag Lyd derindefra,
Der var noget saa fint, saa rent, saa lighed paa Lady Trevanion.
kultiveret over dette Hjem, at jeg beMen disse fredelige Dage blev bru- og da jeg vidste Lady Trevanion var
gyndte at faa Skrupler. Noget ganske talt afbrudt ved et Brev fra min Chef, taget paa Fattigbesøg i Landsbyen,
nyt for mig. Lady Trevan, en gammel et Brev der pludselig erindrede mig om troede jeg, at det var Millins, Kamhvidhaaret Dame med et Ansigt, der Formaalet med min Nærværelse her. merpigens lette Trin jeg hørte.
formeligt lyste af Mil hed og Godhed,
Hvad beskriver min Overraskelse, da
Tiden iler, skrev han, har De glemt?
traadte mig i Møde med udstrakt Og saa hans Underskrift R. M. Det jeg saa Døren ind til PaaklædningsHaand og sagde hjerteligt:
var alt. Men jeg forstod hvad Brevet værelset forsigtig blive aabnet og Mr.
- Velkommen, kære! Jeg haaber De betød, at Richard Marston begyndte at Gilbert komme listende ind i Kabinetvil blive glad for at være her paa blive utaalmødig ; at den Opgave, der tet, hvor jeg stod !
Trevanshire. Jeg ser, tilføjede hun blidt var stillet mig, maatte fuldføres hurtigt.
Lige straks saa han mig ikke og lod sit Blik hvile paa min sorte
Lady Treyanions gamle Familiesmyk- men jeg saa ham; i Haanden holdt
Sørgedragt, at De fornylig har haft en ker var berømte. De blev gemt i et han Medaljonen.
stor Sorg.
Han blev ligbleg, da han opdagede
Pengeskab, der var bygget ind i en
- Ja, stammede jeg med Besvær. Hvælving til Lady Trevanions Paaklæd- min Nærværelse.
Jeg, som i Aaringer havde løjet med ningsværelse. Navnlig en stor diamant- Jeg, sagde han skælvende, har
største Lethed og uden at anfægtes smykket Medaljon var berømt for sine just hentet Moders gamle Medaljon.
deraf, følte det pludselig som en Umu- store og meget kostbare Stene.
Den trænger til Reparation, og jeg skal
lighed at sige denne Usandhed med
- Hvis De ikke kan faa fat i andet netop ind til London og saa tænkte
Lady Trevans bløde, brune øjne hvi- saa skaf os bare den Medaljon, den er jeg - lende paa mig.
mindst 8000 Pund Sterling værd, havde
Jeg saa fast paa ham. Det gamle
De mindede mig om min Moders Mr. Marston sagt til mig.
Ord: »Sæt en Tyv til at gribe en Tyv"
kærlige Blik, og jeg mindedes pludseOg da en Aften Lady Trevanion vi- for gennem min Hjerne.

t.

Trykt i Allinge Bogtrykkeri

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

II

- De tænkte, De kunde laane nogle
Penge paa den ! sagde jeg koldt. Hans
Blik flakkede om uden Hvile og han
blev brændende rød.
- Men Miss Dempster, mumlede
han, paa min Ære. Jeg lo foragtelig
ad ham. Jeg forsikrer Dem, Miss jeg mener - det er virkelig sandt, jeg
havde kun tænkt at - ja, at laane en
Sum Penge - blot for nogle Dage.
Jeg har det meget trangt for Øjeblikket
- men det iorstaar en ung,
- Spil
uskyldig Pige som De ikke!
- Tal aabent og ærligt med Deres
Moder derom, svarede jeg. Men stjæl
ikke hendes Smykker ! Naar man har
en Moder som Deres, maatte man være
mere end slet for at gøre hende en
saadan Sorg Jeg glemte i dette Øjeblik helt, hvordan jeg selv havde sneget mig ind i dette venlige Hjem i
tyveagtige Hensigtei..
- Jeg kunde ikke fortælle min Moder om min store Gæld, det vilde
knuse hendes Hjærte! Det - - Det vilde knuse hendes gode
Hjærte, dersom hun opdagede, De var
en Tyv, svarede jeg. - Læg den Medaljon tilbage, Mr. Trevanion. Vær en
Mand for hendes Skyld!
Jeg lagde min Flaand paa hans Arm
og talte med min mest indtrængende
Stemme.
- De har Ret, svarede han lavt og
stod med sænket Hoved. Moder bad
mig tage et Halsbaand med til London
og faa lavet der, derfor gav hun mig
Nøglen til Pengeskabet, og jeg tog Medaljonen for at laane Penge paa den.
Her er den, læg De den tilbage, og her
er Nøglen. Ingen anden end De vilde
have formaaet mig til at give den fra
mig; men der er noget saa rent og
ærligt over Dem, at en Mand ikke kan
gøre noget galt, naar De ser paa en.
Inden jeg kunde naa at svare, var
han gaaet, og jeg stod ene med Medaljonen og Nøglen til Pengeskabet i
Haanden. En bedre Lejlighed til at udføre mit Hverv for Mr. Marston kunde
overhovedet ikke tænkes.
Men det var mig umuligt. Jeg kæmpede med mig selv for at gøre det.
Forgæves! Og pludselig ilede jeg ind
i Paaklædningsværelset, aabnede det og
lagde det kostbare Smykke paa dets
Plads.
Saa gik jeg tilbage til mine Blomster med Nøglen knuget i den ene
Haand.
En Time senere kom Lady Trevanion
hjem. leg rakte hende Npglen fra hendes Søn og pludselig styrtede jeg pae
Knæ ved Siden af den venlige gamle
Dame og skjulte mit Hoved i hendes
Skød. Og saa kom Tilstaaelsen om
mine egne slette Hensigter - ikke om
hendes Søns !
Da jeg havde fortalt alt, blev der en
Stund dødsstille i Værelset, men saa
faldt en hed Taare fra Lady Trevanions gamle Øjne, paa min Haand, og
jeg vovede at se op.
- De vil begynde forfra paa et nyl
Liv, mit kære Barn - ikke sandt, det
vil De? sagde hun og strøg mig over
Haaret.
Og jeg gav hende Løftet og har senere holdt det.
Jeg er nu Gilbert Trevanions Hustru
og har selv et hvidt Barnekammer og
en yndig lille Pige paa mit Skød. Og
ofte stryger jeg hende over Haaret.
saadan som min Moder gjorde ved mig,
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Den omvendte Verden.
I Romanerne gaar det som Regel saaledes til, at det er Børnene, som bortføres fra Forældrene, naar disse ikke
vil samtykke i, at de elskende faar
hinanden. Man kan dog ogsaa nævne
Eksempler paa, at det er Børnene, som
har bortført Forældrene, om Grunden
end var en anden.
I sin Tid skete det saaledes, at den
engelske Præst blev bortført af sin egen
Søn, som var Læge. Faderen, der nogle
Aar før havde haft et Anfald af Sindsyge, havde ladet sig indlægge paa et
privat Sindssygehospital, hvor han befandt sig saa godt, at han ikke vilde
ud derfra.
En Dag indfandt Sønnen sig saa i
en lukket Vogn sammen med to Venner. Han bad om at faa sin Fader i
Tale. Da Anstaltens Læge blev kaldt
bort et Par Minutter efter var Sønnen
og hans Venner ikke sene til at føre
Præsten ud trods al hans Modstand,
og et øjeblik efter forsvandt Vognen
i flyvende Fart bag en Støvsky. Trods
alle Anstrengelser var det umuligt at
komme dem paa Sporet.
I et andet Tilfælde var det et Par
Søstre, som bortførte deres Moder, fordi deres Fader mishandlede hende og
holdt hende indespærret. Familien, hvis
Navn var Ruinet, boede i en lille By
nær Rouen i Frankrig. Ægteskabet
havde i mange Aar været ulykkeligt,
saa Døtrene foretrak at forlade Hjemmet og bosætte sig i Paris, hvor de levede af at kniple. De stod stadig i Brevveksling med Moderen, og hun klagede
stadigt over deres Faders Onskab imod
hende. Pludselig kom der imidlertid
ikke flere Breve fra hende, og Døtrene frygtede for Alvor for, at deres Fader, som de ansaa for sindssyg, havde
gjort en Ulykke paa hende. Da de ikke
alene turde vove at befri hende, bad
de et Par unge Mænd, som de kendte,
om Hjælp, og alle fire tog med Toget
til Rouen. De havde Køretøj med, som
de lod holde udenfor, og ved Hjælp
af en Dirk slap de ind gennem en
Bagdør.
Uden at tøve ilede de til Moderens
Værelse, som de fandt aflaaset. De udstødte en sagte Fløjten - det Signal,
de i gamle Dage havde brugt indbyrdes, naar deres Fader var i Nærheden
- og straks efter svarede deres Moder
med svag Stemme. Hun forklarede, at
hun var laaset inde, og Dirken maatte
nu atter frem. Faa Minutter efter var
hun fri, men hun nægtede at følge med,
thi det var hendes Pligt at blive hos
sin Ægtefælle, selv om han mishandlede hende, og hun var overbevist om,
at han var sindssyg.
Trods alle Døtrenes Bønner blev
hun ved at sige nej, skønt Lejligheden
til at flygte var saa gunstig, da hendes
Mand ikke var hjemme. Uden at betænke sig bar de unge Pigers Ledsagere Fru Ruinet ud, puttede hende ind
i Vognen, og saa gik det i Galop til
Rouen og derfra med Toget til Paris.
For øvrigt døde Ruinet et Par Aar
efter i et Galehus.

Vil De have Fred
paa Deres Jorder eller i Deres
Haver for fremmede Jægere, omstrejfende Hunde eller Naboens
Fjerkræ, saa indryk en lille Annonce i NORDBORNHOLM. der
kommer i saa at sige alle Hjem i
Allinge-Sandv. og nærmeste Sogne.

Socialreformen.
Aldersrente.
0

Ligesom man i Garibaldis Fødeland ser Forspand af Æsel,
Hest og Muldyr koblet sammen
for en tohjulet Kjærre, saaledes
ser man nu i Socialreformen de
tre Love vedrørende Sygekasser,
Invaliderente og Aldersrente koblet sammen og saaledes indfiltret
i hverandre, at det er ret vanskeligt at skille dem ad.
Ikke desto mindre vil jeg gøre
Forsøg paa at kæde Aldersrenteteloven ud fra det øvrige og give
den en nøjere Omtale; men for at
faa det saa overskueligt som muligt vil jeg kun behandle den Del,
der vedrører Købstæderne, og det
kan endda kun blive i store Træk.
I en første Artikel vil jeg gennemgaa det mere almindelige Stof,
og i følgende Artikler komme ind
paa Beregningerne og Tabellerne :
Enhver Person, der optages i
en anerkendt Sygekasse eller Sygeforening som nydende eller bidragydende Medlem, er berettiget
til Aldersrente.
Den forsikredes økonomiske Stilling maa ikke i Løbet af de sidste 10 Aar være forringet ved
Handlinger, ved hvilke han til
Fordel for Børn eller andre har
betaget sig selv Midlerne til sit
Underhold. Ejheller maa hans økonomiske Stilling være forringet
ved hans uordentlige eller ødsle
Levned eller paa arden lignende
Maade. — Hvad paagældende har
ofret paa sine Børns Opdragelse
og Undervisning ses der bort fra
i denne Forbindelse.
Den forsikrede maa ikke have
udstaaet Straf for en i den offentlige Mening vanærende Handling.
Dog, kommer det ikke i Betragtning, hvis vedkommende har opnaaet Æresoprejsning eller har
generhvervet de borgerlige Rettigheder.
Han maa ikke i Løbet af de
sidste 5 Aar have ført et Levned,
ler vækker almindelig Forargelse,
Hertil hører: bevislig Drikfældig,
hed, Mishandling eller grov Vanrøgt af sin Familie osv.
Ansøgeren om Aldersrente maa
ikke oppebære eller i de sidste 3
Aar have oppebaaret Fattighjælp
eller Kommunehjælp af en saadan
Art eller Størrelse, at den har afskaaret paagældende fra Valgbarhed og Valgret til offentlige Forsamlinger og Raad.
Naar svigtende Helbred eller
andre ganske særlige Omstændigheder taler derfor, kan Kommunalbestyrelsen, hvis mindst 2/8 af
dens Medlemmer stemmer derfor
og Socialministeren giver sit Samtykke, undtagelsesvis tillægge en
forsikret Aldersrente allerede fra
det 60. Aar, naturligvis forudsat
at vedkommende iøvrigt opfylder
Betingelserne for at faa Aldersrente
Begæring om Aldersrente indgives af den forsik. ede til det so
ciale Udvalg, hvorfra Blanketter
til Ansøgning faaes.
Ansøgningen skal være bilagt
en Erklæring fra Sygekassen, (ny
Bestemmelse) og den skal underskrives paa Tro og Love af Ansøgeren, hvis han er i Stand dertil. Kun hvis han af en eller anden
Grund ikke selv kan skrive under,
skal Ansøgningen attesteres af to
med vedkommendes Forhold nøje
bekendte Personer. (altsaa en Lettelse).
løvrigt skal der vedlægges de
samme Attester og Bevisligheder
som tidligere.
Begæring om Aldersrente afgøres af det sociale Udvalg, og det
meddeler snarest paagældende,

hvilken Afgørelse. der er truffet.
Renten betales niaanedsvis forud ; men andrager den under 120
Kr. aarlig, kan den udbetales kvartalsvis.
Hvor Omstændighederne taler
derfor, kan Optagelse i dertil bestemte Alderdomshjem, der skal
give Rentenyderen mindst lige saa
gode Kaar som Nydelsen af Aldersrenten, træde i Stedet for Udbetaling af denne.
Flytter en Rentenyder til en anden Kommune, maa han angaaende fortsat Renteudbetaling henvende sig til det sociale Udvalg
i den tilflyttede Kommune. Hvis
han flytter til en Kommune med
højere Grundbeløb, faar han det
første Aar kun udbetalt efter Satserne i den Kommune, han flyttede fra.
Det paahviler en Rentenyder at
meddele det sociale Udvalg Underretning om enhver Forandring
hans økonomiske og personlige
Forhold, som kan formodes at
medføre Nedsættelse eller Bortfald
af Renten.
H. P.

Fra Uge til Uge.
Hammerens Granitværk.
Efter Forlydende indførte Hammerens Granitværk atter i Gaar
I Holds Drift. Derved bliver desværre enkelte Arbejdere afskedigede.
Som Sløjdlærer ved Teklisk Skole
er for dette Vinterhalvaar antaget
Snedker Carl Peter Hansen i Stedet for Bygm. johs. Pedersen.
Bryllup: Søndag d. 15. Oktober
vies i Sionskirken i Rønne Frk.
Agnes Melby Christiansen,
Datter af Karetmager Christiansen,
Allinge, til MekanikerPo u I Brend es, Søn af Købmand Brendes,
Rønne. - Middag i Brudens Hjem.

All. -Sandv. Sygekasse.
Skemaer til Brug ved Optagelse
i Sygekassen udleveres hos Formanden og Kassereren.
Kontortiden er fremtidig daglig
2-4 samt Lørdag Aften 7-9.
Formanden træffes som Regel
til samme Tid.
NB. Kvitteringsbogen skal altid
medbringes ved alle Henvendelser
til Sygekassen, Lægen og Apoteket.
Bestyrelsen.

Frugttræer
ønskes byttet med en god Ko.

Ballelyst, Allinge.
Den fikse og bedste
til den mest rimelige
Pris faaes i

SKO

Allinge Fodtojsmagasin.

Ved Afholdsforeningens
BORTSALG blev følgende Nummer udtrukket paa Adgangskort :
Kaffedug Nr. 14, Skammel Nr. 1.
Kan afhentes hos Vognm. Johansen.

Paa

Nyker Forsamlingshus

er Plads ledig til 1. November
for en flink og paalidelig Pige.
Anna Rasmussen.

Varm Blodpølse
hver Torsdag Middag.

K. Jensen's Slagterforretning,
Tlf. 66.

Landbrugslotteriet.
Nogle faa ufornyed^ Lodder sælges

1 , Lod 1,30

Lod 80 Øre

hos Barber Larsen, Allinge. Tlf. 53.

Meillleslieslæoleo,
der indnu var ung.

og 3ortreeb Faber el Vaden i tort
oa Ruffe meb Sita ber er gotbe, laber
ej Vammet meb Sfrcef frite tilben faa

?tf 94e1 Zhonifen.
—0—

Cg fna font Viinen frem. Zen fortrceffelige 3:alerneruitt fra Sabitatien og
Weruinen fra Vifleafiena Raft. 972att
btanbebe bem gerne familien Van bolbt
urin at gemme fflittee o»er Shffenet efter
et nubet Steb, bur ben funbe btiue
genneuttrcetigt af Rag, ba man mente,
bett fna burtigere fif en „lagret Smag"Zet fagben at »tyre et ?Ranb nf felne
Ziittena (dub a3affua.
9Rarfinboielffeftett bar jo tillige
oafan en geff for fflub
Zbi bet er hant, fo.n opfnnbt Zrilena
2reirebrif,
ber ftnnbfer be betrcengte Zabetigea Sorg.

triab fjer ffal berettet fra Ziber, ba
sinennelleff centen enbort »ar ung, er famlet runbt om fra ben grieffe og romerffe
Zigtei 9.3cerfer. 9hitiben Iniamobige
forpinte ungt nor bel i en frille Zime
at forhabe fig i finte Ziher og bulme
biale Raturetu, 23orn ncrr.
fan
»i Irere af bered Cprinbeligheb, oq ben,
ber fan gleebee, »eb ente[ og troffnlbig
Sfontieb, ffnl iffe foragte en Rejfe tit
be gamle grceffe og romerffe Marter og

Roar Sneen beganbte at fmette pan
jergene, Rilberne ratagnehe op, og Soten fif Ungt, naar 1-.}ractret me[bte
bn beguribte i bitte Ziber bet nye Vlar.
1. Stlinrta »ar Ratnarabag. tet bar unturlig»ia en tjemmeta eftbag, og førft
og fremmeft følte man ba gang ti( at
bedre bjemrneta ffermenbe itaalfer,
Varerne, fom be beb. Zet bar broget
malebo 8iffeber efter primitineS-Yunftturr,
fer af iser efter sten, alttb freniftiflebe
f om ffunne Vnalinge meb Sfcenfeborn
og Zriffeffaal Cfte fanhtea be i RaonberW tun i et feeregnet lifte Rapet meb
dunalter, og man ofrebe tit bem fritte
granfe og Jetle og ett fflang aartigt
el Rafn efter en Iffiria
man ba
nar fan betbanenbe. Varerne »ar attib
forftanenbe Wcefener, til baent man traRigt funbe fine : „123ogter min fattige
Und! Zager be Gaber, jeg bar I aorbum en gal» jeg flagtebe for jer, nu
er mini orblob tun ringe, og jeg har
tun et Sfib;" Sao ofrebe ban Ribet,
arena tufeta Ungbom ftob i reb og
fang: „Sfcenfer o. Stort, ffcetifer oa rigelig Vine 3ab s-tiinftoffen gro og Solen
ben mobne I"
ter »ar ingen ;'stibbegninger om 9.Rarterne beta:ula. sillartffeflet beftob af en
aubitib»iet Zrcepcel. s.13aa ben og paa
R3ejftenen hængte ment »iebe Rraufe og
bajebe fig for bem.
Rntarbarnet Vanbmanbena @nber bar
Sfooena Grib, ber uelfignebe
siRatferne og bejl erinebe juben. (krea
,
bur @nbinbe for gom og tgerburfning,
buil »ar tuabantet lom Solen fel». Cg
13tinnua »ar - rugtbarbebena @nb. ,tan
ftob ofte font en reibmalet Zrceftøtte i
Jaben meb en Ve i fin tannb. Roget
tnt Riniftvcerf nar ban font Regel ilte,
tncertimob, ban »at en Cttiben 3ugleffrcenifet, men ban ffulbe jo ogfaa blanbt
nuttet bolbe be ncranife gaigle bolte fra
cti)et% f rugt. Lerfur haube ban ben
ftcerft røbe nues f om ibeerbigt bien forHad.
Cg enbetig bar ber @aben 13elle,
beffattebe Ruceget. ,mert Vlar botbt man
e fil for beatte betabningafulbe 3erfori.
trirbettte mobte i bered prenefte tragt
og renuaffebe, mena f?uabonb felt) be3tIlebe nieb ..1..1tcelf fra en
ficeidebe
Verffnal. 9.Ren :
„Sfaatin er ren! z..efaut af Ver, @aberne foragter ben ej. Snabent bi bem
brugte fra tibligfte tage, felt) ni lataeb
oa bem, Beret jo formen Ina tet."
gtie
Ofitberne funbe Rifte Rohm
og Vanbe, font Ziben gif, men be forblen bog affiaeuel be famille @nber, thi
bered geliffaber fornubrebea
JJtaj fanbt Uarlinhnielfen Steb,
efter for siitarfena Renaning. 43aa
betitle Zag builebe alt 91rbejbet, S.
jern gemtea ben, ueb futbte Stiribber
ftob Stubene meb befrnufebe torn, 'anerne fpaubt iffe i Z:10 1.11b paa Rot.
fen, i tucettebe Sticeber tociffebe man fine
tcenber i 93ceffen. „acebreiteguber
rettfer bor .;Zorb, bi renier beta tutter,
briuer ba bort fra bort Rarfjfel Cnbt

'.titen V3aftua nar foretrfet i
namfett Rajahen. tet nil fige, ublagbe
Zibens'Bife, at %hien bor btnnbea nieb
8anb, naar ben ffal tttjbe3 paa ben rette
fictabe. tinte C/tb gnu gennem bett
fide DItibabigtning. 91t brille ublanbet
anflaaa for t-jIbeti.
te grceffe og romerfte tarber, bet
leaebe bered 2i» familien meb £)jorben
paa fiergfletterne meb opler og &tit,
:jota &duer,
og uilbe '2Qbler,
feber ben tag i tag i be gamle b»rbepoefier. Som atbfprebeffe og font Sig.
naler til Zarene og tit be nubre bygDer bobbe be bered tarbeffojter, Inbebe
nf Rør fra Rilbetia Siaplanter og forbunbue meb abra. Vaa benne 3.lojte,
ber falbtea ett Syrim, fpiflebe be bered
Sange, ber alle banblebe om Morben og
ben fel», om lltne og anbre urer, om
tarbeanben q3atta og Wantfernea faabe
eller briftige tatiblinger og fan om turbernea egne fmna lanblige Ucerligbebaenentnr. gRen bet ftørfte og ffolinefte
snotin i ofte bi* tarbepoefier, et s'..fflo.
ti», font beftanbig buffet frem i forRellig 3ornt i Clbtibabigtningen, er
tællingen om ben grceffe turbe Zapbne
og tarbinben aloe, te bar fom fpcebe
ilreb et 'il3ar 2lat Ifterlentrum
blebue funbne af turber paa 9.1/arten,
tibor en reb efter et g.nar trofaft banbe
gloet bem tie i slltobera Steb og opret.
holbt bered 2i». te ble» nu atter bragt
i gRetitteRaa SEicenber, uoffebe op font
tarber, belte urer og Sman,
gkeber, fattebe Sacerligheb til binanbett
og blev efter mange enentartige 'cenbelfer gifte. Ven fra bet øjeblif fornnbrebea Tjele beten Vin. Ze uar iffe fimple
,t arber (magere. te uar rige aarfteborti,
bet tnt neh et Zilfcelbe huer iller faubt

bered
orctIbre, font i fin Zib bobbe
„fat bem itb", men meb &rene bobbe
fortrubt bered anbling, ber ihrigt pan
be Ziber futile?, ret almitibeligt blaubt
a(5qtefo1f, font i joruejen ha»be k.Bern
og iffe anffebe fig flere.
Ven tapbue og (.5:toe Icengtea troba
beret Cpbaj,.lie ofte tilbage til tiorben
og .tUrbeti»et Dan be flare Sletter, Epor
man fpiflebe urin t̀3.lojte, alt bet, lom
man trenfte og miltt bromte out ben
lange titg.
Sobere toner, o tarbe, bin Sang enb
riatenbe Stilbørs
font fig fatter ab -tipperne neb fra
Bitinten i Zalen.
Ru Fraabe Zaptine og Q..(be iffe Slet.
ten, men en fornem tabe at aanbre i.
Cg leb oe, meb bet femme rigge inb i
faaban en bahe. tborlebe4 fan ben ub?
ter noffebe sJJtarter, igen. og Cliuentreeer. `loer jaaa ?bte. og 13ceretrceer,
ripre?.,fer, 93tataner og $injer. ter »ar
burtfet Sfagge og ber nar blcenbenbe 2n3.
Dec uar I3Ion4terbebe, ifcer meb tuetz,inter, 2iflier, 3ioter og ltaråiafer. ter
»ar Rofenhaeffe og en flat 3cef lob gennem ben bete tone, ber bat omgivet af
en høj, futilt gRitr. 3 tauena s..U/ibte
ftob et lifte Zempel for R3atfua meb
morterob a3ebbenb i fulbiae fflanfer op
ont bet bnibe sulter, og paa Viceggene
unr gtabe Unterier meb banfenbe fflaf,
fautinber og tnirbeguben Skan i .137ibten
fibbenbe paa fin Rlippe og fpillenbe paa
fin 3friijte.
Cg gceftebe bu bette Steb, ba nilbe
Sjapeng f jer fiffert pluffe en af be ffonne
frugter tit big. ti an nitbe babe big ben
af fin t aanb meb biale efter fignenbe Crb
„genne arrigt har rugtbarbebena
@abinbe freinfalbt, et forurt Zrce bar
næret ben, Solen bar mobilet ben og
3r nett bar opbevaret ben tit big !"
Sart ubningt talte man om Wnturen
@aner blanbt rige font btnnbt fattige
paa Vanbet.
Rortfcettea i ncefte

Sygekassevedtægter
og Kontrolboger billigst i

Allinge Bogtrykkeri.

A uden Sange er ikke
eSi nogen rigtig Fest!
4, 1.
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faer De
i Allinge Bogtrykkeri.

For 2-3 Kr. ugentlig kan De fan en fuldt moderne
udstyret elektrisk Symaskine. Indhent 1 ilbud hos
vor Repræsentant, tir. M. Pedersen, Vestergade,
og vi demonstrerer gerne en af vore Maskiner i
Deres hjem uden nogen som helst Købetvang. —
Reparationer samt Rensning af alle Slags Symaskiner udføres. Reservedele haves.
-- Brug. Singerlarnpen. —

Sill erl

Singer
4111~0"041~

Co. Symaskine Aktieselskab.

Hvad hjælper det at Lageret er fuldt,
naar Butiken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance
giver den store Kundekreds, naar der
averteres i

„NORDBORNHOLM".

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Moddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort ez Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer.
Medlemskort

leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtryKKeri.
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Jensen's Slagterforr.
Tlf. 66.

Gode
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Vinterfrakker' gødningskalk fra Jylland!
Vi modtager gerne Bestillinger paa den lette, tørre
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til Levering Oktober—November 1933 — Ved Levering fra lossende
Skibe bliver vor Pris særdeles billig. — Giv os Bestilling snarest.

Nordiandets Handelshus.

De vil altid finde et stort Udvalg i

Spisekartofler

moderne Damefrakker og Ulsters

sælges.

Brødr. Andersen
Tlf. Allinge 110.
1:11110
ene
Dna
mem
0U0

Svinekort
købes til højeste Pris. Afhentes
over hele Øen.

Axel Frederiksen,
Tlf Allinge 25.

Jagten aflyses

• ■■•
EIED

hos mig. — Priser lige fra 27,00 Kr.
Kom og se mit store Udvalg.

Allinge Messe v. Th. Holm.

Total-Udsalg

Herreklædninger, Overfrakker, Ulstre,
Regnfrakker ni. m. samt Drengehabitter og Klædevarer.
Alt sælges til ekstra nedsatte Priser.
Samtidig anbefales vort righoldige Lager i Manufaktur,
Trikotage og Garner, Arbejdstøj og Fiskerbenklæder.
af færdigsyede

paa følgende Ejendomme i Olsker
Johannes Madsen, Gelius Mikkelsen, Kari Jensen, Harald Olsen,
Peter Mogensen, Anton Kure, samt
Enkefru Lund og Hans Hansens
Jorder i Klemensker.

Restlageret af knuste Foderkager
udsælges til meget smaa Priser, idet vi fremtidig kun vil have Foderblanding paa Lager.
Kontante Købere kan her gøre god Handel.

Nordiandets Handelshus.

ode, billige !)3rcedcler
til al Reparation kan handles i disse Dage.

Alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser,
saa der behøves ikke at skære til Spilde. Ogsaa af plejede, høvlede
Brædder har vi flere Smaapartier, som egner sig til udvendige Døre,
Luger, Skillerum og lign., og disse sælges særlig billig.

Nordlandets Handelshus.

Jens Hansen.

De Jagtberettigede.

Hvis

Alle Folk i Byen snakker
om Kaj jensen's store ii•It•
PAALÆGSPAKKER.

er er corskel
I

Tlf. 66.

All =S. Gymnastikf. paa
Y‘akkelovne!
ememe~~.

Superfosfat eller Kaligødning
saa kan samme leveres fra Lager og til den laveste Pris inden 15de
Oktober.

Bestil ogsaa Superfosfat til Foraaret 1934,
thi Priserne bliver nok højere senere.

Nordiandets Handelshus.

afholder sin ordinære Generalforsamling TORSDAG cl. 19. ds
Kl. 8 i Christensens Havrstue.
Dagsorden beken1gøres paa Generalforsamlingen.

STRØMPER

Bestyrelsen.

Lektiehjælp
og Undervisning gives i Matematik, Sprog og andre Fag.
Student Marie Nielsen,
Søndergade.

Nyt!

Nyt!
Prøv vores store Pakker med hjemmelavet
Paa læg.

K.

Det gode Fabrikat viser sig ikke blot ved, at Ovnen varmer, men
kendetegnes samtidig af den smukke Støbning og fuldkomne Tilpasning af de enkelte Dele.

Vejle Støbegods er landskendt
paa Grund af dets Soliditet, smagfulde Udførelse, fortrinlige Varmeevne og store Økonomi.
I mit righoldige Udvalg af Ovne finder De let den, som passer
for Dem.

Reservedele til 0911e, Rør, Sten, Ovnkit m. m.
Petroleumsovne af forskellige Typer og Størrelser anbefales.

Jensen's Slagterforr.

Vintersæden tiltrænger og skal have

P. C. Holm, Allinge.

, 14/

UId
Silke
og
Bomuld
'Bedst 09
Iligst

111
NORDLANDETS
MANDEL511U5

De stærkeste Strømper
til den billigste Pris
faar De hos os.
Florstrømper i alle Farver
pr. Par 1,50-1,85
Ekstra svære Maccostrørnper 1,65
Uld- og Traadstrømper fra 1,50
Silkestrømper har vi, lige fra de
billigste til en ekstra god Kvalitet
i mat Silke.
Et Parti Silke- og Uldstrømper
udsælges for 1(0-150 Øre.

ALLINGE

Tlf. 66.

Ål Jagt og Færdsel W. Romer's Slagterforretning Aldeles frisk Sending

med Bøsse paa Grunden tilhørende Hotel Stammarshalde aflyses herved.

De jagtberettigede.

anbefaler sig med altid ungt Oksekød og prima Fedekalvekød
samt hjemmelavet

Medister og LungeFrokost- og Knæk-Pølser.

Paalæg og FlæskeOkse- og Kalve- F ars.

Prøv vore store 20 Øres Pakker Paalæg. —
Ærbødigst
W. Rømer.

fi
Emil Petersen og Hustru,
•

Køb Deres Forbrug af

Oxe- Kalvekød, Flæsk
h os

K.

Jensen's Slagterforr.
Tlf. 66.

Altid Prima Vare].

Al Jagt
paa Gelius Linds Arvingers Lynglod og August Jacobsens Jord er
forbudt.

De jagtberettigede.
Prima

Spisekartofler.
Gør Deres Bestilling. 25 kg og
derover bringes frit overalt i Kommunen hver Fredag.

E. J. Andersen.
Tlf. Sandvig 3.
Hjem melavet

MedisterL
y ieligeer-un
Knæk-

Pølser

K. Jensens Slaglertorr.
Tlf. 66.

Køb Dameovertøj
i Magasin du Nords Udsalg.
Vi har det store Udvalg, gode Kvaliteter og rimelige Priser.
Paa Lager er nu en Mængde fikse Nyheder i FRAKKER
med og uden Skindbesætning — samt smukke mellerede
ULSTER i nyeste Faconer.

En moderne Ulster i flere Farver haves fra Kr. 27,00.
Pigefrakker er paa Lager i alle Størr. og mange Faconer.
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Victor Planck,

Nordlandets Handelshus.

Vinierbræudsel
af alle Slags tilbydes i denne Tid
alle Forbrugere paa billige Vilkaar.

paa Deres Jorder eller i Deres
Haver for fremmede Jægere, omstrejfende Hunde eller Naboens
Fjerkræ, saa indryk en lille Annonce i NORDBORNHOLM. der
kommer i saa at sige alle Hjem i
Allinge-Sandv. og nærmeste Sogne.

Regninger,
Meddelelser,
Nordlandets Handelshus.
Konvolutter,
De fortræffelige
Brevpapir,
Masonitteplader
Kvitteringer,

Vi noterer gerne alle Bestillinger
til hurtig Levering.

Vi har det Garn, der passer Dem.

orninet'

Vil De have Fred

Store Derbyshire Ovnkul,
do.
store schlesiske
Bedste vestfalske Ovnkoks,
Brunkuls-Briketter
og extragode vestfalske
Smedekul.

åkal Se strikke ell. hækle NordlandelsHandelshus
Strikkeopskrifter udleveres gratis-

Victualieforretningen Lindeplads.

udsælges billigt fra Lager.

til at reparere og dække alle fugtige og derfor meget sundhedsfarlige Gavle og Rum med, er altid
paa Lager.
Prisen er særdeles rimelig.

Zephyr, Perlegarn, Carmengarn, Sportsgarn,
An goragarn, Mignongarn, Najadegarn.

faas hver Fredag.

3

Fortræffelige Sorter

Alle, som har ydet os Hjælp,
takkes paa det hjerteligste.
Allinge.

Portland Cement i .1, Sække

Varm Blodpelse

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

Allinge Bogtrykkeri,

Avismakulatur, Køb Deres Frugttræer

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

Allinge Bogtrykkeri.

og andre Planter i

Hallelyst Planteskole, Allinge.
Tlf. Sandvig 6.

En Fortælling Ira det gamle Rusland.
-0-

-- Er det virkelig Deres alvorlige Mening, Fyrst Korsakof, at
De ikke har i Sinde at forsøge
Deres Lykke: Trente et quarante
eller ved Roultaten?
- Ja, i den Roning staar min
Beslutning ikke til at rokke, min
gode Doktor : De har dog sikkert
lagt Mærke til, at jeg aldrig nærmer mig Spillebordene.
- Ja vist, det har jeg nok, men
det er aldrig faldet mig ind, .at
der laa en fast Beslutning bagved,
jeg tænkte, at De først vilde se
Dem om her, før De som de fleste andre satte Dem fast ved Spillebordet, svarede Dr. Schiemok,
idet han med en vis Interesse betragtede den modne Mand, der
sad lige overfor ham paa Terrassen udenfor Hotel d'Europa i
Monte Carlo.
Kaptajn, Grev Korsakof val
Russer og en smuk, statelig Mand
paa omtrent fyrretyve Aar. Der
var i • hans Ansigt et meget melankolsk Udtryk; men det, der
især tiltrak sig Opmærksomheden,
var en bred, sølvhvid Stribe, der
trak sig gennem hans Haar, og
som gjorde, at man paany betragtede ham nøjere efter at have kastet et flygtigt Blik paa ham.
- Det er naturligvis en Umulighed at undgaa at tale om Spil
her i Monte Carlo, tog nu Officeren Ordet, efter at han en lille
Stund havde stirret tankefuldt hen
for sig, selv om man ikke direkte
tager Del deri. Jeg vil nu fortælle
Dem, Doktor, Grunden til, at jeg
aldrig spiller, eller rettere Grunden til, at jeg aldrig mere spiller,
saa kan De ved samme Lejlighed
faa Oplysning om, hvordan jeg
har faaet den Stribe hvidt Haar,
som De jo, efter hvad De flere
Gange har fortalt mig, har spekuleret en Del. over.
For tyve Aar tilbage var jeg
Løjtnant i Kavalleriet og laa i Garnison i Kharhow.
Det var midt om Vinteren i Januar Maaned, at jeg søgte og fik
Orlov til at besøge en Onkel af
mig, der havde været min Formynder efter mine Forældres Død.
Hans Gods laa i Ukraine ikke
langt fra den lille By Ikebin, hvor
der paa den Tid laa et Infanteriregiment.
Da Intendanten, der boede i
Kharkow, hørte om min Rejses
Maal, ønskede han at benytte den
Lejlighed, der her tilbød sig, og bad
mig om at tage 30,000 Rubler med
til Intendanten i Ikebin. Det faldt
jo ganske naturligt at faa Pengene
besørgede paa denne Maade. Jeg
erklærede mig villig dertil ag gemte
Summen i en solid Rejsetaske,
specielt indkøbt til dette Brug 1
den gladeste Stemning af Verden
begav jeg mig paa Rejsen, jeg glædede mig til i en hel Maaned at
være fri for det kedelige Garnisonsliv, at kunne nyde Familielivets Lykke og gaa paa Jagt, saa
meget jeg lystede i Alexandrowskas Omegn, der var uhyre rig
paa Vildt. Ved Stationen Klerp
hørte Banen dengang op, og jeg
maatte fortsætte Turen i Slæde
sammen med to andre Rejsende,
der ligesom jeg agtede sig til Ikebin.
Den ene af disse Herrer var
mig ikke fremmed, jeg havde ti uffet ham flere Gange hos forskellige Familier i Kharkow. Han
kaldte sig Generaldirektør for et
stort Assuranceselskab i Moskwa.
Den fornemme Handelsverden i
Kharkow var i Reglen meget gæstfri og imødekommende, og den
unge Mand, der saa godt ud og
havde en upaaklagelig Fremtræden,

blev overalt modtaget med den
største Forekommenhed.
I de militære Kredse var han
bleven indført af en Infanteriolficer
og var kommen i Forbindelse med
en Del af Officererne. Jeg blev
derfor meget fornøjet, da jeg opdagede, at jeg skulde fol etage den
sidste Del af min Rejse i hans
Selskab Den anden Rejsende tiltalte mig ikke synderlig; han 1- avde et stift, tilbagetrukket Væsen,
og det ejendommeligt skarpe, kolde Blik, hvormed han mønstrede
o§, og som syntes ligesom at kunne læse Ens inderste Tanker, bil
drog ikke til at forbedre det Indtryk, han gjorde paa mig. Han
talte iøvrigt kun meget lidt, og
Samtalen førtes derfor udelukkende mellem den elskværdige Direktør og mig.
Vinteren 1905 var meget streng
i Sydi usland, i Særdeleshed i
Ukraine; vi hørte overalt, at man
ikke i Mands Minde havde set
saa vældige Snemasser som det
Aar. Vejene var derfor meget vanskelige at passere, og til Trods
for, at vi havde tre udmærkede
Heste for vor Slæde, som Kuskens
opmuntrede Raab bragte til at
anstrenge sig af yderste Evne,
kom vi kun meget langsomt fremad.
Da vi havde tilbagelagt omtrent
Halvdelen af Vejen og var komne
til en Poststation, hvor vi skulde
skifte Heste, var det allerede blevet helt mørkt, og her mødte os
det Uheld, at Postmesteren ikke
havde en eneste Hest tilbage; den
sidste havde han en Ti mestid forud
maattet udlevere til en kejserlig
Kurer. Vi havde derfor ingen anden Udvej end at blive og maatte
bestemme os til at tilbringe Natten paa Posthuset, hvad jo ikke
var særlig tiltalende.
Hr. Bozoboff - saaledes hed
Assurancedirektøren - lod til at
være forberedt paa den Slags
Uheld; han var, som han sagde,
jo vant til at flakke om fra Sted
til Sted. Han gav sin Tjener Ordre
til at fremtage en medbragt Aftensmad fra et lille Magasin i
Slæden og servere den i Venteværelset, der var stillet til vor
Raadighed. Til vor store Overraskelse viste sig som ved et Trylleslag Skinke, Kyllinger, ja, selv
nogle Flasker Champagne. Denne
Souper satte Humøret op paa os!
kun vor tavse Rejsefælle beholdt
sin alvorlige, tilbageholdne Mine;
han tog kun sparsomt Del i Maaltidet, og det endda paa en Maade,
som om han gjorde det med Uvilje, kun tvunget af Nødvendigheden.
Hvad mig angaar, saa satte Synet af den flammende Ild i Kaminen, det velsmagende Maaltid
og den perlende Vin mig straks i
løftet Stemning, og ved Teen, medens vi røg vore Cigaretter morede jeg mig kosteligt over Bozoboffs lystige Historier fra Selskabslivet i Kharkow og Moskwa.
Ud paa Aftenen kom Postmesteren ind til os og underrettede
os om, at der var redt Senge til
os i nogle sinaa Kamre ved Siden
at Venteværelset: men min elskværdige Rejsekammerat lod ikke
til at have Lyst til at gaa til Ro.
Han tændte sig en ny Cigaret og
sagde smilende til mig:
- Er De søvnig allerede? Jeg
synes nu vi sidder her saa hyggeligt og godt sammen. Skal vi
ikke hellere hælde lidt Rom i vor
Te og tage os et Slag Kort?
- Jo, det har jeg nok Lyst til,
var mit Svar. Jeg var oplivet af
hans fornøjelige Passiar og af
Vinen, som jeg ikke var vant til
at nyde i saa rigeligt Maal.
Min anden Rejsefælle lod heller
ikke til at have i Sinde at gaa til
Ro; han havde taget en Bog op
af Lommen og havde sat sig ved

et Bord, ikke langt fra os. Tilsyneladende lod han ikke til at lægge Mærke til, hvad vi foretog osVi spillede temmelig højt. I Begyndelsen var Lykken mig gunstig, og jeg følte mig ligesom lidt
ilde til Mode ved at have vundet
100 Rubler fra Direktøren. Det lod
imidlertid ikke til at anfægte ham ;
han vedblev at være i udmærket
Humør og fyldte Gang efter Gang
et rigeligt Kvantum Rom i mit Glas.
Saa kom der en Stund, hvor
jeg, trods min noget omtaagede
Tilstand, fik en tydelig Fornemmelse af, at Lykken havde begyndt
at vende mig Ryggen. Men nu
vilde jeg dog i det mindste gerne
vinde tilbage, hvad jeg havde tabt.
Et, to Spil endnu, og saa - havde
jeg tværtimod tabt alle mine Penge. - Og saa, ja, saa skete det,
der endnu den Dag i Dag staar
for mig som det ubegribeligste i
Verden. Jeg ved ikke, hvordan det
gik til, men jeg fik med eet den
fortvivlede Tanke at tage nogle af
de Penge, der var mig betroede.
Og fra det Øjeblik var det, som
om jeg havde mistet den sidste
Rest af min Fornuft.
Vi spillede videre. Ikke en eneste Gang stod Lykken mig bi, og
Seddel efter Seddel vandrede fra
min Rejsetaske over i min Modstanders Hænder. Da der ikke var
flere tilbage, rejste han sig; hans
Ansigt havde nu faaet et alvorligt
Udtryk.
- Saa - lad det nu være nok
for denne Gang, bemærkede han,
nu er det bedst, vi gear til Ro.
Han hilste høfligt Godnat, og
efter at havde puttet sin Gevinst
i Lommen, begav han sig ind i
et af de Vatelser, der var gjort
i Stand til os for Natten.
Jeg gik ogsaa ind paa mit Værelse. Ude af mig selv, aldeles tilintetgjort, sank jeg ned paa en
Stol og brast i en Graad saa fortvivlet hjerteskærende, at den
kunde have rørt en Sten.
Jeg var nu bleven fuldkommen
klar i Hovedet og forstod hele
Omfarrget af, hvad jeg havde gjort.
Jeg havde spillet Arrnens Penge
bort; jeg var vanæret, thi fattig
I som jeg var, kunde jeg aldrig
tænke paa at faa Pengene tilbagebetalt. At min Onkel ofte var i
Pengeforlegenhed, vidste jeg: det
var derfor højst usandsynligt, at

han, trods sine vidt udstrakte
Ejendomme, vilde være i Stand
til at rejse en saadan Sum i kort
Tid. Og selv om han kunde vilde
han saa gøre det?
30,000 Rubler!
Tilsammenlagt vilde min Søsters
og min Arv langtfra strække til
at dække denne uhyre Sum. Alt
var forspildt; der var kun Skam
og Vanære for mig selv og alle
dem, der stod mig nær. Min Beslutning var fattet! Med feberagtig Hast skrev jeg nogle Ord til
min Onkel, hvori jeg tilstod min
Brøde og bønfaldt ham for min
Søsters, for vort Navns Skyld at
dække over, hvad jeg havde forbrudt Saa greb jeg efter Revolveren.
I dette øjeblik blev min Dør
aabnet, og min tavse Rejsefælle
traadte hen til mig. Hans Ansigt
var alvorligt som før; men der
var nu et Udtryk af Godhed og
Medlidenhed deri, der overraskede
og betog mig.
Han rakte mig et Bundt Sedler
med de Ord:
- Se her, unge Mand, her er
Pengene tilbage! Bozoboff er en
Tyv og Bedrager; han har narret
Dem for Deres Penge ved falsk
Spil. Jeg har passet paa ham hele
Tiden og opdaget hans Manøvrer.
Jeg fo'r op og greb begge hans
Hænder.
- Hvem er De, som jeg skylder min Redning?
- Jeg er Politichef Paroutschin
fra Moskwa, svarede han. Han
pegede ind rrod det Værelse, hvor
Bozoboff befandt sig, og tilføjede:
- I lang Tid har jeg haft Mistanke til denne ulykkelige Mand,
hvis Slægt er mig vel bekendt.
Han kan nu ikke undgaa sin Straf.
Men De, min unge Ven, fortsatte
han med alvorlig, bevæget Røst,
De maa love mig ved alt, hvad
der er Dem helligt, ved det, De
elsker højest paa Jorden, at De
aldrig vil spille -nere.
Jeg lovede det, og jeg har holdt
mit Løfte. Denne hvide Stribe i
mit Haar, der var Følgen af hin
Nats frygtelige Sindsoprør, paaminder mig hver Dag om mit Fald
og Maaden, hvorpaa jeg blev frelst.
Det er nu tyve Aar siden, men
aldrig har jeg vovet at bryde mit
Løfte - det er helligt og ukrænkeligt til min Død.

Uddrag af Kbreplanen
Gyldig fra 1. September 1933
Hverdage
8,10 11,00 14,10 !8,15 19,05 Rønne I 7,54 10,30 13,55 18,05
8.24 11,14. 14,25 18,29 19,22 Nyker
7,42 10.15 13,40 17,50
8,33 11,23 14,35 18,38 19,37 Klemens 7,33 10,06 13,31 17,41
8,46 11,36 14,49 18,51 19,51 Rø
7,22 9,53 13,18 17,28
8,57 11,47 15,01 19,02 20,04 Tein
7,12 9,42 13,07 17,17
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14 Allinge 7,04 9,35 13,00 17,10
9,10 12,00 15,15 19,15 20,20 Sandvig 7,00 9,30 12,55 17,05
Endv. afgaar Aftenen før Søn- og Helligdage Tog fra Sandvig
i Rønne 22,25.

Allinge Teglværk
anbefaler

Mursten, Tagsten, Drænrør,
Telefon 127.

Alt fotografisk Arbejde
udføres altid smukt og holdbart.
Se mitstore Udvalg i RAMMER
og Rammelister.
BILLEDER indrammes.
Fotograf Alfred Kjøller.
Tlf. Allinge 4.

Allinge Skæreri
anbefaler sig med al Skæring,
H øvining samt Salg af tørt Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.
Geert Hansen.
Tlf. 29.

111 Hiemmeslagining
udføres propert, med 2 Mand
ved Henvendelse til
W. Rømers Slagterforr.
Tlf. All. 118.
Den bedste Gulvfernis i 1/1
og 1/2 Kilos Dunke og løs Vægt
faar De hos

J, B. Larsen.
Tillaved Oliemaling
i 1/, og 1 Kilos Daaser, bedste
Kvalitet og billigste Priser.

I. B, Larsen.
Ny Klipfisk fin hvid afnakket, i bedste Kvalitet.
Byggryn af nyt bornholmsk
Byg.
Fine, imellem, grove og valsede.

I. B. Larsen.
Prøv min KAFFE den er god
og De vil blive tilfreds.

I. B. Larsen.
Nye letkogende gale Ærter
- Fla,kkefierter
- hele afskal. Vietorimerter
Brune Banner
Hvide Bønner
Grønne Linser
anbefales til billigste Priser.

13. Larsen.
21,55
21,40
21,29
21,13
21,01
20,51
20,45
21,30

-0DTØJ
De nye Efteraarsvarer
er hjemkomne.

C. Larsen,

Søn- og Helligdage.
10,45
13,05 16.25 19,45 22,2( W Rønne 10,30 12,55 5,15 18,30 22,00
8,10
8,24 10,59 13,19 16,39 19.59 22,34 Nyker 10,15 12,40 15,00 18,17 21,45
8,33 11,08 13,28 16,4b 20,08 22,43 Klem. 10,06 12,3 4,51 18,08 21.36
9,53 12,18 14,38 7,57 21,23
8,46 11,21 13,41 17,01 20,211 22,56 Rø
b,57 11,32 13,5217,12 20,32 23,07 Tein
9,42 12,07 14,27 17,47 21,12
9,05 11,40 14,00 17.2C 20,40123,15 Alling 9,35 11,59 14,19 17,39 21,04
9,10 11,45 14,05 17,25 20,45 23,24 Sandv A 9,30 11,55 14.15 17,35 21,00

bornnutins
Spare- og haanekasses

Rutebilen Rønne--A I linge-Sandvig

Renten paa Indskud er paa
3,5 pCt. p. a.
3 Mdrs Opsigelse
Altm. Sparekassevilkaar 3 - Boxer udlejes.

8,20 13,00 14,30 17,35
8,23 13,05 14.35 17,38
8.50 13,25 15,00 18,00
15,40
9,30
9,40

15,50

Hverdage
Rønne H.
Rønne Torv
Hasle Torv
Allinge
Sandvig

11,18 13,55 17,20 19,58
11,13 13,50 17,15 19,53

10,50 13,30 16,50 19,30
10,1. 5
16,05
10,00
16,00

Søn- og Helligdage
8,20 12,10 14,30 18,30 21,15 Rønne 10,38 13,15 17,20 21,00 22,20
8,23 12,15 14,35 18,35 21,20 Torvet 10.33 13,10 17,15 20,55 22,15
8,50 12,40 15,00 19,00 21,45 Hasle T 10,05 12,45 16,50 20,25 21,50
19,28
9,18
Allinge 9,35
19,55
19,35
19,50
9,25
Sandvig 9,30

AVERTER I

Vestergade, Allinge.

Afdeling i
Kontortid 9 -12 og 2 4.

Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.
TAKKEKORT billigst
Allinge Bogtrykkeri.

Forretningskonvolutter

sælges med Firma fra kun 8 Kr.
pr. Mille.
NORDBORNHOLM Allinge Bogtrykkeri.

