,=-_ ,,--.„;-. , -:: 4.

'-'-'.

•

,,'"
,....,----,
:
..
-„,
_ .---\as ...%,":". -sesi.s.,....7-e--1....2. ./. : - ..e:
,,_ -» ' .-1, $ii:4‘"
4. \',... .,;,-;■Fili -s• . 1.!''.

*;4'''
'''.J... 41:,,i ,.

- ,-_-

.--a.a2e.'-; "s",,
,,

e e • ;',V e 71!

Td Sikiik.
..x.,,,,,
s.ase
Ansvarshavende Udgiver:

Udgaftr i Allinge-Sandvig,
\r

Otto Gornitzka. z Telefon 74.
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Alm. Annoncer 10 Øre pr. min, efter!. Gange 8 ø.
Fol remingsann. 8 6 Ø.

Kujonen.
Af Vance Thompson.
— 0—
Langsomt slentrede han nedad
Gaden, idet han støttede sig tungt
til sin Stok. Han følte sig syg og
sløj — Feberen havde endnu ikke
sluppet sit Tag i ham,
og nedtrykt. Ikke et Menneske kendte
han mere paa Gaden, — og det
var jo dog hans London, hans
Hjemsted, hvor før alle kendte
ham. Aa, han havde længtes og
drømt om at komme hjem igen
til den store By.
Saa gik han ind paa et Hotel,
hvor han søgte Kendinge fra gamle Dage. Fritz, Overtjeneren, stirrede først lidt tvivlende paa ham,
men saa korn han smilende hen
til ham.
„Mr. Lestrelin I Det var da rart
at se Dem igen, Herre, den garn,
le Plads ved Vinduet? — Den er
ledig, Værsgod 1"
Mens Tjeneren tog hans Overtøj og Hat og ryddede Bordet i
Hjørnevinduet, sank Lestrelin tungt
ned i Stolen.
„Ja, vi hørte jo, at Herren var
blevet saaret derovre?" sagde Tjeneren, — maa jeg anbefale denne
Fiskeret, Herre, — første Klasses
og deres sædvanlige Bordvin,
ikke?'
Lestrelin sad og stirrede ned i
Borddugen, han kunde ikke faa
samlet sine Tanker. Han tændte
en Cigaret og fik saa et Glimt at
se af sit eget Ansigt i Spejlet lige
overfor. Han studerede sit Ansigt,
tyndt, blegt og ungt var det. Et
kønt, men trist Ansigt!
Jeg gad nok vidst, om det er
et typisk Ansigt for en Kujon?"
spurgte han sig selv, Og dermed
var hans Tanker tilbage ved det
gamle Problem og pinte ham.
Han huskede saa tydelig, hvorledes det hele begyndte. Alle og
enhver havde dengang sagt, at
han aldrig havde faaet sin Officersbestilling, om han ikke havde været gamle „Deve" Lestrelins Søn.
Selv i Aviserne omtalte de han-)
som en „Fars Søn", o. s. v. Men
stolt var han alligevel, da han
stod i sin nye Uniforni — Løjtnant Roger Lestrelin — og skulde over i Krigen.
Hans Cigaret var gaaet ud. Hans
Mad stod urørt foran ham, hans
Tanker var i den anchot Verden.
Han saa en lille Elv — og ved
en Bøjning af den en Samling
Huse med de grønne Høje som
Baggrund, Og der saa han sine
Folk staa, en munter lille Gruppe,
og han hørte Mac Ferro's Skrig,
da Kuglen ramte ham. Han hørte
Kuglerne fløjte om hans øren,
følte igen Rædslen, der greb ham,
saa han vendte Ryggen til og flygtede — vildt — blindt —.
Saa korn Krigsretten, Vanæren,
Aviserne, og saa denne tragiske
Hjemkomst Han var David Lestrelins Søn, og de vilde ikke
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engang skyde ham.
,,Er der ikke mere, Herren ønsker?" sagde Tjeneren. „Ja — det
er vel Deres Saar, der generer,
ja, de maa vel passe godt paa,
Mr. Lestrelin."
„Det gør jeg", lo Lestrelin bittert.
Lidt efter gik han, det var som
en ny Styrke havde fyldt hane.
Jeg maa tage hjem og hilse paa
Mor, sagde han undervejs. En kort
Køretur bragte ham til sin Stedmoders Hjem i Kensington. Han
ringede paa. Pigen, der lukkede
op, var ny. Mrs. Lestrelin var ikke
hjemme, — men Pigen viste ham
op paa hans gamle Værelse,
Hans Rejsegods stod der. Paa
Bordene laa Breve og Kort, Minder fra gladere Dage for et halvt
Aar siden. Der laa Støv overalt,
det var som var han kommen til
en død Mands Hjem. Han følte
det, som var der ogsaa Støv paa
hans Hjerte, Støv paa hans Hjerne.
Pigen bankede paa: „Mrs. Lestrelin ventede Dem ikke, men her
er et Brev til Dem, som hun efterlod",
Han læste det: „Aa, Roger, hvor
kunde Du! Du har knust mit
Hjerte og gjort os Vanære. Du
maa ikke komme til Scarboroug
i Aar, jeg kan næppe nok bære
det alene. Rejs hellere, til alt er
glemt. Mr. Buckworth siger, at Du
er bleven skammelig behandlet, og
at der var Politik i det, men det
vilde ikke kunde hjælpe Dig her
i Scarborough. Jeg sagde altid til
din Fader, at han opdrog Dig for'
kert, og hvis han levede nu, vilde
han indrømme det. Og før Du tog
afsted, lovede Du mig at mindes
hans Navn. Jeg kan ikke sige niere, Roger, Du har knust mit Hjeo
te. Din K. E. L."
Roger lagde Brevet fra sig.
„Hun har Ret", sagde han træt.
Han gik op og ned i Stuen. Nu
og da stod han stille og saa op
paa sin Faders Billede. Det Ansigt ligner hans, og han tænker
paa, hvad hans Fader vilde have
gjort, om han havde været i hans
Sted, da Mac Ferro's Blod sprøj,
tede hen over ham. Med en Bevægelse af Afsky, der næsten var
blevet ham en Vane, gned Iran
uvilkaarhgt sit Ansigt med den
flade Haand.
Paa Bordet laa et andet Brev.
Han genkendte John Buckworth's
Haandskrift „Jeg kan ikke læse
det nu," mumlede han, „ikke efter Mors Brev, ikke nu!"
Saa kørte han til Piccadilly, gik
saa ned ad Haymaster og forbi
Teatret. Der stod en Del Mennesker, og nogle Herrer gik fra deres Vogne ind ad Indgangen. Nogle
af dem kendte han. Der var f. Eks.
Ryle.
,,God Dag, hvordan gaar det?"
spurgte Lestrelin.
Ryle saa paa ham, vendte sig
og gik ind. Lestrelin kvalte et vildt
ønske om at styrte efter ham og

ende al sin Fortvivlelse i et Anfald af Raseri. Men han var ikke
opfødt til sligt. Og hvad skulde
han ogsaa gøre? Ryle skyldte ham
Penge. Han gik saa over Gaden
og ind i en Restaurant. Og derinde læste han John Buckworth's
hastig nedskrevne Linier.
„Kære Roger", stod der, „Du
faar jo nok dette Brev paa en eller anden Maade. Op med Hovedet, min Dreng! Der er ialtfald
een, som ikke svigter Lestrelins
Søn, og det er migl Det Vrøvl
fra Sydafrika maa der være noget
fordækt ved, jeg kender Dig jo og
tror paa Dig. Vær ikke ked af
det. Kom straks ud til mig paa
Benthill. Straks; Peter kører Dig
fra Stationen. Har Du set det i
Bladene? Saa ved Du jo, hvad der
er paa Færde. Du skal være min
Forlover, Du kan ikke sige Nej !
Miss Cranston, min Kæreste, siger, at Du er Manden. Kom altsaa! Saa skal vi vise de andre!
Hvis Du vil gælde for din Fars
Søn, saa maa Du tage Te -nen!
Ikke svigte ! Jeg skal ikke svigte
Dig. Din John B."
Det Brev var for ham som Vin.
Det løftede ham op af alt det Graa.
Det satte Mod i ham. Han gik
hjem og pakkede, — og under
Rejsen ned til Benthill sang det
for hans Øre: n Vær din Fars Søn
og tag Tørnen !"
„Roger, min Dreng", sagde
Buckworth efter Middagen, mens
han sad og saa paa sin gamle
Ven, Søn, „din Fader havde en
G eg Lurnet vælte mig langt ned
avset, om han havde villet.
i
Men han stod støt ved min Side.
Man kan maaske nok sige, at jeg
ikke glemmer mine Fjender, men
jeg glemmer sandelig heller ikke
mine Venner. Hvad Du saa end
gjorde, vilde jeg staa ved din Side l — Men fortæl mig nu noget
om, hvad det var der skete dernede i Sydafrika."
Saa fortalte den unge Lestrelin
det hele „Jeg tror, at Aviserne
har fortalt det rigtigt", sagde han
tilsidst. „Jeg løb min Vej, det er
rigtigt nok, jeg var bange antager
jeg".
Lidt efter sagde Buckworth :
,,De behandlede Dig ikke godt,
min Dreng, forstaar Du ? Jeg ved,
hvem der lavede det saa galt for
Dig, og jeg skal ikke glemme ham.
Den Mand, der løber, er altid en
Kujon ! Jeg gik en Aften i Strand,
jeg var paa din Alder. Jeg var
alene, og nogle Fyre faldt over
mig. Jeg løb min Vej. Hvorfor?
Jeg ved det ikke. Men jeg løb . .
Jeg løb før ste Gang. Men den
værste af Fyrene, satte jeg mine
øjne paa, og anden Gang løb jeg
ikke, — og det vil Du heller ikkel
Du er ikke mere Kujon end jeg
er det. Bliv herhjemme og tag
Tørnen, — løb ikke anden Gang".
Han rejste sig og lagde sin Haand
paa den unges Skulder, ,,saa skal
vi to sammen ordne Sagen !"

e Tak",
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest Z Dage før tiladet udgaar.

sagde Roger og rejste
sig ogsaa, „men jeg er bange for,
at jeg ikke er meget værd, havde
der været noget ved mig, vilde
jeg ialtfald have husket paa mine
Folk."
„Javel", sagde Bucworth, „der
var mange Ting, Du skulde have
husket. Men nu er der ikke andet
at gøre, end af blive i London og
tage sin Tørn af, hvad der byder
sig".
„Ja", sagde den unge Mand
langsomt, „jeg vil gøre det. Det var ogsaa min Mening, — jeg
vil gøre det".
„Saa paa Lørdag kommer Du
— til mit Bryllup, der skal Du
komme, det er min store Dag, mit
Bryllup". Over den ældre Mands
kolde Ansigt var der kommet et
Genskær af Ungdom, og de skar,
pe, kolde Øjne, der kunde gennembore Folk, var nu saa slørede af Ømhed. Unge Lestrelin undredes derover, Det var altsaa Kærlighed, — den Magt, der kunde
gøre den halvtredsaarige Mands
Ansigt ungt og kønt og kunde
drage et Slør af Ømhed over disse øjne. Og Lestrelin undredes.
„Og Miss Cranston har ikke noget imod, at jeg kommer?" spurg.
te han langsomt.
John Buckworth var en ærlig
Mand, — „Cicely kender Dig jo
ikke", sagde han, „først ønskede
hun det ikke, men saa fortalte jeg
hende alt, og hun vil gerne hjæl.
pe at betale ruin Gæld til din Fader, For ser Du, Roger, hun elsker mig."
Og atter var Aprilskæret over
John Buckworths hærgede Ansigt.
Der var Taarer i Rogers øjne.
Næste Dag tog de over til
Cranstons, Mrs. Cranston var venlig mod Roger, men han følte Medlidenhed i hendes Venli g hed. Cicely var kold korrekt mod ham,
han kunde føle den Antipati, som
hun saa korrekt søgte at skjule.
Alle snakkede, kun Cicely sad
alene ved Vinduet. Buckworth gik
hen til hende og hviskede;
„Jeg kan ikke ride ud med Dig
i Eftermiddag, Cicely, og —"
„Jeg forstaar", sagde hun roligt, sog Du ønsker, at Mr. Lestrelin skal følge med".
a Vær nu ikke saa haard,
Skat", sagde han, „Du maa lære
ham at kende, — vi maa ikke
svigte ham".
„Jeg holder ikke af Kujoner",
svarede hun.
„Jeg heller ikke, men han er
det ikke".
Og hvad hun svarede, var kun
bestemt for hans øren.
Det var allerede begyndt at
skumre, da Cicely Cranton og Roger Lestrelin red ud sammen.
Begyndelsen travede de af Sted
og talte ikke.
„De tænkte ikke, at jeg har nogen Mening", sagde° hun endelig
til ham. „Fortæl mig, hvordan det
gik til, jeg vil høre det fra Deres
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egne Læber, De skal jo være vor
Ven. Er det ikke rigtigt, at De fortæller mig alt."
„De har jo læst det hele. Jeg
stod og talte med min Ven, Mac
Ferro. Jeg holdt mere at ham end
nogen anden, — og saa skete det.
Jeg hørte ikke Skuddet, og pludselig sank han stønnende sammen
og hans Blod sprøjtede mig ind
i mine Øjne. Og saa løb jeg. Jeg
kunde ikke se. Jeg snublede og
faldt. Det bragte mig tilbage til
mig selv. Jeg hørte Skuddene og
løb tilbage, men det var for sent,
tre af mine Folk laa døde; Resten
var Fanger ! En var kun saaret,
og ham fik jeg reddet, Og saa
maatte jeg fortælle, at jeg var løbet min Vej. Det var det hele".
„Men De gik jo tilbage til dem",
sagde Cicely, og hendes Stemme
var venlig.
„Ja," svarede han bittert, „da
det hele var forbi. Aa, jeg ønskede at dø, Cicely". Hendes Sympati var den første, han havde
mødt, ingen af dem lagde Mærke
til, at han havde kaldt hende Cicely. „Jeg ønskede blot at dø".
Hun saa paa ham med store
øjne.
„De er en Helt", hviskede hun
blidt.
„Det var hans Blod — min bedste Vens Blod i mit Ansigt. Jeg
havde aldrig set nogen dø."
,,Og det fortalte De dem ikke
— ved Krigsretten?" spurgte hun,
„Hvad kunde det hjælpe?"
„De har ladet mig forstaa",
sagde Cicely og lagde sin Haand
paa hans Arm, „at det er taprere
at gaa tilbage, taprere end om De
aldrig var løbet deres Vej, det
glæder mig", tilføjede hun.
Han trykkede hendes Haand,
men sagde intet, — de red i Tavshed, der hverken var kold eller
uveltalende. Det var Skumring om
dem.
„Vi maa hjemad", sagde Cicely,
De var kommet et godt Stykke
ud af deres Vej.
Lidt inde fra Vejen i Skoven
saa de to Zigeunervogne, — en
Gruppe brune og pjaltede Mennesker sad om et lille Telt.
„Zigeunere", lo Roger. Han følte sig saa ejendommelig let og
glad tilmode En kom hen til dem:
„Giv mig Lov at spaa Dem,
smukke Dame", sagde hun, og
nejede for dem.
Og Enden derpaa blev, at hun
gjorde det. Hun bøjede sig ned
over Cicelys Haand og studerede
den nøje.
..En smuk Haand, en nobel
Haand, med Lykke i! Lange Aar
og stor Lykke, — en Mand, der
elsker Dem højere end sit Liv",
hun kiggede hen til Roger, — „en
god Mand, en ganske ung Mand".
„Nu er det nok med det Snak",
sagde Cicely og søgte at trække
Haanden til sig. Men Zigeunersken holdt fast : „En meget ung
Mand, som De er ude at ride med,
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første Gong, De møder ham. Og
han vil fortælle Dem, at han elsker Dem, og saa vil De ride med
ham gennem et langt Liv."
„Snik, Snak", udbrød Cieely
pludselig og vendte sin Hest i Galop ned ad Vejen.
Et Øjeblik, — og Roger havde
indhentet hende. Side om Side
galopperede de afsted. Farten berusede dem, den unge Nats Galskab var over dem -- Natten, del
ligesom lukkede dem borte fra
hele den øvrige Verden.

Moderne
VægConsolNipsVække-

Ure

Det vinkende Maar.

M. C. FUN H
vil De altid finde en god og
nyttig Julegave.

Dina Sørensen, Allinge.

Alle Kolonialvarer
betaler det sig at købe i PRODUKTEN

Husk min bekendte

Fineste fine Klipfisk
og Risengryn

Pudsepomade!
M. C. Funch.

-»•■■•■•

Luxusspisen i juletiden er ogsaa

Klipfisk og Risengrød

Højtaler
sælges

Nonlit adels HandeishIN.

Kig indenfor i Produkten!
der

finder

De de Rigtige Ju l e -Varer til de Rigtige Priser!

E. M. BECH.

En 2- eller 3- Værelsers

E. M. Bech.

Lejlighed
er til Leje straks.

Der kan virkelig gøres

Bager Kofod.

Juleindkøb uden Penge,

Min Systue

thi vi tager alle Slags stunde Sædvarer som Betaling
og efter høj Vurdering —.

bringes i Erindring.

Betty Carlsen,

Slagtede Gæs, Ænder, - Vildt

mit gode
Normalbred, Rugbrød, Sigtebred,
Franskbrød, og alle Slags Kager.

Nordla Ridete Handeishus.

Stegning og Bagning udføres.
1)en bedste Julekage faas hos

Køb Deres Brød i
Th. Andersens Bageri, Sandvig,

p

ermanent Inden

Henning Jørgensen,

Ved Bestilling nu, lian De faa den Tid, der
passer Dem selv bedst.
Barber JOhS. Larsen, Tlf. Allinge 53.

1 er nd er
eg mang
tese
ce,9
og for fine velbehandlede Varer betaler jeg absolut den højeste Pris. Paa den Maade rækker Pengene extra langt til Juleindkøbet, som jeg kan anbefale at gøre i PRODDUKTEN.

Mange synes, det er svært at
finde paa en

1 Hotel Sandvig

O

Fikse, nye, tærnede Stoffer til Børnekjoler.
Bluser og Kjoler fra 0,85, 1,15, 1,40, 1,85.
Moderne mønstervævede Stoffer, elegante Kvaliteter i alle Sæsonens Modefarver
fra 2,75 pr. m.
Morgenkjolestoffer, ekstra gode Kvaliteter
i mange Dessins.
Kom ind og se, hvad vi kan tilbyde Dem.

ead1fordlandets Xandelshus.
Herrer Ser vide
at en Dames højeste ønske er en virkelig fin Parfume

XlIe.9 amer feer vide
at en Herre altid ønsker sig en god Barbersprit, Sæbe
eller Talcum. — Masser af smukke Gaveæsker, baade
til Herrer og Damer, finder De i

Julegaven
Allinge
Boghandel
ved Havnen
Tlf. 56.

Største Udvalg i
Skønliteratur, Borne- og Billedbøger.
Alle Nyheder i Julelekture, Kort,
Æskepost, Noder og
Underholdningsspil.
Galanteri.

Spilleborde og Kort.

Bord- og Læselamper
Stentøj og Fotoartikler
Absolut største Udvalg i Lædervarer
Fyldepenne og Pensils.

JUL 'GAV E,

er a ab ent og anbefales
til Møder og Fester.

Vanskeligheden bliver let overvundet, naar De aflægger vor Forretning et Besøg og ser, hvad vi
har af fikse og nyttige Ting.
Vi har altid noget nyt noget for sig selv.

Ærbødigst

Georg Jørgensen.

Forrelningskonuolulter
sælges med Firma fra kun 8 Kr
pr. Mille.

Nordlandets Handelshus,

Allinge Bogtrylilteri.

Naar Gulvene skal
ferniseres til Jul
da skal det selvfølgelig være
med den allerbedste Lakfernis.
Køb derfor FUNKIS Lakfernis
og FUNKIS 4 Timers Lak.

E. M, BECH,

Yrima. Varm 31dpøise

Køb

E. M BECH.

Tlf. 10.

Telf. nuiuge 7:1.

Er De klædt til at mode
den kommende Vinter?

Jul •

oven Vang.

Hermed anbefaler jeg

prima Kvalitet, modtages den 18.-19.-20. ds., større Partier
bedes anmeldt forud. -

Rigtige Priser!

C. Funch,

Vor hjerteligste Tak for
Opmærksomheden ved vort
Sølvbryllup.
Margrethe og Janus Larsen.

Naa ikke! Saa skulde De prøve at kigge paa det i Produktet].
Den første Sending blev udsolgt paa 2 Dage. Nu er Lageret
i Orden igen. Det er rigtig noget som hører til i Julen.

Alt i Isenkram.
Rigtige Varer !

billigt.
M.

Har De prøvet Rubows lionningbrød?

Nyttige Julegaver
i Glas. Porcelæn og
Køkkenudstyr.

Alt til Julebagning
Fineste Mel, Rosiner,
Krydderier, Sucade
Sirup m. m.

En extra god

vel at mærke, naar Husmoderen kan faa de rigtige Raavarer
at lave af. — Vi sælger disse bedste Kvaliteter, og Priserne
er endda meget rimelige —.

Jeg har stort I-ager
af allerfineste vellagrede og tørre
CIGARER at
Baade Cigarer, Cigaretter og Tobakker
faas i flotte
Julepakninger

Chokoladefigurer
Konfekt
Bolscher
Nødder
Appelsiner
Figen
Æbler
Dadler

Billige gode Gasovne.

faas hver Fredag Middåg.

. Julecigarer

Marzipanfigurer

afholder sit aarlige Møde i Olsker
Forsamlingshus FREDAG d. 21.
ds. Kl. 2. Husmænd, der er tilflyttet eller har forandret Bopæl, maa
anmelde saadan til en af Formændene inden nævnte Møde, samt
forevise Skøde eller Lejekontrakt.
De Andele, som ikke afhentes
pda Mødet, kan faas den 30 ds.
1ms Chr. Kjøiler, Lindely, Tejn.

Hos

Varm 31o0poise

Juleknas

Olsker Sogn Husmands
fælles Udmarkskasse

•

onewee■•••■••

Fortsættes.

GEDG6X9G96X9CC9EDGW6666X96

i Hovedrollen : Kammersanger
Richard Tanber.

Conrad Hansen
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
TIL 110

U LEN 1934

Fredag og Sondag Kl. 8

faas Fredag Middag.
Johanne Hansen, Lindepi.

Husk i god Tid
at indgive Bestilling
paa Fotografier, Forstørrelser og Indramning til Julen.
Optagelser hver Dag.
ogsaa Søndag fra 10-2.

Fotograf Alfred Kjøller.
Telefon Allinge 4.

-- Vær glad,

hold Fest, --

Køb danske Frugtvine
Det er forbausende, som denne danske Produktion er forbedret i de sidste Aar, — og hvorfor kan ikke ogsaa de gode
danske Frugter være Grundstoffet, som franske og spanske
Druer. — Prøv for Exempel — vi foreslaar: Kloster Tonic,
Kijafa Kirsebærvin eller Tokayer, og De vil sikkert blive
overrasket og glad. — Stort Lager af Vine fra C. K. Mønster
& Søn, København..

Nordlandets handelshus.

skal

strikke el. hækle?
2rug danske 2ildgarner!
Stort Uovaig og smukke Farver.
Dej ige Kvaliteter - Billige f'i iser

Nordlandets Handelshus.
Gør !geres Indkøb hus de Handlende, som averterer her i Bladet.

og

Køb i Aar nyttige

billige

i Allinge Messe ved Th. Holm.
Juleudstillingen er færdig! Axel Mogensen
Gør Deres Juleindkøb i
•
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Mange gode Julegaver til Børn
og voksne.
Køb Legetøj, hvor der er størst
Udvalg; det vil De finde hos os
Billedbøger, Malebøger og Masser

anbefaler alt til Julebagningen
Klipfisk og Risengryn
KAFFE —
kg 90 og 117 Øre.
Mekanisk Legetøj.
Pæne Ting i Julegaver.

af Spil.
Stort Udvalg i Lædervarer, Bille-

Forretningen er

der og Rammer.
Juletræspynt, Julehefter, Julebøger, Almanaker, Æskepost.
Største Udvalg i Julekott. —

Jule-Cigarer, tørre, vellagrede,
i pæne Gaveæsker.
Julekort fra 1 Øre pr. Stk.

Papirhandelen

Mangler De Appetit?

ikke

iøffilireseri*".~,,,.e~hiøet

Kirkepladsen, Allinge
aaben om Søndagen.

Til Julebagningen anbefales
Gasovne i forskellige Størrelser, bedste Fabrikat Bageovne til at opvarme med Primus erstatter en Gasovn, hvor der ikke forefindes Gas.
Alluminiums Bageforme til Primus og Gas. Kageforme i mange forskellige Størrelser. Kage- g Fledesprojter, Klejnespore, Udstikkere,
Husholdningsvægte ined fin Inddeling, Mandelmuller, Einaillerede Stegepander til Gasovne og Komfurer i mange Størrelser.
Alle Krydderier og Essentser, Mandler, søde og bitre. Nøddekærner,

Cocus, Sucat, Pommerantskal, Potaske, Hjortetaksalt, Rosenvand, Kony Høst, Flormel, Kriimmel,
render, Rosiner, tørrede Frugter
fineste Mærker Flormel ni. in Alt sælges til billigst mulige Priser.

g. V. :Aohn,

Bager HALD har det Brød, som
smager Dem ! det indeholder den
rette Surdejg, som betinger den
rigtige Fordøjelse — og skal De
have Selskab, eller føler De Trang
til noget særlig delikat, saa finder
De et righoldigt Udvalg i Wienerbrød, Kringler, Kranse og Kager,
julekager, Fødselsdagskringler og
Smaakager, som er noget af det
lækreste, der kan opdrives.
De gaar aldrig forgæves til

P. Holms Bageri
ved E. HALD.

Olsker.
Husmandsforeningens
Syforening

W. Romers Slagterforretning •(

Sig det med Blomster!
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Vi sender Deres Julehilsen hvor som helst
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stort og smukt Udvalg i Blomster, Frugt og Jule- Iii801•411£11
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Juletræer og Gran til Kirkegaarden.
kranse.
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Varerne sendes og bringes overalt. Tlf. 41. «ko • AF.

Gartner Jensen.
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Allinge Frugt- og Blomsterforretning.

Skal De i Selskab?
paa Havearbejde? — ud at spadsere?
til enhver Lejlighed finder De STRØMPER, der passer
baade med Hensyn til Pris, Farve og Kvalitet i

Nordlandets Handelshus.

homst med Andespil

Vil e være sikker paa
en god Julesteg
i FLÆSK, KALVE- og OKSEKØD,
køber De den op,- alt i hjemmelavet Paalæg bedst i

K Jensens Slagterforretning
Fører kun lste Klasses Varer. - Tlf. 66.
NB. Varerne bringes overalt.

Lørdag den 15. December Kl. 7,30.
Der hortspilles 2 Gæs, 8 Ænder
samt en Lagkage gratis i første
Omgang.
Medlemskortene skal forevises.

llaifieoverlej udsat

En Mand til at passe Have-

Restlageret af Frakker, Kaaber og Ulster, hjemkommen i Efteraaret, sælges n u med stor Rabat.

sprøjten søges.
G Dages Kursus paa
Kær, have kan faas 21.-26 Januar.
S, firlid Anso,,ning til Bestyrelsen
Nytaar.

Bestyrelsen.

u Olsker Sygekasse.
Medlemmer, der staar i Restance
med Kontingent for 1934, erindres
om at dette maa være indbetalt
inden 1. Januar. for at bevare
Medlemsretten som nydende Medlem.

Inden Juletravlheden rigtig begynder, saa kig ind i

Husmoderbørsen!

Bestyrelsen.

og se de mange smukke, billige Julegaver i Trikota _ e, Galanterivarer, Toiletartikler, Juletræspynt m. m. Juleudstillingen aabnes 3. December.
Ingen Købetvang
Sin-arie Larsen.

Sedegade
rneforening
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Stort Udvalg. Absolut billige Priser. — Træer fra egen Plantage.
Ring op Tlf. Allinge 110.
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•e Vi har prima Kalve- og Kviekød, Flæsk, Ænder og Gæs. ••
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Bestillinger modtager Tlf. Nr. 118 og '136. ••
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Husk vort hjemmelavede Paalæg.
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afholder festlig Sammen0

Xø6eres Suletræ
fios.4Bdr. igndersen.

•
•

afholder Generalforsamling Torsdag den 13. Dec. Kl. 3 hos Karl
Kure, østervang.

Bestyrelsen.

13. Skyttekreds
afholder Generalforsamling paa
Forsamlingshuset Mandag den 10.
ds. KI 7,30.

Bestyrelsen.

Gummistøvler.

Køb Deres Julegaver :;hos de 'HandSkolaislorr.
lende, som averterer her i Bladet. C. Larsens
VESTERGADE, ALLINGE.
Stort Udvalg — Smaa Priser.

Et mindre Parti fra tidligere
Sæsoner sælges til cirka . .

halv Pris.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.

Nov.= December er Slagtemaaneder,
hvorfor vi fremholder prima Kvaliteter:
Nye, store Rosiner.
Smaa Sun Maid Rosiner.
Friske bornholmske Byggryn, mellem og fine.
Nye kraftige Krydderier, alle Slags.
Grov spansk Salt og raffineret Køkkensalt.
Priserne er meget rimelige, og vi kan tage
gode, sunde Kornvarer som Betaling.

Nordlandets Handelshus.

paa

ålagterietJ Udsa tg Lindeplads
anbefaler sig med Olise- og KalveKød fra Slagteriet
samt alle andre Slagterivarer. —
Priserne nedsat.

ztofianne Xansen.

Del er lordelooliol al gøre sit Joloilldkoh i PROONTEN

Blomsten.

— Gud give, hun maa blive
lykkelig, hviskede han. --

Greven af Claires eneste Barn,
Beatrice, giftede sig med Baronen
af Kergonet. Vielsen var forbi, og
det unge Par skred ved hinandens
Side ud gennem den blomstersmykkede Dør. Hun var lys og
ubeskrivelig køn i sin hvide Dragt,
som hun vandrede frem, støttet
til hans Arm, medens deres Øjne
søgte hinanden, fulde af usigelig
Kærlighed. Rundt om dem og
Følget trængtes de festklædte Bønder for at faa et Glimt af Bruden
at se, der lød Udbrud af Beundring og høje Leveraab for det unge Par.

Tyve Aar var forløbne, og Revolutionens Rædselsdage hersker
i Frank rig. Overalt forfølges de
kongeligsindede. Til Navtes havde
de ledende sendt en Mand, hans
Navn var Carrier, han lod Mænd,
Kvinder og Børn arrestere i hundredevis, og stadig maatte nye
Skarer møde frem for hans forfærdelige Domstol for at dømmes
til Døden.
— Døden ! — var det eneste
Ord, der lød efter Forhørene, hvorefter de dømte førtes tilbage til
Fængslerne for om Aftenen sammenbundne to og to at kastes i
Floden eller for at føres ud til et
gammelt Stenbrud og nedskydes
i Flokkevis.
— Henry de Kergonet I raabte
Fangevogteren, og en ung Mand
paa atten Aar traadte ind i Forhørssalen. Han bøjede sig roligt
for Dommeren og afventede, hvad
der vilde ske.
— De er anklaget for Sammensværgelse mod Republikken, lød
Carries Ord.
Ja, jeg betaler altid min
Gæld, Republikken har dræbt min
Fader !
— Døden! — var den korte
Dom, som lød fra Revolutionsmandens Mund.
— Herre i Naade! lød i det samme en Kvindes Stemme. Carrier
vendte sig om og spurgte vredt
den bedende, om hun var den
dømtes Moder.
— Ja, svarede hun, og den unge Pige er hans Søster.
— Deres Navn ? vedblev han
kort.
— Beatrice de Claire, Baronesse af Kergonet.
— Døden til dem alle tre! var
hans eneste Svar.
— Før dem bort !
Det var Aften. Baronessen af
Kergonet og hendes to Børn af,
ventede i Fængslet rolig Døden.
En Fangevogter traadte ind i
deres Celle og befalede den unge
Pige at følge med.
— Oh' — hvorfor skal vi skilles? udbrød hendes Moder fortvivlet.

— Kan du se, min Elskede,
hviskede han, — hvor de holder
af dig allesammen, jeg frygter næsten for, at de vredes over, at jeg
tager deres gode Engel fra dem.
Hun lo og saa ham ind i øjnene, derpaa vendte hun sig til
sin Fader og sagde til ham:
Dagen er saa herlig, Fader, Luften er saa mild, kan vi ikke gaa
hjem?
— Jo, mit Barn, naar du ønsker
det; vi lader saa Vognene følge
efter. — Saaledes vandrede de
nedad Kirkestien, lykkelige som
Vaaren selv med sin yppige Fylde af Blomster og Fuglesang, me•
dens Kirkeklokkerne tonede mun=
tert ud over det foraarssrnykkede
Land.
Den glade Skare vandrede ud
gennem Landsbyen. Af og til standsede hun ved de smaa Hytter og
henvendte et venligt Ord til de
gamle og svage, der ventede for
at se Bruden. Til dem alle havde
hun et venligt Ord og Smil, og
mange Velsignelser fulgte hende.
Det glade Selskab naaede var nu
naaet frem til en Bøjning af den
smalle Vej og maatte standse, thi
det mødtes af et Sørgetog, en nøgen, mørk Kiste, der gemte Liget
af en ung Pige, bortreven midt i
den rige Vaar. Bag ved Baaren
gik en tarvelig klædt Mand med
bøjet Hoved, hans blege Ansigt
bar Udtryk af bitter Sorg. Ved
Synet af Bryllupsskaren standsede Mændene, der bar Kisten, for
at vige til Side, men Manden, der
fulgte, kastede et Blik, fuldt af
Had, paa den glade Skare, der
syntes ham at haane hans Sorg.
— Gaa videre ! — befalede han
haardt Mændene og sendte den
pyntede Skare et Blik, som ønskede han at kunde knuse dem
under sine Fødder.
Da gik Greven af Claire frem
og sagde alvorligt :
— Agtelse for Døden, mine Venner, vig til Side og lad Baaren
passere.

— Det er efter Borger Carriers
Befaling, lød det korte Svar.
— Skynd dem !
Den unge Pige tog grædende
Afsked med Moderen og Broderen. Kort efter stod hun foran
Carrier, den grusomme Dommer.
-- Hvad hedder De? spurgte
han koldt.

Sørgetoget skred langsomt forbi
den festlige Skare, der blottede
Hovederne. Da Baaren naaede
Bruden, fyldtes hendes Hjerte af
Sorg, og hun tog en Rose af sin
Buket og lagde den paa Kisten.
Det haarde, bitre Udtryk forsvandt
fra den sørgeodes Ansigt, han
skjulte Ansigtet i sine Hænder og
græd.
— Hvem var den Mand? spurgte Greven af Claire, men ingen
kunde give ham andet Svar end,
at han Dagen før var kommen til
Byen med en ung, døende Pige,
som han syntes at elske højt. Han
var bleven ude af sig selv af Sorg,
da hun døde.

- - Annette de Kergonet, svarede hun skælvende.
— Elsker De Deres Moder?
— Om jeg elsker hende? gentog hun.
— Og Deres Broder? Hvad vilde De gøre for at frelse hans Liv.
— Jeg vilde med Glæde ofre
mit eget! raabte hun. — Oh, lad
mig dø, men skaan ham !
— Det er ikke Deres Liv, jeg
begærer, svarede han. — Jeg forlanger kun Deres Taushed. - -- De
er kun seksten Aar! vedblev han
efter et øjeblik at have siddet hensunken i Tanker.
— Hør migl Dette Brev betror
jeg Dem paa dette Vilkaar, at De
lover mig ikke at bryde det før
efter Midnat, eller sige til nogen,
at jeg har givet Dem det. — Lover De mig det?

Brudefølget fortsatte sin Vej, og
snart efter hørtes den dumpe, alvorlige Dødskinnen fra Kirkens
Klokker.
— Hvem var den unge Dame?
spurgte den blege Mand Bærerne.
— Det var Bruden, Beatrice
Claire, som blev gift med Baronen
af Korgonet, lød Svaret.

Den forskrækkede unge Pige tog
mod Brevet og gemte det paa sit
Bryst, hvorpaa hun førtes tilbage
til Fængslet. Inden hun fik Tid til
at besvare alle Moderens og Broderens Spørgsmaal, traadte en
Politisoldat ind og befalede alle
tre at følge med. De skyndte sig
tavse gennem de mørke Gader ned

mod Floden til det Sted, hvor
Henrettelserne plejede at foregaa.
Da de var naaet derhen, gav deres
Ledsager et Signal, og straks efter lagde en Baad til ved Bolværk et.
— Stig ned! befalede lian kort,
og et øjeblik efter roede de ud
paa Floden.
-- Mod, lille Søster! hviskede
deri unge Mand. — Snart er det
hele forbi.
Pludselig aftegnede de mørke
Omrids af et Skib sig. De nærmede sig hurtigt, og inden de
kunde besinde sig ret, stod de
paa Skibets Dæk, medens Baaden
hurtig roede tilbage.
— Hvad betyder dette? udbrød
den unge Mand.
— At De er frelste ? svarede
Kaptajnen. — For to Timer siden
modtog jeg en stor Sum Penge og
Befaling om at føre en Herre og
to Damer til England, — det er
alt, hvad jeg ved.
Moder og Børn omfavnede med
undrende Glæde hinanden.
Da de havde besindet sig, kom
den unge Pige i Tanker om Brevet hun bar. Tiden var forlængst
over Midnat. Hun trak det hurtigt
frem ; dets Udskrift lød:
— Til Beatrice de Claire.
— Det er til dig, Moder ! sagde
hun og rakte Moderen Brevet.
Dets Indhold lød saaledes:
— For tyve Aar siden paa Deres Bryllupsdag lagde De en Blomst
paa min Søsters Kiste. Hun var
da seksten Aar. Jeg vil betale min
Gæld. Til Gengæld for denne
Blomst skænker jeg Dem tre Menneskeliv.
Carl ier.

— Husk det., min Dreng, at ude:
Egenskaber kan ingen blive n.
en god Forretningsmand!
Erliglied og sund ro ui u
— Hvad mener du med Ærlighed?
— At man altid holder, hvad
man lover.
Og sund Fornuft?
• •••

— At man aldrig lovfar friogpt.

2,1 sender »em
„3?ord6ornfiolm"
flyer 21ge.
ogsaa paa os,
naar »e fEar et eller
andet at avertere,

— Doktoren siger, at jeg kun maa
drikke 3 Bajere om Dagen. hg
tror, jeg gaar hen til en anden
Doktor, saa giver han mig maaske
(›gsaa Lov at drikke 8, saa bliver
let, dog 6 om Dagen!

Brevpapir og Konvolutter
med Firma leveres bedst og billigst
Hurtig Levering.

Allinge Bogtrykkeri.

De 1)erterende
anmodes hofligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1- 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolistter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort

leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri,
Færdselsreglement.
(`efter

rerbfelMoneri af 1. .(3uli I932.

—0Vker altib opincertforn, naar Ze fixtbea ban niiirebarie.
3obncengere maa iffe fcerbea Innga
ab Storebanen, naar bet finbed brugetigt . ortong, og her er 31aba pari
bette; er betle itfe Zi(fcelbet, bar be
Net tit at feerbea tanga gørebnnen,
men Rat pære agtpaaginen oberfor ben
ørige t̀ cerbfel. (§ 5).
Shitenbe flat ubbife rærlig origtigheb peb Starfet fro en Gabe eller
23el inb i eller ober en anben, beb
8tanbaning eller g oranbritiq af 3ierb,
veb Sterfet ober Zernbanebroer,
, @abe- eller Z;eltrab og
obgeengerrelter, forbi
ibebeje, gennem
13orte etc. Senbinger flat ffe til benilte; Zettbing og
rigleensforfet man
run fte, naar ben ille generer ben øb,
rige fcerbfel. (§ 9).
orbipnaleren bagfra i fflabetruba er
forbubt.
fil højre faingea i tort lue, tir
benftre i meget flor V3ne.
Beb tvlag til biijre; fiml i gob
Zib forinben .Daatiben langt ub tit
højre. IBeb 5"bitig tit nenflre: ftrcet i
acinben langt ab
gob Zib forinben
tit benftre. Zegn meb $iften er ilte
nol.
amtet Støretøl man ()pibe fiitle, bbor
bet generer jcerbfefeu.
glant torenbe mober birranben,
be begge botbe faa langt tit bolte, at
ber er rigelig 31aba imettem bern.
orhiførfet bagfra flat fte tit benftre,
og man lun fte, mult bet tan fe,8, at
..8elbanen er fri Zen, bet barer forreft, flint firsko folbe tilbage og gibe
rigelig $tabt til .":%'orbitorfeten,
.
Haat
ban badroe? berom. (§ 10).
for at anbgna .‘eirnmeriftob mellem
lerenbe, ler fcerbea f ilniebe, at berea
Q3eie fherea, bat ben, fem bar ben nuben prut højre ,t) aaub,5Bigeptigt. Øen=
tre 3efteninielfe exitager bog ilte ben
anben for 3orfigtiglleb. 91naniig Ilal
be- nifea Morfigtigbeb beb 3crrbfet fra
en minbre bercerbet lej ti( en mere
bereerbet 523el efter @abe. Zen, ber tarer ab fra en i jettbutri eller @rmita
finne, bar 5/3igeptigt for cerbfef rca
begge iber. (§ 11).
9rZaar et bolbenbe Slitretøl foretager
Ublaing beb .;Igarigreetning, ginea Zegn
font neb Mribring a f acerbfeWetiiiiig
Stør ilte inb i et 3igtog, Zroppearbetinger efter q3rocegioner.
2ngtetcenbingatiben er en ()alt Zime
efter og en balb Zime før ceeoleng Ca.
gang, og inbenfor benne Zib NI alle
eftetøretejer niere rorinnet meb en
ilart turenbe S3ngte min ()net
meb
fiDibt 2na og en !Baglagte meb robt
Si),
a bnia ilte 'orionterne bifer faaban
rapt $3ea bagnb. elgfcra Zreetbogne ffat
bane bogte, ()bor ber ilte er @abebcuaning.
tsar Qatleftien tigger i højre Ceibe
af (aben, flat Cut(irteir benotte ben,
ineb ininbre ban bar Vatter paa
ber er brebere enb engen
xiaae bobbelt
font er beregnet for qatling i begge Nerninger, tig-

ger i benfire e ibe af ebben, er Q.1)/liften berettiget, men ilte forpligtet til
at benutte ben.
(iroltifter flat tit enliner Zib bolbe
fan langt til løjre forti muligt, og bet
er forbtibt at cutle paa Met anet 3ortong eller ub af Borte etc.tuffer
maa ilte bage fin bagi anbre Støretøjer, og paa en entle man ilte beforbre flere 13erroner, enb ben er inbrettet tit, rifiber rijt(e Rat bære forrbi
riet meb Starteole og i 13.natetcenbing£.
tiben nreb fint turenbe lyngte (ber ogfan flat tuae tit iberne).
attib bebe mini* en
CStittifter
bnaub .paa eturet og begge obber
pari 4ebatertie.
43aa 2aribeoelen er i dølge § 8 t
`errbretatoben ran bilt muligt ben
tiberfte V.Iteter ar R.iejbarten rorbetrolbt
Quttifien (altfaa ilte ben betitle £anbe,
nejgerebbe); ubober betate bberfte sine.
ter Ral Qutliften altib vige for Mr.
torterrenbe, og ()nor her er (.5:utleftier,
er Qutlifterne ()envift ti( bi,*,
&rier en $otitiberient Zein et Zegre,
Zilrce(be ubbetinfaa ret Derat
grt herefter.
Øel tun tofte inbtil 1000 Er. at
onertiarbe bifif e Neger romben muligt
trtatitingeinfnar.

Allinge Teglværk
anbefaler

Mursten, Tagsten, Drænrør,
Alt udført af bornh. Arbejdere.
Telefon 127.

Allinge Skæreri
anbefaler sig med al Skæring,
Høvining samt Salg af tørt Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.

Tlf. 29.

Geert Hansen.

Bryllupssange
og Festsange
hurtigt og billigt

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

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

Gravsange 111
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Allinge Bogtrykkeri,

