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Hans Sygeplejerske, 
Af Chr. H. Damm. 

—o— 
Per Bang kom ind paa Syge-

huset en sen Aftenstund. Hans 
Bil var blevet ramt af en mod-
gaaende Vogn og han var blevet 
saa medtaget, at han var bevidst-
løs, da Redningskorpsets Folk 
bragte ham ind paa Hospitalet, 
Lægerne fik ham dog snart kaldt 
til Live igen, og han blev bragt 
ind-paa en Fællesstue, hvor han 
straks efter faldt i en tung Søvn. 

Den næste Morgen blev han 
vækket af en Sygeplejerske, som 
skulde gøre ham i Stand. Han 
slog Øjnene op og saa ind i et 
Par smilende Øjne, et Væld af 
mørkt Haar under en hvid Kap-
pe, og en velformet Mund. Det 
forekom at være et Drømmesyn 
og han lukkede øjnene igen. 
Men han blev straks kaldt til-
bage til Virkeligheden og saa, at 
det var rigtigt nok, endda bedre 
end han havde tænkt sig, thi 
den slanke Sygeplejerske var saa 
venlig, og behandlede ham saa 
fortroligt, at han straks kom til 
at holde af hende. 

Han saa hende saa at sige 
hver Time paa Dagen og lidt ef-
ter lidt opstod der en inderlig 
Fortrolighed mellem dem, som 
gjorde, at de saa ofte som mu-
ligt talte sammen. 

Det var Skik paa Sygehuset at 
fejre Patienternes Fødselsdage. 
Men da Per Bang ikke brød sig 
om saadanne Opmærksomheder, 
nævnte han ikke, at han havde 
Fødselsdag, før hun, som imid-
lertid havde overtaget Nattevag-
ten, korn. 

»Hvad giver De mig til min 
Fødselsdag?« spurgte lian. 

»Ja, hvad ønsker De?» 
»Jeg plejer at faa et Kys,« 

svarede han og saa paa hende. 
Hun stod og fingererede ved 

Sengetæppet, saa engang imellem 
paa ham og saa ned paa Tæp-
pet.  igen. 

»Ja-e,« kom det tøvende -
og saa med et raskt: »Hvornaar 
har De Fødseldag?« 

»Se efter i Journalen?« 
Lidt efter kom hun igen. 
»Til Lykke«, sagde hun. -

Hvorfor har De ikke sagt det i 
Morges? Saa havde jeg hejst Fla-
get for Dem.« 

»Jeg kan ikke lide det. Men 
De lovede mig et Kys.« 

»Ja-e, jeg skal se.« 
Aftenen gik og der faldt Ro 

over Sygehuset. Per Bang sov 
ogsaa, men længe havde Tanken 
om et Kys holdt ham vaagen. 
Midt om Natten vaagnede han 
med en mærkelig Fornemmelse. 
Det var som om nogen kyssede 
ham. Han rystede paa Hovedet, 
men lukkede alligevel Øjnene op. 
I Halvmørket saa han, halvvaa. 
gen som han var, et Ansigt foran 
sig — hendes. Hun havde ingen 
Kappe paa. Hendes Ansigt var  

saa nær ved hans, at hendes 
Haar kildrede ham i Panden. 
Han fornam den svage Duft af 
hendes Parfume — og saa mær- 
kede han hendes Læber mod 
sine igen. Med den raske Arm 
tog han hende om Hovedet og 
kyssede hende indtil hun ganske 
stakaandet hviskede: 

»Nu maa jeg gaa.« 
Den næste Aften talte de ikke 

meget sammen, han havde end-
da Fornemmelsen af, at hun var 
fornærmet, men da hun slukke-
de Lyset, saa han noget i hen-
des Blik, som han kun kunde 
tyde som et Løfte. Han smilte, 
og da hun besvarede Smilet, var 

. han atter glad. Pludselig fik han 
et Par Verslinier i Hukommelse, 
som han gav sig til at nynne. 
»Og naar jeg rider under Elle, 
mens Regnen suser foroven, 
saa tænker jeg paa et kulsort Haar 
og en Mund, saa dristig forvoven!« 

Hvor han havde Linjerne fra, 
vidste han ikke, heller ikke, om 
de passede, men han sang dem 
saa højt, at der fra Nabosengene 
lød et »Hys-Hys«. 

Da Natten kom, mærkede han 
paany: hendes Læber imod sine; 
de hviskede til hinanden alle de 
tossede Ord, som to Hjerter, der 
slaar i Takt, nu engang løber 
over med. 

Den Behandling, hun gav,stred, 
som hun sagde, imod Reglemen- 
tet, men den var rimeligvis me-
re virkningsfuld end Størstede-
len af den Medicin, Lægerne for-
ordnede ham. 

I alle Tilfælde blev han kort 
efter udskrevet, og trods Mang-
len paa Sygeplejersker var han 
Aaret efter ubeskeden nok til at 
berøve Sygehuset een af dets 
bedste Plejersker. 

Teen fra Argentina. 
Af Erik Bertelsen. 

--o— 
Knud var en hæderlig Mand, 

der hverken ødede Penge ved 
Drik eller Kortspil. Men Maren 
lod ham alligevel nødig tage til 
Byen alene. For han kunde ikke 
taale at se et Sted, hvor der bo-
ede en Dampskibsagent, uden at 
han maatte indenfor — bare for 
at høre, om der var Chancer no-
get Sted i den store Verden -
han sad jo ganske vist med en 
god, lille Gaard — men Tiderne 
var usikre — maaske var det dog 
klogt at udvandre — i hvert Fald 
kunde det da aldrig skade at hø-
re, hvad Rejsen kostede f. Eks. til 
Canada. Og saa kom han hjem 
med Lommerne fulde af Landkort 
og Reklamer og snakkede op om 
Alverdens Lande, saa Maren blev 
helt svimmel ved det. 

Hun vilde aldrig længere bort, 
end at hun kunde se Kirketaarnet 
derhjemme, forsikrede hun. Og saa 
hjalp det ikke, at Knud viste hen-
de flotte Billeder i de mange tyk-
ke Rejsebeskrivelser, som han laan-
te paa Folkebiblioteket. Hun hav-
de det kønt nok, hvor hun var, 
og syntes, at han hellere maatte 
passe sit Landbrug i Stedet for at 
læse saa urimelig meget. 

Ægteparret havde kun een Søn. 
Han lignede i et og alt sin Mor, 
var en næsten utrættelig Slider 
og drømte sig ikke bort fra Hjem-
met. Knud prøvede forgæves at 
vække Rejselægslen i ham, Tran-
gen til Vikingefærd, til Eventyr. 
Han blev voksen uden at have 
været mere end tre Mil borte fra 
Sognet 

En Dag læste Knud tilfældigt i 
Avisen, at man kunde købe Mate 
her i Landet. Den kunde faas paa 
de fleste Apoteker. Han kaldte 
straks paa Sønnen. — „Hør Povl, 
kan du cykle ind til Apoteket og 
købe et Fjerdingspund Mate til  

mig? Det er saadan en Slags Te, 
de bruger i Argentina og der om-
kring paa de Kanter. Og den er 
meget sundere end almindelig Te«. 

Povl var ikke meget villig. Han 
mente, det var noget underligt no• 
get at rende efter midt i den trav-
leste Foraarstid. Men han tog af 
Sted alligevel. Og lidt før Aften 
vendte han tilbage med det for-
langte. Desværre havde han det i 
en almindelig Papirspose, uden 
mindste Brugsanvisning. 

„Dumrian", skældte hans Fader, 
„hvorfor fik du ingen Opskrift med, 
Mate skal ikke laves som almin-
delig Te, saa meget ved jeg, men 
hvordan den skal laves — ja, det 
skulde du have faaet at vide. Hvad 
vilde der blive af dig, hvis du 
kom ene ud i Verden? Du blev 
ædt af de Vilde, inden du fik sagt 
Goddag. Men nu sørger du for at 
komme af Sted i Morgen tidlig 
— ind til Apoteket og faa ordent-
lig Besked — ellers maa du spør-
ge et andet Sted. Jeg vil ikke fin-
de mig i, at du er saadan en 
Dosmer". 

Denne Gang gjorde Povl ingen 
Indvendinger. Han var borte næ-
ste Morgen, da Forældrene kom 
op. Og de fik en slem Forskræk-
kelse, da de saa, at han ikke blot 
havde taget sit bedste Tøj med, 
men ogsaa sine Papirer og nogle 
Penge, han havde haft liggende i 
en Kiste. Han var slet og ret rømt 
fra Hjemmet. Maren brast i Graad. 
Og Knud skældte ud; „Hvad lig-
ner det at rende hjemmefra, lige 
før Sæden skal i Jorden ?" 

Nogle Dage efter kom der et 
, Brevkort fra Havnebyen. Povl sej-

lede lede nu til Argentina, skrev han. 
Og de skulde nok med Tiden faa 

' at vide, hvordan de skulde lave 
Mate. 

Nu stod Maren hver Middags-
stund ved Vinduet og spejdede 
efter Posten. Hun havde ikke saa 
travlt med Landbruget mere. Hun 
havde rent tabt Lysten til alting. 

Og Knud læste ivrigere end før 
— store Bøger om Sydamerika. 

Endelig en Dag hen i Høstens 
Tid kom der en lille Pakke ovre 
fra det fjerne Land. Knuds Fingre 
rystede lidt, da han aabnede den. 
Først viste der sig en udhulet 
Pære; men den var af Træ; saa-
dan var Pærerne nok derovre; og 
saa hulede man dem ud for at 
bruge dem til Vaser. Den maatte 
være til Maren. Og det næste 
maatte være til Knud selv. Det 
var et langt Metalrør med en Knop 
paa den ene Ende. Knoppen var 
gennemhullet som Laaget paa en 
Peberbøsse. Formodentlig var det 
en Slags Hyrdefløjte, men Knud 
kunde ikke faa en eneste Tone ud 
af den, hvor ihærdigt han end 
anstrengte sig. 

Der var ogsaa et Brev med. 
Det lød saaledes 

Kære Fader! 
Jeg sender dig her en Mate-

Kop og en Bombilla (det lange 
Rør). Kom Mate i Koppen, saa 
den er godt halv fuld. Hæld saa 
først lidt koldt Vand paa, en lille 
Smule bare, og saa varmt Vand. 
Nu stikker du den tykke Ende af 
Bombillaen ned i Koppen og sut-
ter af den anden. Den første Mund' 
fuld spytter du ud. Saa hælder 
du mere Vand paa og sutter væk. 
Saadan bliver du ved, til den er 
for vandet. Men du kan nok slet 
ikke lide Mate. Jeg kan nu godt 
lide den. Vi sidder hver Aften ved 
Baalet og tager vor Mate. Og vi 
har ikke andet Brændsel end tør-
ret Faaregødning. Jeg tænker ikke, 
at Mate smager godt inde i en 
pæn Stue og af rigtige Kopper, 
det siger man da her. Men I kan 
jo sætte Jer ud ved Gavlen i 
Mørkningen paa en Malkestol og 
drikke Jeres Mate og tænke paa 
Jeres hengivne Søn, der ofte tæn-
ker paa Jer. 

Hjertelig Hilsen. 

Andet stod der ikke i Brevet. 
Men det betød nok, at han snart 
vilde skrive igen. Han havde sik-
kert meget at fortælle. Og meget 
at sende hjem. Nu kunde de da 
forehabigpreve det, han havde sendt. 

De havde ingen Faar paa Gear-
den. Men langs Landevejen hvor 
Naboens Ged plejede at stag tøj-
ret, samlede han en Spandfuld af 
de soltørrede Efterladenskaber. Og 
i Mørkningen tændte han et lille 
Baal i Stakkehaven foran Gavlen 
af Laden. Det varmede ganske 
vist ikke saa meget, at Vandet 
kunde bringes i Kog ved det. Men 
Maren stillede et Primus ud ved 
Siden af. Og nu sad de to ensom-
me Mennesker paa hver sin Mal. 
kestol og stirrede paa den bleg-
nende Solglød, indtil Fløjtekede-
len begyndte at give Lyd. 

Knud hældte nu kogende Vand 
i Koppen med det nødvendige 
Maal af Mate. Saa lod han Drik-
ken svales lidt, inden han sindig 
sænkede Bombilloen ned i den og 
sugede til sig. Hans Ansigt fortrak 
sig i mærkelige Folder. Og som 
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foreskrevet spyttede han den før-
ste Mundfuld fra sig — men med 
en forbistret Kraft, saa det meste 
røg over i Marens Forklæde. Og 
arrigt sprang han op og sparkede 
til Baalet, saa Gnisterne føg til 
alle Sider. 

,,Paj, pøj", skældte han. „Al-
tgig i Livet skal jeg smage mere 
af det Stads". 

„Vand, Vand", raabte Maren. 
„Der gaar Ild : Laden.' 

En Gnist fra Baalet var røget 
hen i en Halmstak, der stod mod 
Muren. En gylden Lue hoppede 
fra Straa til Straa og naaede i 
mindre end et Minut det spragen-
de tørre Tag. Laden kunde ikke 
reddes, den brændte ned til Grun-
den. Men heldigvis reddedes Stue-
huset og Staldbygningen. 

„Det var en dyr Mundfuld, Ma-
ren", sagde Knud bagefter. „Skul-
de vi nu ikke hellere sælge Gaar-
den og rejse over til Povl?" 

Efter nogen Betænkning indrøm-
mede Maren, at det maaske var 
det klogeste. Gaarden blev saa 
averteret til Salg. Der meldte sig 
ogsaa Købere nok, Men ingen af 
dem vilde give saa meget, som 
Knud forlangte. Derfor trak Han-
delen ud i Langdrag. Først efter 
et Par Maaneders Forløb kom der 
en Mand med et rimeligt Tilbud. 

De sad og forhandlede med 
ham en Aften. Der var flere Ven-
ner og Bekendte til Stede. Og 
Snakken gik livligt. Men pludselig 
blev der ganske stille i Stuen. 
Alles øjne rettedes mod en ung 
Mand, der traadte ind. 

Det var Povl. 

Maren faldt ham straks art 
Halsen, grædende af Glæde over 
at have ham hjemme igen. Ogsaa 
Knud var næsten grædefærdig -
men af Græmmelse. 

„Hvad kommer Du nu for?" 
spurgte han vredt. „Vi skulde lige 
til at rejse over til dig." 

„H vad vilde I lave i Argentina?" 
spurgte Povl med overlegen Ro. 
„Der er ingen Chancer, naar man 
ikke ligefrem er født derovre". 

Der blev ikke lavet nogen Han. 
del den Dag og heller ikke senere. 
Gaarden er nu i god Drift, takket 
være Marens og Povls Dygtighed. 
Knud læser stadig tykke Rejsebe-
skrivelser, skønt han nu godt er 
klar over, at han er for gammel 
til at bryde op. 

Og naar der nu bliver Ildebrand 
i Omegnen ser Folk paa hinan-
den med lune Blikke og spørger: 
„Mon Manden har drukket noget 
af den her Te fra Argentina ?" 

(Sorø Amtst.) 

Abessiniens Udrustning 
eg Strategi. 

—0— 

En Øjenvidnes Beretning. 

Ofte er der Verden over blevet 
udspredt Rygte om, at Abessinien 
ganske uforberedt vilde drage i 
Krigen, at Beboerne absolut ikke 
havde noget Begreb om en mo-
derne Krig, og nu uden nogen 
som helst Anelse løber ind i den 
italienske Giftgas, der er er den 
europæiske Kulturs Bærer. At det-
te ikke fuldtud er Tilfældet, viser 
et Øjenvidnes Beretning, som i 
disse Dage er sendt fra Addis Adeba 

Italien selv har truffet Krigsfor-
beredelserne i en saadan Maale-
stok, som om det skulde drage i 
Felten mod en af de mest mo-
derne Armeer. I Virkeligheden er 
man i Addis Adeba paa ingen 
Maade saa intetanende, som det 
aabenbart ser ud til, særlig, da 
Kejseren af Abessinien paa en 
behagelig Maade forstaar at sam-
le de bedste Raadgivere om sig,  

som sendes fra mange europæiske 
Lande. Først og fremmest den 
overordentlige kloge svenske Ge-
neral Virgin, der ganske vist paa 
Grund af Sygdom foreløbig maatte 
trække sig tilbage fra Skuepladsen. 

Paa 2 Punkter arbejder den 
abessinske Strategi, især i den 
sydlige Del, og dernæst i den 
nordlige. Ved Nordgrænsen er 
Bjergene og det varme Klima 
Hovedvaabnet. Hermed vil man 
i Forening med 20,000 Mand 
skolede Tropper, de saakaldte 
„Godschams“ og en langt større 
Arme uskolede Tropper, der er 
under Anføring af den abessinske 
Kronprins, standse den italienske 
Fremmarch mod Dschibutibanen. 
Modoffisiven skal derimod paa-
begyndes Syd paa, hvor Italiener-
ne ikke selv har truffet saa store 
Forberedelser, da hele deres Op-
mærksomhed er rettet paa Adua, 
idet man elt'r vil søge Oprejsning 
for det gamle Nederlag. Ved Syd-
fronten staar i hvert Fald 200,000 
Abessiniere klar, derunder Kejse-
rens 30.000 Mand stærke Livgarde, 
som føres af europæiske Officerer, 
og som siges at disponere over 
fremragende Kvaliteter. Herudover 
nyder denne Arme ogsaa denne 
Fordel, at have bedre Transport-
midler, nemlig et halvt Hundrede 
Lokomotiver, over 1000 Vogne, 
250 Lastbiler og større Kavalleri-
afdelinger, Hurtigskydende Kano-
ner, let Bjergartilleri og Tanks 
findes her, og ogsaa Troppernes 
almindelige Udrustning er ikke 
daarlig, saaledes, at den italien-
ske General Graziani, der skal 
trænge frem fra Somaliland, uden 
Tvivl vil støde paa stærk Modstand. 

Den største Bekymring volder 
nu som før Fremskaffelsen al 
Ammunition. Her venter man sta-
dig paa Frigivelsen af de engel-
ske Ammunitionsleverancer. Alli-
gevel kommer der ganske vist 
uafbrudt Krigsmateriale fra Tjeko-
slovakiet og Belgien til Landet. 
— Dette Materiale faar ogsaa uden 
videre Lov til at passere af Eng-
lænderne og kommer til Abessi-
nien fra Sudan og Britisk-Somali-
land. I en uafbrudt Kæde bevæ-
ger Lastvogne sig frem efter ad 
Karavanevejene, fyldt med Spader, 
Dynamit, med Pigtraad, Maskin-
geværer og andet let Skyts, ja, 
endog med Kanoner til Luftfor-
svar. Men Tilførslen af Krigsma-
teriale vil først være tilstrækkelig, 
naar England selv frigiver Leveran-
cen, hvad man dog efter de fore-
liggende Omstændigheder kan 
regne med. 

Luftflaaden er ikke Omtale værd. 
Seks moderne Flyvemaskiner og 
12 Dobbeltdækkere af ældre Type 
er det hele. I Forening med Pi-
loternes Mod vil denne Luftflaade 
dog foreløbig være tilstrækkelig 
for i det mindste at udføre Efter-
retningstjenesten. Men efter at der 
nu ogsaa til Abessinien i større 
Omfang er ankommet Gasmasker, 
vil den uden Tvivl overlegne ita-
lienske Luftflaade ikke kunne an-
rette alt for meget, da det jo ikke 
gælder om at overvinde stærke 
Fæstninger, men maaske med 
europæisk Kultur at jævne Ler-
hytterne med Jord. 

Saatedes er nu alle Hænder i 
Abessinien beskæftiget med at 
fuldføre 	Krigsforberedelserne. 
Arme-Forplejningen er ganske 
fremragende organiseret, og Abes-
sinerne kan med Rette tale om at 
være Italienerne overlegne paa 
dette Punkt. Italienerne har ikke 
i det Omfang Kendskab til Lan-
dets Forhold, og desuden maa 
man regne med, at de europæiske 
Soldater er langt mere fordrings-
fulde. Man maa heller ikke glem-
me, at de andre afrikanske Staters 
Holdning endnu ikke er afgjort, 
og at Japan heller ikke endnu har 

sagt det sidste Ord, og at det 
sikkert ikke uden videre vil taale 
Tilintetgørelsen af den sidste selv-
stændige farvede Stat i Afrika. 
Vort øjenvidne slutter derfor med 
de Ord, at det er umuligt, allere-
de i Dag at kunne forudsige no-
get om Udgangen af en saadan 
Krig. 

3cger  og 3Iah. 
Otto J. Lund: Var Larkan ryggar. 

Eget Forlag. Bogladepris 3 Kr. 

En af de ivrigste Forkæmpere for 
det bornholmske Lydsprogs Beva-
relse er Otto J. Lund, Rutsker. Det 
er ikke saa faa Digte og mindre 
Fortællinger han har skrevet, og 
nogle af hans Bøger, bl. a. den 
smukke Digtsamling „Lyngblomster" 
er udsolgt. Dette har givet Otto J. 
Lund Mod til at udgive et Par 
større Fortællinger paa eget Forlag, 
og disse, som bærer ovennævnte 
Fællestitel, er nu udkommet og faas 
i alle Boglader paa Bornholm samt 
hos Forlæggeren. Bogen er pænt 
trykt, Omslagsbillede og Vignetter 
af Oluf Høst. I de to Fortællinger 
„Magårsfolken" og „Ejn Galnerojs" 
skildres Livet paa Landet omkring 
Aarhundredskiftet jævnt og ligefrem 
som det former sig for den opvok-
sende Slægt, to gode og fornøjelige 
Fortællinger, som viser Ungdom-
mens fremadstræbende Higen og 
dens Kamp mod Fristelser og For-
domme. Forfatterens jævne og tro-
værdige Fortællemaade giver Læ-
seren Indtryk af at det er egne 
Oplevelser og Minder, som her op-
tegnes. En god Bog med religiøs 
Grundtone, en fornøjelig Bog, som 
sikkert vil blive læst med Interesse 
af den bornholmske Ungdom. 

Ill, Familie-Journal No. 43 
d. 22.-10.-35. 

„Fra den vide Verden" er Fæl-
lestitlen for en Serie spændende 
Rejseberetninger, mere fantastiske 
end nogen Novelle og dog bitter 
Virkelighed, — der begynder i den-
ne Uges Nummer. — Som den før-
ste i Rækken, fortæller den unge 
Globetrotter Bruno Weisz om, hvor-
ledes han paa sin Rejse rundt om 
Jorden for en Tid slog sig ned i 
Tyrol, hvor han oplevede et mær-
keligt Eventyr ved at blive inde-
spærret i en Sølvmine. — Bladets 
Sportsmedarbejder gør nøje rede 
for, hvad det koster at holde privat 
Flyvemaskine. I en anden gennem-
illustreret Artikel fortæller Holger 
Rosenberg om Lægen i Tropesko-
ven. En helt ny Roman af Ruby 
M. Ayres : „Tre dejlige Uger" be-
gynder i dette Nummer, endvidere 
en Del Noveller, et glimrende Fly-
verfotografi fra Kalundborg og Da-
mesider. 

Fra Uge til Uge. 
Dødsfald. 

Lærer H. P. Koefoed døde i 
Onsdags efter længere Tids Syg. 
dom, 57 Aar gammel. Han har 
været Lærer ved Allinge Borger-
skole siden 1906, men tog for nag 
le Aar siden Afsked paa Grund 
af svigtende Helbred. Som Lærer-
og Privatmand var H. P. Koetoed 
lige afholdt. Han oprettede Sløjd-
skolen for egne og ved en Baz 
indkomne Midler, og ledede den 
personlig i mange Aar. Afdøde 
efterlader sig Hustru og 4 Børn. 

Haandbold. 
Dag for Dag nærmer Vinteren 

sig og man er ved at spille de 
sidste Fodboldkampe. Saa tages 
Gymnastiksalen i Besiddelse og 
forhaabentlig, bliver Tilslutningen 
til A. S. G s Gyninastikhold denne 
Gang større end sidste Vinter. 
Men hvorfor tager man ikke tat 
paa at spille Haandbold? Dette 
livlige og hurtige Spil, som ud-
mærket kan spilles i Salen, vilde 
sikkert blive et Trækplaster for 
Gymnastikken. Lad os faa en Ti-
mes Gy in nastik og en Times Haa nd 
hold hver Gang, det vil sætte Fart 
i Vinterens Idræt. 

En interesseret. 

Mangel paa Damer! 
Frk. Asta Holm, der i Fredags be-

gyndte et Kursus for mod. Dans for 
Voksne paa Hotel Stammershalde, op-
lyser os om at Tilslutningen var stor, 
men at der var Mangel paa Damer. 
Vi lader Oplysningen gaa videre til 
vore Læsere, 

Juniorerne i Svaneke. 
I Søndags var Allinge jun. 1 i 

Svaneke for at spille den meget 
omtalte Kamp om. Det var øsen-
de Regnvejr og Tale om rigtig 
Fodboldspil var der slet ikke. 
Alt beroede paa"tilfældigheder. 
Kampen endte 2-1 til Svaneke, 
hvilket naturligvis ikke svarede 
til vort raske Holds Forventnin-
ger. Og Synd var det ogsaa, for 
Resultatet kunde akkurat ligesaa 
godt være blevet et helt andet, -
men som sagt, det var kun tilfæl,  
digt det hele. 

Andre Kampe. 
I Mesterskabsrækken 

spilledes kun en Kamp. Svaneke I 
-B. 10 I, Resultatet blev uafgjort 3-3. 

I A-Rækken 
vandt Gudhjem 1 over R. B. II med 
2-1, Svaneke II over B. 1011 med 5-1 

I B-Rækken 
spilledes her i Allinge Kampen 
mellem Allinge II og B. 10111 og 
Allinge sejrede med 2-1. — B. 101V 
spillede i Pedersker og vandt 4-0. 

1 Junior A-Rækken 
spillede R.B. I mod Aa. B. I 6-1. 

Maaske vil det interessere at se 
hvordan Stillingen eri Mesterskabs. 
rækken : 
No. 1. R B. 

5 spillede Kampe, hvoraf vun-
det 4 og tabt 1. Maalene er 21 
for og 5 imod 8 Points. 
No. 2. Viking 

4 Kampe — vundet 3 og tabt 1. 
21 Maal for og I I imod. 6 Points. 
No. 3. Nexø 

5 Kampe — vundet 3 og tabt 2. 
18 Maal for og 13 imod. 6 Points. 
No. 4. B. 10 

4 Kampe — vundet 2, uafgj. 
og tabt I. 11 Maal for og 5 imod. 

5 Points. 
No. 5. Svaneke 

4 Kampe — vundet I, uafgj. 1 
og tabt 2. 9 Maal for og 12 imod. 

3 Points. 
No. 6. Hasle 

5 Kampe — vundet 1 og tabt 4. 
7 Maal for og 18 imod. 2 Points. 
No. 7. Viking B. 

3 Kampe — alle tabt. 2 Maal 
for og 25 imod. 0 Points. 

Paa Søndag 
spiller Allinge Junior sin sidste 
Kamp i Junior A-Rækken. Det fore-
gaar paa Banen i Allinge Kl. 15 
mod B 10 jun. I. Som sædvanlig 
vil Juniors sikkert samle mange 
interesserede paa Banen og Kam-
pen bliver vist ikke kedelig: Al-
linge vil sætte alt ind paa at vin-
de denne sidste Kamp. 

Generalforsamlingen. 
A. S. G. afholdt i Fredags sin 

ordinære halvaarlige Generalfor-
samling i Fru Christensens lille 
Sal. 

Det er den første Danske Revyfilm 
„København - Kalundborg", som i 

denne Uge fremvises i Biografen. Der 
medvirker følgende 1. Kl. Kunstnere : 
Ludvig Brandstrup, Ib Schønberg, Bal-
letdanserinden Gertrud Jensen, Gøsta 
Ekman, flere verdensberømte Stepdan-
sere og følgende Orkestre : Erik Tuxen, 
Louis Armstrong, Roy Fox og Lili 
Lyenes og hendes 20 Zigeunerinder. 
En Revyfilm, eller snarere en broged 
Kabaretforestilling, hvorigennem Hand-
lingen spinder sin røde Traad.  En 
morsom Film med Danmarks morsom-
ste Skuespillere. 

1 Dag fylder 
Stenhugger l'er Nielsen, Sandvig 80 Aar. 

3 Størrelser af 

ROEGREBE! 
liartoffelgrebe 
SKaervegrebe 
Staldgrebe 
StaalsKovle 
EneHurve store og smaa 
og alle andre Redskaber for 
Landbruget sælges til me-
get rimelige Priser. 

Gode Sædvarer tages som Betaling 

Nordlandets Handelshus 
,M0■•••101 

Kjolesyning 
udføres. 

Ingeborg Larsen, Rø St. 

Til Dirigent valgtes Viggo Staf-
lensen. Sekretæren og: Kassereren 
oplæste henholdsvis Protokollen 
og Regnskabet som enstemmigt 
godkendtes. Derefter gik man over 
til Valg af Formand, og den af-
gaaende Lærer Holm Nielsen øn-
skede ikke at fortsætte. I hans 
Sted valgtes Ansgar Elleby. Til 
Bestyrelsen genvalgtes Mauritsen 
og nyvalgt blev Lærer Hans Jen-
sen, Sandvig. Som Suppleant til 
Bestyrelsen nyvalgtes Edmund 
Hansen, Sandvig. Til Revisorer 
valgtes Charles Riis og Viggo 
Stafferasen, Opkræveren Ove Holm 
genvalgtes. Et Punkt paa Dags-
ordenen var Gymnastikken, som 
indgaaende blev drøftet, det over-
lades derefter Bestyrelsen at ar-
bejde videre med Sagen. Ligele-
des var der „Spillerforsikring" 
paa Tapetet. Foreningen mente 
ikke at den kunde paatage sig at 
have 3 Fodbol Hold forsikrede da 
dette vilde medføre en Udgift paa 
ca. 150 Kr. om Aaret. Derimod 
kan Spillerne og eventuelt Gym-
nasterne selv tegne en Fritidsfor-
sikring, men om Foreningen 
skulde give Tilskud til hver en-
kelt som tegnede en saadan hen-
lagdes til Foraaret. 

Under Eventuelt drøftede man 
Emblemerne. Man havde ikke flere, 
og det vedtoges at anskaffe nye, 
Mage til de gamle, men eventuelt 
lidt mindre. Der var lidt Diskus-
sion om Udseendet, om det skul• 
ge være med Farver udførte i 
Emaille eller i Sølv. 

Gymnastik. 
Vinteren nærmer sig, og Uden-

dørssportens Dage er snart talte. 
Nu tager vi til Gymnastiksalen 
for at begynde Vintergymnastik-
ken. Paa Tirsdag Aften er der 
Indtegning til de forskellige Hold, 
og det er Bestyrelsens Haab, at 
der kan oprettes baade Senior, 
Junior og Damehold. Klokkeslet-
tet er sat til 20,30 for at de, der 
gaar paa Teknisk Skole kan naa 
at tegne sig. Se iøvrigt Annoncen. 

Andespillet 
i Søndags blev en stor Succes. 

Der var mange Mennesker og 
man oplevede det sjældne at alle 
Seriekort blev udsolgt saaledes at 
de sidste 30-40, der gerne vilde 
spille ikke kunde komme til at 
være med. Bestyrelsen har nu 
drøftet Muligheden af at arrange-
re et Bankospil i Begyndelsen af 
December. 

• 

• Forlovelsesringe 
Lager af alle Størrel-
ser i moderne, ciselere- • 

g dc og glatte Ringe .ar 

• Guldsmedeforretning ‹• 
Conrad Hansen. TI. 140 

Allinge Ur- og • 

• • 
.NatirX411, • ø • 

ffliografen  
Fredag, Lørdag Aften Kl. 8 

Søndag Kl. 7 og 9 
Den store danske Revyfilm 

kiiheohavo, Kaluodborg op -7 
SKOLESKO 

med Bjørnelæder og Raagummi-
saaler sælg s billigt. 
Carl Larsen. Vestergade, Allinge, 

Personkørsel 
udføres med 4 -- 5 Personers 
lukket Vogn. 
Aage Jørgensen Tlf. Allinge 72. 



Cykle- og Radlohnportøren — Allinge  
v. H. JØRGENSEN — ved Havnen — Telefon 156 

B YENS STØRSTE OG FURENDE 
Alle førende Mærker i Cykler, Radio og Grammofoner. 
Fineste Betalingsvilkaar. Største Garanti, øens billigste 
lndkøbssted. 
Pristilbud og Demonstrationer altid uden Købetvang. 

Dele til Cykler, 
Radio og Grammofoner samt elektr. Artikler haves altid paa Lager 

• Radioinstallation og Antenneopsætning udføres billigst overalt. 4, 

Meget stærke Fyrrebrædder 
i alle gangbare Længder og Dimensioner, f. Eks. til Vogn-
kasser samt til alle Reparationer haves paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste Akaria Petroleums- 
Ovne, stor Størrelse. KULKASSER, KULØSER, 

KØKKENLAMPER, GLAS og Væger sælges i 

Nordlandets Hamieisitus 

Kakkelovne - Kaminer - Komfurer + 
og alt Støbegods fra A/5 L. Lange & Co. og Bornholms Maskinfabrik 

købes altid fordelagtigst i Produkten. 

Jeg kan eventuelt tage brugt Støbegods i Bytte og har i disse Dage 
2 gode brugte Kakkelovne og et Komfur fra Bornholms Maskinfabrik 

til Salg til billig Pris. 
Rigtige Varer 

Rigtige Priser 
E. M. BECH. 

ved Vietor:Planek, Allinge 

Hotel Stammershalde, 
Undervisning i moderne 

Dans for Voksne begyndte 
Fredag den 18. ds. Kl. 8. 

Indmeldelser modtages paa Ho-
tellet og hos Kbm. Mogensen. 

Asta Holm, 
eX31fl. Lærerinde i Gymnastik 

og Dans. 

Østersøbadet Bornholm 
afholder ordinær General-

forsamling paa Hotel „AL-
LINGE' Torsdag den 7. Novem- 
ber Kl. 17. Dagsorden i Henhold 
til Vedtægternes § 6. 

Efter Generaliorsamlingen ar-
rangeres Fællesspisning 

Kl. 19. — Deltagere med Damer 
bedes tegne sig hos Værten eller 

Bestyrelsen. 

Varm Blodpølse 
faas Fredag Middag Kl. 12. 

Jul. Hansens Enke. 
SANDVIG. Telefon 10. 
Varerne bringes overalt. 

Eil Id-IS las Pige 
søges straks eller til 1. Novbr. 

Munkegaard pr. Allinge. 

En flink Fodermester 
og en Karl søges til 1. Novbr. 
paa St. Myregaard, Olsker 

Uldgarn! • 
Vi har nu et meget stort 
Udvalg i Efteraarets nye 
Kvaliteter og Modefarver. 

Paa Lager er: 

0 rientgarn 
Wienergarn 
Sylfidegarn 
Parisergarn 
Zefyr - Crepe 
Irenegarn 
Zefyr-Perlegarn 
Derbygarn 
Olympiagarn 
Babygarn 
Golfgarn 
Tæppegarn 
Hvidt Trojegarn 
Embroidering 
Badedragtegarn 

Endvidere et stort Udvalg 
i mellerede, tofarvede og 
ensfarvedeStrømpegarner 

Se Udstillingen 
i vore Vinduer! 

1!1/4,6 AS/A 

DU 	 Ni  ir 

NORD 

Send Deres Film 
til Kopiering og 
Forst6rrelse hos 
Fotograf Alk, maller 
Allinge — Fineste Udførelse 
Besørges portofrit  overalt 

3ortepolde 

Aflæg vor Borretning et Besøg ! 
00000000 000000000000000000000 
0 

KØB STOF i 
0 

O og De faar bedre c, 

O Kvaliteter I 	0 
O a 
a 	 0 
00000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000 
O 0 

 
 SY SELV . 

0 

0 
0 

8 

▪ 	

eller lad Stoffet sy, og 	g 
8 Smagen bliver personlig! g 
20000000000000000000000000003 

00000000000000000000000000000 
0 

SPAR PENGE 

Resultatet bliver, at De til 
g billig Pris faar bedre Varer 8 O 0 O0000000000000000000000000000 

81ektrisk Lys i ffejn! 

Gør

Køb Dem en god eletrisk Lommelampe — en stor Beha-
gelighed, naar 1)e færdes ude om Aftenen. Men køb den 
hos mig; stort Udvalg i elektr. Lamper og Cyklelygter i 
mange nye Faconer og til mange Priser. Pærer og Batterier 

Stort Uavalg i Isenkram til billige Priser, Tlf. Allinge 117x 
Gør Deres Indkøb hos: A. MOGENSEN, Tejn! 

Allinge Radioforretning 
Køb Deres Radio hos Fagmanden 
Jeg giver Dem den Service, De behøver 

Kun moderne Apparater — Elektr. Lamper ng Skærme 
Alt sælges paa gade Betingelser. 	William Lind 

v. Lindeplads, Allinge 

Allinge • Sandulg Somandslorening 
ANDESPIL 

afholdes Søndag den 3. Novbr. Kl. 8 paa Christensens Sal. 
Der bortspilles 10 Ænder, I Gaas og 1 Hare 

Efter Andespillet en Svingom. 	 Festudvalget 

31111011100111111111~11111■ 

Zool. Have - Stammershalde 

Sondag Aften Kl. 8-12: DANSANT 

Kl. 10 Ballondans 	iste Kl. Orkester 

' llninaStik 	  
A. S. G. indbyder interesserede til at tegne sig til 
et af Vinterens Gymnastikhold Tirsdag d. 29. ds. 
Kl. 20,30 i Fru Christensens lille Sal. Bestyrelsen 

FYLDEPENNE 
Afbetaling 1 Kr. om Ugen 

De kan nu faa den kendte engelske Kvalitets-Fyldepen 
„OXFORD" i Kiosken. — Der ydes livsvarig Garanti for 
Slid og Beskadigelse. — Altsaa: Der kan ikke paa nogen 
mulig Maade ske noget med denne Pen, uden det bliver 
erstattet gratis! 

giot4trit 	Zelefoit 142 
Vort Lager af 

Kakkelovne og Komfurer 
— MORSØ KVALITET — 

staar endnn til de gamle Priser, og vi sælger gerne til disse 
i Dag billige Priser. Alle Reservedele skaffes. 

Nordlandets Handelshus. 

Bil u dlejes ! 4-5 Personers lukket CHEV RO LE T 
	 til lange og korte Ture — Billigste Priser 

S kolekorsel! 	 ogsaa DE burde lære at køre! 
Hør mine billige Betingelser. — Ring til 

I Vognmand N. Sergmann, filf. Allinge 57 

Permanent: 7 Kr. 
- alt iberegnet! Kamma Kornum, Tlf. 153 

,Restlager af ,cigtgevcerer 
2 Doubletter, Cal. 12 og 16, samt en enkeltløbet Jagtkarabin 
sælges pr. Kontant med stor Rabat. Flere Geværer kan ikke 
skaffes i Aar. Nye jagtpatroner, Cal. 12 og 16 og med alle 
Nr. Hagl sælges. 

Nordlandets 3fandelsflus. 

wellimmelavet gsyeplt:is_emeodgistfeorrpskoisep-aaLl  Lun- 
ø . 

samt Klipfisk og nyrøget Hellefisk  anbefales. 

Jul. Hansen's Enke - Sandvig 

inden Hv
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m
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asondeplader 
Vi har endnu Lager af de forskellige Kvaliteter, men der 

kan ikke faas Valuta til nye Køb før ind i det nye Aar 1936 
Nordlandets Handelshus. 

Nu er Tiden inde til at købe 
VINTERFRAKKEN! 

Jeg har ot stort Udvalg i moderne og fikse Frakker. Pri-
serne er billige, lige fra 20,00 Kr. i smaa Størrelser. 
Forede Frakker med ægte Skindkraver fra 41,50 Kr. 

Allinge Messe. Th. Holm. 
Iffieem~~~~~ 

En ung flink Pige 
søges til 1. November paa 

Hammersholm, Tlf. Sandvig 23. 

Flink Andenkarl 
søges til 1. November 

Brogaard pr. Allinge. 

sælges fra Torsdag Middag-
Chr. Jørgensen, Allinge. 

Et Parti 
god hjemmelavet 

Spegepølse 
sælges for 95 Øre pr. halv kg. 

W. RiSIVIER's 
Slagterforretn. 

Ensfarvede Kjolestoffer 

Ternede Kjolestoffer 
smukke moderne Monstre i mange Kvaliteter 
fra pr. Meter 	  Kr. 1.25 

Nederdels - Stoffer 
i stort Udvalg, Bredde 140 cm. fra pr. Meter Kr. 4.25 

¶ordlandets Mandelsfius, Altinge 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, Fredag. 

Grete Lundgren. 

Brugt 

MOrsø Komfur 
med Træk til højre 	- samt 

lille brugt Rundovn 
sælges billigt 

Nordlandets Handelshus 

Varm Blodpølse 
faas Torsdag Middag 

Kaj Jensens Slagterforretn., Allinge 

En firkantet 

Kakkelovn 
med Kogeindretning, — kun lidt 
brugt, — er til Salg 

Aug. Svendsen, Løsebæk. 

Varm „93locipolse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Victualiehandel 

i et mægtigt Udvalg af smukke Heluldne 
Kvaliteter til Priser fra pr. Meter Kr. 2.75 
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Sygekasser 

All. - Sandv. Sygekasse AV. Tlf. 47' 
Kontorlid dnglig 2-4 og Løndag 7-9 

Mælkeudsalg 

 

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 	

Systuer 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
AnderseulTh. Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78 

Blikkenslagere 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. Ali. Tlf. 138 
Tapet — Losdervaesr — Legetøj 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., All inge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bødkere. 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 
Madsen, Johan, Allinge Tlf. 132 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, 1-1., vf Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K. v. Postil. All. Telf. 153 
Larsen, Joh.. Barber, AlI. Tlf. 53 
Weber Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Mr., v. Havnen All. Tlf. 4 

aut. Gas - og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30 

Guldsmede 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hoteller og Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlcrgspapir, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Købmænd 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen AlI. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf, 47 

Lotterikollektioner 
Klasselotteriet: 

Landbrugslotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Varelotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All. 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C., Østergade, Allinge 

Pensionater 

Planteskoler 
Kofoed, L.„HaIleIyst" TIL Sandvig 6 

Radioforhandlere 
Jørgensen, 1-1., ',Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr , Kirkepi. All. Tlf. 138 
Lind, Sander,Skræderi,Strandy.,A11. 
Olsen, Ray, østerg. Allinge. 
I. KT. lirrreskriedder — Moderne Snit. 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge TIL 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All, Tlf. 7 

Træskomagere 
Larsen, L., 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen AH. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Indiewering til Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg, AlI, Tlf. 38 

Vine- og Spirituosa 
Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142 

Vognmænd 
Christensen. Andr., AlI., TIL 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkørsel udføres. 
Nielsen, Poul, Østerg. AlI. Tlf. 145 
Al Lastkørsel udføres 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkarse! 
Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x 
Personkorset II3 Personer) 

Slagtere 
	 Z 

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

dette Isslag vilde han aldrig ha- Hendes Kollegaer i Boghandelen 
ve tiltalt mig." 	 I sagde det til hende; hendes siren- D'amour. 

Af Frederic Bonitet. — Paa Dansk 
ved Frank Ravnkilde- 

Eventyret begyndte med en 
Tilfældighed. En Vintermorgen 
gik Frk. Louise Minart fra Mon-
trouge, hvor hun boede, gennem 
Luxemborg for at naa den store 
Boghandel, hvor hun havde væ-
ret ansat de sidste fem Aar. Kul-
den bed; indhyllet i sin Frakke 
gik hun hurtigt af Sted, da hun 
pludselig gled i en tilfrosset Vand-
pyt og falde. 

„ De slog Dem vel ikke Frøken?" 
En høj og slank ung Mand, 

velklædt dog ikke lapset, skynd-
te sig at komme hende til Hjælp. 
--- Frk. Louise Minart rødmede 
idet hun glattede sin Nederdel 
der var, krøbet op til Knæerne, og 
rejste sig op ved Hjælp af den 
unge Mand, der gav hende Ta-
sken, som hun havde ladet falde 

„De slog Dem vel ikke?" gen-
tog han med Bekymring i Stem-
men. „Jeg gik lige bag Dem og 
saa Dem falde, men jeg naaede 
ikke at . . 

lian børstede kejtet Støvet at 
hendes Frakke. lian tilbød hen-
de sin Arm; hun tog imod den 
og takkede. Nej hun havde ikke 
slaaet sig. 

„De er kæk," sagde han beun-
drende. 

Hun to, idet hun betragtede 
sin Ledsager. lian var meget 
ung, tre eller fireogtyve Aar; han 
var nydelig med klare Øjne i at 
rødmosset og glat Ansigt. Hvad 
var han ? Student? For at faa 
ham til at tale begyndte Frk. Lou-
ise at tale om sig selv. Hun for-
talte, at hun var forældreløs og 
at hun boede ene i en Lejlighed. 
Hun lod forstaa at hendes Be-
skæftigelse var af litterær Art, og-
samtid ig — ved behændige Hen-
tydninger — at hun var femogty-
ve Aar, hvilket ikke var mere  

end seks Aar fra Sandheden. Den 
unge Mand der nok syntes lidt 
tilbageholden, fortalte at han hed 
Povl Lorin, at han studerede Ju-
ra, og at han tjente sit Brød ved 
at arbejde hos en Onkel, der var 
Ejendomsinspektør. Ved et Sam-
mentræf, som de fandt meget 
pudsig, boede han ogsaa i Mon-
trouge, men i et mindre Pensio-
nat. 

De skiltes ved Havelaagen, 
klar over at de •— selv om det 
ikke var nogen Aftale 	vilde 
se hinanden igen næste Dag. 
Frk. Minart naaede sin Boghan-
del, hvor hendes Chef, Hr. Sasse-
nage, der var skaldet og regel-
mæssig bar to Dage gammelt 
Skæg, gjorde hende opmærksom 
paa, at hun kom forsent. 

Gamle Fæ!" tænkte Frk. Lou-
ise iriteret til Trods for, at hun 
indtil da havde syntes rigtig godt 
om Hr. Sassenage. 

Den følgende Dag tog Frk.  
Louise en hel ny Hat paa og 
korn lidt mere rødt paa Læberne 
end hun ellers plejede at gøre. 
Hun betragtede sig selv i Spej-
let og var ganske tilfreds med 
sig selv, selvom hun nok var 
klar over, at hun maaske var 
mere interessant end egentlig 
smuk med sit sorte Haar, sine 
sorte øjne, sin solbrændte Teint, 
sit lidt spidse Ansigt og sin stan-
se Talje . . . Hun kom til at tæn-
ke paa Poul Lorins lyse Haar og 
hans klare blaa øjne . . . . Mod-
sætningen . . . 

Hun mødte den unge Mand 
ved Observatoriet, hvor han øjen-
synlig ventede paa hende, Me-
dens de gik gennem Haven pas-
siarede de, eller rettere sagt Frk 
Minart talte, uden at opnaa an-
det end en sjælden Gang at faa 
Svar. Han tilstod dog, at han 
havde lagt Mærke til hende flere 
Gange om Morgenen. Hun blev 
rørt og rødmede. „Han er et 
Barn," sagde hun til selv, „uden 

Møderne blev fra nu af dagli-
ge. Den fjerde Dag var imidlertid 
en Søndag og de saa ikke hin-
anden. Frk. Minart syntes denne 
Hviledag var underlig tom. 

forbausede hende selv, at hun 
Mandag Morgen genfandt sin un-
ge Ledsager. Hun fortalte ham, 
uden falsk Undseelse, at hun hav-
de kedet sig, og hun blev meget 
glad, da han gjorde hende en 
lignende Tilstaaelse. Han talte 
saa lidt, at hvert Ord, han sagde 
havde Værdi for hende. De blev 
enige om at tage ud sammen 
den følgende Søndag. 

Frk. Louise Minart var ikke 
naiv. Hun havde haft sin første 
store Kærlighed, da hun var at-
ten og en anden, da hun var fi-
reogtyve Aar, Oprigtig og følsom 
som hun var havde den unge 
Kvinde i de to Tilfælde givet he-
le sit Hjerte med den inderlige 
Overbevisning, at Forbindelsen 
skulde vare evigt, og den vilde 
føre til det Ægteskab man havde 
lovet hende. 

Med den ,tredie Kærlighed, der 
præsenterede sig i Poul Lorins 
Skikkelse, medbragte hun en 
aaben Sjæl til Trods for sine 
smertelige Erfaringer. „Han er 
meget yngre end jeg . . lidt for 
ung, men hvad gør det," sagde 
hun til sig selv. „Jeg vil lede 
ham. Jeg vil raade ham i Livet, 
Vi gifter os . . Jeg har Penge 
nok , . . Jeg er energisk . . , og 
naar vi elsker hinanden . . ." 

Frk Minart spurgte sig ikke, 
om hun elskede Poul Lorin, det 
var unødvendigt. Hun spurgte sig 
om han elskede hende. Hun var 
sikker paa det, men havde end-
nu ikke hørt det af den unge 
Mands Mund. De var sammen i 
al deres Fritid. 

Frk. Minart, koket, smukt klædt 
og diskret sminket, blomstrende. 

ge Chef, Hr, Sassenage, vovede 
ikke mere at komme med Be-
mærkninger. Det pludselige For-
aar henrykkede Frk. Minart, gav 

. hende Mod paa Livet. . . . Men 

opmuntrede hun ham . . . Men 
trods alt kunde hun dog ikke 
kaste sig om Halsen paa ham. 

Endelig en Lørdag Aften, da 
de sad paa en Terrasse i en Re-
staurant, hvor de lige havde spist 
til Middag sammen, blev lian me-
re fortrolig: 

,,Jeg har en frygtelig Fejl," 
sukkede han. „De har sikkert 
mærket det: Jeg er frygtsom, saa 
undselig, at jeg næppe tør rejse 
mig, naar jeg sidder i en Spor-
vogn, næppe tør gaa ind i en 
Butik . . . og aldrig tør sige det 
der dog har saa umaadelig Be- 
tydning for mig . 	. 

„Jeg tænkte det nok," sagde 
Frk. Minart ved sig selv. „Den 
arme Dreng tør ikke, han er ban-
ge for at blive afvist . ." 

„De er gal," sagde hun halv-
højt, "De har ingen Grund til at 
være frygtsom. De er ung, intil-
ligent, smuk . . en hvilkensom-
helst Kvinde . . . 

Han skælvede. 
„ Ja, det var om det, jeg vilde 

tale! Og De har gættet det . . 
Aa! hvor er jeg glad over hvad 
De lige har sagt! De giver mig 
Tillid til mig selv . . . . De tror 
altsaa, at jeg tør vove . . . 

Han betragtede hende gløden-
de. 

Hun lagde hans Haand i sin. 
„Ja naturligvis, store Barn," 

hviskede hun. 
Hun ventede spændt paa, at 

han skulde vove det. Men han 
sagde ikke mere lige til det øje-
blik hvor de skulde skilles; han 
syntes at være faldet tilbage til 
sin gamle Frygtsomhed. 

„Bevægelsen overvælder ham,  

han vil tale i Morgen," sagde 
Frk. Minart ved sig selv, idet 
hun gik op i sin Lejlighed. 

Men han talte ikke den næste 
Dag, thi hun saa ham slet ikke. 
Først Mandag Morgen mødte hun 
ham ved Observatoriet. Han straa-
lede. 

Jeg vil aldrig kunde takke Dem 
nok, sagde han med Varme; ved 
at give mig Selvtillid har De gjort 
mit Livs Lykke. Jeg har i mere 
end et Aar været forelsket i min 
Kusine Solange, min Onkels Dat-
ter. Jeg vovede ikke at sige hen ,  
de det, men i Gaar, takket være 
Dem, vovede jeg det, og hun sag-
de ja. Jeg er meget lykkelig! Aa, 
jeg kan ikke udtrykke min Tak-
nemmelighed tilstrækkeligt. 

Frk Louise Minart fandt Styr-
ke til at lykønske ham varmt. 
Hun følte Had baade mod ham 
og sig selv. 

Det var først senere, at hun 
blev klar over, at Eventyret, der 
havde været til Fordel for Poul 
Lorin, ogsaa havde været det for 
hende selv, thi hendes Chef, den 
strenge Hr, Sassenage, havde un-
der Paavirkning af de nye Hatte, 
den deskrete Sminken og sin 
Underordnedes Koketteri, opdaget 
at hun var henrivende. Han til-
bød hende Ægteskab, og hun 
sagde ja. Han var tolv Aar æl-
dre end hende, det passede ud-
mærket. Hun var ikke mere dum 
og hun syntes,at de unge Menne-
sker blot var utaalelige Idioter. 

geSt uden Sange er ikke 

 nogen rigtig Fest. 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie 
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. Ert saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

Det var med en Glæde, deri Poul Lorin talte ikke. Forgæves 


