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Da Floden steg.
Af Magna Toft i Fyns Tid.
—a—
Jack Carson hørte Bob Fraser
fløjte, da han kørte op foran Bungalow'en for at hente ham til Tennisturneringen i Kansa's Club. Da
han gik op ad Trappen hørte han
Bobs muntre Stemme: „Sæt dig
ned et øjeblik, jeg skal straks
være der'.
Kort efter kom Bob ud fra Soveværelset, henrykt svingende et
Brev i sin ene Haand.
„Du skal være den første, der
faar Nyheden at vide. Eve kommer til Penang om 14 Dage, saa
skal du danse ved mit Bryllup.
— Her skal du for Resten se
hende; er hun ikke yndig?" Han
tog et Billede ud af Konvolutten
og rakte det til Jack.
Jack stirrede paa Billedet, han
var blevet dødbleg og hans Haand
rystede stærkt. --- Eve Watson ?
udbrød han.
„Men kender du hende?" spurgte Bob meget forbavset; det har
du aldrig talt om før,"
„Hun er en Barndomsveninde
af mig; du omtalte hende altid
kun som Eve, og dem er der sikkert mange af. Jeg gratulerer dig
— hun er storartet
— Hans
Stemme lød hæst og forpint. —
„Naa, men lad os se at komme
af Sted," han rejste sig hurtigt
For Resten tager jeg til Penang
denne Uge for at ordne Afskibningen af mit Gummi. Der var
noget Vrøvl med den sidste Sending — saa jeg gear Glip af det
store Klubbal paa Lørdag."
Hele den næste Uge regnede
det ustandselig, Vandet stod flere
Fod over Vejene paa de lavere
liggende Steder, og Perakfloden
steg med rivende Hast.
Om Lørdagen var Vejene næsten ufremkommelige, men alligevel var der samlet en Masse Mennesker i Klubben, de trængte til
Afveksling og Fest efter den triste
Uge. Alle var i glimrende Humør,
og der blev leet og danset og
drukket. Midt paa Natten, da Lystigheden var paa sit højeste, naaede de første alarmerende Rygter
i Klubben. Floden steg fra Time
til Time, den svulmede over sine
Bredder og rev alt med sig paa
sin vilde Fart. En Bungalow var
allerede skyllet bort og knust mod
den store Pontonbro. Vandet flød
med Vragstumper. I Byen Raub
var alle Husene under Vand; det
eneste, der ragede op, var Taget
paa Jernbanestationen. En hel Del
Husdyr var druknet, og Malayerne sejlede om i deres Sampaner
og ledte forgæves efter deres Hytter.
Bob blev mere og mere fortviv•
let, eftersom det ene Ulykkesbud
skab efter det andet naaede ham.
Togforbindelsen var afbrudt; han
vilde ikke kunde hente Eve, naar
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Skibet lagde til i Penang. Post og
Telegraf var ligeledes afbrudt, de
fleste af de tykke Stænger, der
havde baaret Traadene, hvirvlede
nu af Sted paa de vilde Flodbølger.
Han gik langsomt ud paa Verandaen, hvor de før saa muntre
Klubgæster nu stod i Smaaklynger og diskuterede, hvad de skul•
de gøre. Damerne var i Selskabstoiletter og højhælede Sko ; det var
ikke en Paaklædning til at vade
hjem igennem Vand og Mudder.
Fuldmaanen kastede sit magiske
Skær over den vilde Flod og fik
det hele til at synes saa uvirkeligt
— som en ond Drøm. Men Bølgerne var allerede paa Vej hen
imod Trappen. De, der boede oppe
i Landet, startede i Hast deres
Biler for at forsøge, om de ikke
paa laveste Gear kunde forcere
deres Vej gennem Vandet.
Bob fik med stort Besvær fat
i Amat, en ung Malay, og hans
Broder Demmo. Amat var Fisker,
Bob havde tit handlet med ham,
og han vidste, at Amats Baad var
stor og ny. I hans Baad prøvede
Bob og en 5 —6 andre Europæere, deriblandt to Kvinder, at drive ned ad Floden helt inde ved
Bredden for at finde deres Bungalow'er. Det blev en fantastisk
Tur. Paa begge Sider af Floden
rejste Junglen sig mørk og uigennemtrængelig, og paa Floden drev
store Stammer, til hvis Grene
Abekatte og Slanger klamrede sig,
nu og da en Tiger, hvis Brøl flængede Tropenattens Stilhed. En
Mængde Vragstumper af Huse,
ituslaaede Stole, Lig af Dyr — alt
hvirvlede forbi i det skarpe Maanelys.
Lidt Syd for Bob Frasers Bungalow !aa en Høj, kun sparsomt
bevokset med Jungle; hvis de kunde naa den, var de foreløbig i Sikkerhed. Regeringen vilde sende
Motorbaade op ad Floden med
Proviant, saa hurtigt det kunde
lade sig gøre. Nattekulden gennemisnede dem i deres tynde Selskabstøj, og Lydene fra Junglen skræmt
te dem, saa de sad tavse og anstrengte sig for at holde Baaden
paa ret Køl; kæntrede de nu, var
det ude med dem. Flere Gange
havde de set Krokodiller dukke
op og aabne deres store Gab for
at snappe et af de døde Dyr.
Det begyndte at lysne, Solen
steg op over Junglen som en kæmpestor glødende Kugle og bragte
igen Haab til de fortvivlede Mennesker, der var fuldstændig gennemblødte. Der var endnu en Ti.
mes Sejlads til Højen,
Endelig fik de Øje paa den; nu
gjaldt det om at komme fri af
Strømhvirvlerne og dreje skarpt
til højre. I samme Nu ramtes Baaden af en mægtig Træstamme,
der kom i voldsom Fart ned ad
en af Sidefloderne. Baaden blev
fuldstændig splintret, og de styr-

tede allesammen i de fraadende
Bølger. Luften genlød af Skrig og
Raab, og Fru Taylor raabte i Dødsangst om Hjælp, fordi hun ikke
kunde svømme.
Bob fik fat i hende, efter at hun
havde været under Vand en Gang,
og med Anspændelse af alle sine
Kræfter, prøvede han at svømme
hen til Højen med hende.
Pludselig mærkede han et forfærdeligt Bid i sin venstre Skulder. Amat som svømmede tæt
ved, kom ham øjeblikkelig til Hjælp.
Han rejste sig halvt op i Vandet
og jog med fuld Kraft begge sine
Tommelfingre ind i øjnene paa
Krokodillen, idet han vidste, det
var den eneste Maade til at faa
Uhyret til at gabe og derefter
slippe sit Bytte.
Medens Amat derefter tog sig
af Bob, greb Demmo Fru Taylor
og svømmede videre med hende.
Efter en haard Kamp med Bølgerne og fuldkommen udmattede
naaede de Højen. Bob var stadig
bevistløs, og Amat lavede en foreløbig Forbinding til ham af en
itureven Skjorte.
Dagen slæbte sig hen og den
næste ogsaa, det regnede uafbrudt,
og de havde ingenting at spise.
Bob havde faaet høj Feber, og der
var ved at gaa Blodforgiftning i
Saaret. Taylor, der vidste, at Dr.
Roche boede ovre paa den anden
Side af Floden, men vidste ikke
om hans Bungalov var under Vand,
bad Amat svømme derover for
om muligt at skaffe Medicin og
Fødevarer, og Amat var straks
parat, han vilde gerne hjælpe sin
Tuen.
Om Morgenen den tredie Dag
fandt de derfor en stor tør Stamme, som de mente kunde holde
ham flydende. Amat vidste, at
Floden lidt længer nede slog et
skarpt Knæk paa Grund af en
Klippe, og dette Fremspring vilde
han forsøge at ramme. Lidt op
ad Dagen svor-mede han af Sted,
fulgt paa sin farefulde Færd af
mange angstfulde Blikke. Deres
Frelse afhang jo af den modige
Malay.
Imidlertid var Eve ankommet
til Penang, og da hun ikke saa
Bob ved Kajen, tog hun ind paa
et Hotel for at vente paa ham der.
Men Dagene gik, og Bob kom
stadigvæk ikke Hun søgte fortvivlet at finde en Grund til hans
Udebliven, som var hende ganske
ufattelig. Hun havde aldrig troet,
at Bob kunde svigte hende, aldrig
tænkt, at han kunde skuffe hen,
de saa dybt.
Da Hotellet ligger lige ved Havet, gik hun ofte ned til Stranden,
og støttet mod Balustraden kunde hun staa i Timevis ag stirre
ud paa Vandet paa de store og
smaa Skibe, Kineserdjunker og
Malaysampaner, der gled forbi
imellem hinanden.

Gornitska's Bogtrykkeri, Allinge
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
—Isenest
2 Dage for Bladet udgaar.

En Dag blev hun revet ud af
sine triste Vanker ved at en velkendt Stamme nævnede hendes
Navn. Hun vendte sig hurtig om
og saa sin gamle Ven Jack Carson staa foran sig. Hun spurgte
ham ivrigt ud om Bob, hvor han
dog kunde være henne, og hvad
han mon bestilte siden han ikke
havde Tid til at hente hende.
Jack svarede undvigende paa alle
hendes Spørgsmaal; det var ligesom han søgte at skjule noget
for hende.
Fra den Dag ofrede han hende
al sin Fritid ; han tog hende med
ud paa lange Bilture rundt om
Penangøen, viste hende det berømte Slangetempel og bragte
hende skønne Orkideer og smaa
Gaver, som han købte i de Indfødtes Butikker, men det bragte
ikke Smilet tilbage igen paa Eves
Ansigt. Han bad hende indtrængende glemme Bob, som ikke var
værd, at sørge over ; Bob var
sikkert optaget af en eller anden
indfødt Pige.
Dagene gik, og Eve vidste tilsidst ikke, hvad hun skulde tro
om Bobs fuldstændige Tavshed.
Oversvømmelsen var forbi, men
ikke et Brev eller Telegram, skønt
Linierne nu var i Orden. Hendes
kvindelige Stolthed krympede sig
ogsaa under Jacks spottende Antydning og Stikpiller, og tilsidst
blev hun saa træt og ligegyldig
at hun lovede at give ham Svar
paa hans Frieri, inden han rejste
tilbage til sin Plantage.
Den sidste Aften sad de og
spiste til Middag under Palmerne, mens Bølgerne sagte slog mod
Kysten. Pludselig rejste hun sig
med et Sæt og stirrede dødbleg
mod Indgangen. Ned mellem Bordene vaklede Bob, hans hvide
Tropetøj hang løst om ham, saa
mager var han blevet. Den venstre Arm bar han i Bind.
Eve skubbede Stolen tilbage og
ilede hen imod ham med et halvkvalt Udbrud.
„Bob, kæreste Bob, hvad er der
dog sket? Hvor har du dog været saa længe, og hvordan er du
blevet saaret?"
„Det var under den store Flod.
Baaden kæntrede, og en Krokodille fik fat i mig. Vi reddede os
op paa en Høj, hvor vi maatte
blive i flere Dage, før Hjælpen
endelig kom, takket være Amat.
Stakkels Fyrl Paa Tilbagevejen
over Floden fik han Benene ind viklet
i nogle Telefontraade og
druknede. Jeg blev bragt bevidstløs til Hospitalet og har ligget
der siden. Jeg kunde ikke komme
før, Eve."
Han talte sagte og anstrengt.
Af hans før saa muntre Smil var
der ikke noget tilbage. Eve bøjede
skamfuldt Hovedet, og hendes øjne
tyldtes med Taarer. Hvor havde
hun dog nogen Sinde, blot et øjeblik kunnet tvivle paa Bobs Kær-
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lighed. Hun stak sin Arm ind
under Bobs og førte ham ned mod
Havet, bort fra alle de nysgerrige
Blikke. Bølgerne løb i store Dønninger ind mod Kysten, og Ildfluerne funklede mod de mørke Palmer.
„Jack fortalte, at du var optaget af andre Kvinder og ikke brød
dig om at hente mig. Jeg var saa
ulykkelig at jeg begyndte at tvivle
paa dig. Kan du tilgive mig ?"
Han løftede hendes Ansigt op
imod sig.
„Jeg har altid kun elsket dig",
sagde han stille.

En mærkelig Dram.

—0—
Om Symaskinens Opfinder fortælles der følgende interessante
Anekdote:
Medens han arbejdede paa sin
Opfindelse, grundede han baade
tidlig og silde over, hvorledes øjet
i Maskinnaalen skulde sidde. Oprindelig havde han tænkt, at det
skulde sidde som paa almindelige
Synaale oppe ved Hovedet; men
netop derfor vilde det ikke lykkes
ham at finde Løsningen paa det,
hvorpaa det hele kom an, nemlig
hvorledes Over- og Undergarnet
skulde glide ind i hinanden. Dag
og Nat spekulerede han, men var
lige nær.
Da fik han en Nat en mærkelig Drøm.
Han syntes, at han var i et
fremmed Land, der var beboet af
en vild Folkestamme. Han havde
af Kongen faaet Befaling til at
lave en Symaskine, — men som
altid var det Naalens øje, der
frembrød uovervindelige Hindringer. Kongen havde givet ham 40
Timer til at gøre Maskinen færdig
paa ; hvis det ikke lykkedes ham,
skulde han dø. Han anstrengte
sig til det yderste, men alt var
forgæves, saa han til sidst tabte
Modet. Tiden til Henrettelsen kom,
han førtes af Sted mellem en stor
Flok Krigere, bevæbnede med Spyd.
Da saa han, at disse Spyd nær
ved Spidsen var gennemborede.
Straks gik der et Lys op for ham :
saaledes maatte Naalen være. Han
begyndte at tigge Kongen om
Naade, men vaagnede straks efter.
Klokken var fire om Morgenen.
Uden Betænkning sprang han ud
af Sengen, klædte sig hurtigt paa
og gav sig straks i Arbejde. Allerede Kl. ni havde han den første Maskinnaal færdig; den havde, som han i Drømme havde set,
Øjet nede ved Spidsen.
Hvad der nu stod tilbage af
Maskinens Udførelse, voldte ham
ikke længere Vanskeligheder.
FM
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Nr. 4302 er tabt i Allinge i forrige Uge. Bedes afleveret paa
Politistationen.

.dag Tredag

Varm Blodpølse

TELEFON 140

CONRAD

Dina Sørensen, Norregade.

Smukt, Udva4.

Varm Blodpølse

SKEER & GAFLER
ALLINGE UR- &
SMYKKER
GULDSMEDE FOR R
TOILETGARNITURE
ALABAST & BRONCE

faas i Dag, FREDAG.

Grethe Lundgren,
Lindeplads.

14=15 Aars Dreng
kan faa Plads til 1. Novbr.
Sjællegaard pr. Allinge.

Al Jagt
forbydes paa Bondegaards Jorder
i Rutsker.

jY(in og mine Forældres hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Louis Nielsen.

- in og mine Forældres hjerteA
ligste Tak for al udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Johannes Lund, Allinge.

Averter i NORDBORNHOLM

bøger og 3iale.
111. Familie-Journal
No. 41 d. 6.-10.-36.
Som bebudet i Bladets sidste
Nummer, har Familie-Journalen
besluttet at fejre sit kommende
60-Aars Jubilæum ved indtil videre hver Uge at uddele 2500 Kr.
kontant, — og denne Uddeling
begynder nn, idet denne Uges
Nummer indeholder den første
Trækningsliste over de heldige,
der faar en Kontant-Præmie lige
ind ad Døren. Gennem Postvæsnet har alle danske Familier allerede faaet et Cirkulære tilsendt,
der fortæller efter hvilke Regler
Gevinstuddelingen finder Sted, og
som før sagt gælder det nu om
at opbevare dette Cirkulære i de
kommende Uger, da hver Uges
Udtrækning bringer nye Muligheder for den, som ikke har været
heldig i første Omgang. Som altid byder Familie-Journalen paa
et mægtigt og alsidigt Underholdningsstof, og for at nævne først,
hvad der bunder i Virkeligheden,
maa vi pege paa den lige saa aktuelle som interessante Artikel om
Zionismens Realisering i den nationale Jødestat i Palæstina. Som
en særlig Begivenhed fortæller
Ugens Sporlsartikel om de tolv
engelske Officerer, der i næste
Uge kommer herover for at tilhageerobre Rid ley-Ma rtin-Pokalen,
som „Hermes" vandt i Fjor.

Fra Uge til Uge.
Varelotteriet
har nu paabegyndt Fornyelsen
til sin 100. Serie, og i Anledning
af Jubilæet udloddes en lang Række jubilæumspræmier, der tilsammen har en Værdi af Kr. 10.000.
Da Gevinstchancerne er meget
store, og Fornyelsen for et helt
Lod kun koster Kr. 1.30 vil der
sikkert blive Rift om Lodderne,
saa det vil være klogt at forny
Sedlen i god Tid.

Maa vi ogsaa faa Ro.
1 Aakirkeby kan man ikke lide
Højtaler-Vognens nervepirrende
Spektakel. I „Rytterknægten" finder vi følgende Notits:
,,Det vil sikkert glæde mange
af Byens Borgere at erfare, at Byraadet i Mandags i Anledning af
en indsendt Klage over den snart
hyppigt besøgende Højttalervogns
Spektakel i Gaderne har indsendt
en Skrivelse til Politimesteren med

Red. af A. S. G.

En sørgelig Søndag.
Kampen i Rønne

B. Kampen

Det var ikke særlig store Menneskeskarer, der var mødt paa
Østergade Banen for at overvære
Kampen Viking II — Allinge 1.
Viking lægger for med et voldsomt Angreb og Aage Jensen
forsøger med et langt Skud. Allinge har faaet Vinden i Ryggen
og Fordelen heraf. Spillet veksler
fra Maal til Maal; men under et
farligt Viking-Opløb scores det
første Maal — Maalmanden lader
den gaa mellem Fingrene. Saa tager Allinge en Tørn og har under
et Angreb en Kæmpechance; men
tøver for længe. Allinge har en
god Bold fra v. w., Lolle sætter
Hovedet til med Resultat. Kalle
skyder paa et Hjørnespark en fin
Bold direkte i Maal. 2-1 til Allinge. Efter Pausen faar vi nu det
sørgelige at se, at Allinge-Angrebet fuldstændig slapper af. V. w,
har en Kæmpechance foran blankt
Maal, men sætter Bolden langt
uden om. Viking faar sit næste
hurtige Maal ved et Kiks i Forsvaret, og et fladt Skud giver
Maal Nr. 2. Saa gaar det Slag i
Slag — Viking faar det ene Maal
efter det andet og hvor ligger
Grunden ? Prøv ikke at laste Forsvaret for det
dette arbejdede
paa allerbedste Maade ; men det
var Angrebet det var galt med.
Det var ganske forfærdeligt at se
den Ligegyldighed, hvormed de
behandlede de Bolde, det fik at
arbejde med, og det maa man
haabe : Det gentager sig forhaabentlig ikke paa Søndag. Resultatet blev ikke mindre end 8 2
til Viking — Skandale I !

herhjemme resulterede i en Sejr
tit Gæsterne paa 5--3.

Paa Søndag
spilles kun een Kamp, og det tilmed den vigtigste i Efteraaret for
Allinges Vedkommende. Det er
B 1011 og Allinge I. Det afhænger
af denne Kamp, om Allinge skal
blive Nr. i i Etteraarsturneringen.
Der er sikkert mange, der vil
overvære denne Dyst.

Generalforsamlingen
i Tirsdags var meget tam, og de forsk.
Forhandlinger og Valg gik saa trevent
som aldrig før.
Til Dirigent valgtes V. Staffensen og
efter at Protokol, Beretning og Regnskab var godkendt, genvalgtes Form.
A. Elleby, efter at Mødet havde været
suspenderet i 10 Minutter ; men kun
paa den Betingelse, at han næste Gang
bestemt maatte være fri. 'øvrigt var
alle Valg Genvalg. Og saa kom man
til det vigtige Punkt : Nyt Spilleudvalg.
Men ak og ve, det var umuligt at faa
hverken Forslag eller Udtalelser, og det
samme var Tilfældet under Eventuelt.
Det eneste man fik vedtaget var et
Forslag til Lovændring gaaende ud paa,
at fremtidig skal Generalforsamlingen
afholdes i Januar og Juli af Hensyn
til 13. B. U. som paa denne Maade altid faar rigtige Adresser og Telefonnumre. Denne Ændring skal endelig
vedtages paa den ekstraordinære Generalforsamling paa Tirsdag.
Jeg vil haabe at denne sørgelige Generalforsamling vil mane de unge
sportsinteresserede til at møde op en
anden Gang Det der skete i Tirsdags
kan A. S. G. ikke være bekendt.
Sofus.

A. S. G.
Eltstraordinaer Generalforsamling Tirsdag d.
13. ds. Kl. 8 i Fru Christensens
Havestue.
Bestyrelsen.

Tænker De egentlig over
at De hver eller liveranden Dag
fra Kl. 12-13 kan faa 2 Retter
veltillavet afvekslende Middagsmad for 1 Krone.
Forudbestilling modt. gerne.
Maden kan evt. afhentes.
:Wenn for den kommende Uge:
Søndag : Kalvekottelet, Svedskegrød
Mandag: Klar Suppe m. Boller, Oksekød i Peberod., Hjm. Napolionskg .
Tirsdag : Hvid Sagosuppe, Hasche m.
brunede Kartofler.
Onsdag: Risengrød, Kogt Torsk.
Torsdag : Rosenkaalsuppe, Frikadeller.
Fredag : Hyldebærs., Forl. Skildpadde.
Lørdag: Norsk øllebrød, Gullasch in.
Kartofler.

Fru Oda lijortbol Christensen,"
Pensionatet Vangevej 1 Allinge I

N111.(111 SERIE!

L

JUBILÆUMS-PRÆMIER
10.000 KR.
I. TRÆKNING KR. 1.30

VARELOTTERIET
~Salget er begyndt og slutter
wom Mandag d. 19. Okt. Trækning
ITirsd, 20. og Onsd. 21. Okt.

Hasle Kalkværk

øøkeiii Brændt Kalk

Læsket Kalk
Cementsten
1.11.
4 4.
1111111113
1>
Tlf. Hasle 27

HANSEN

Malerlærling
antages snarest.

L. Jacobsens Malerforr.
Allinge.

Elektrisk Motor
med Pumpe og Vandbeholder er
til Salg paa

„Havkatten" Tlf. All. 151.

Prima Flæsk
anbefales til smaa Priser.

Chr, Jørgensen, Tif All. 144
Ring — og vi bringer!

h flyses

Jagten

paa Habbedamstaards, j. Steenbergs. Gartner Andersens og Ny
Skovgaards Jorder.

Ål Jagt og Reden
med Skydevaaben er forbudt paa
„Havkatten"s Grunde, der naar ud
til daglig Vande.
Dusør gives for Oplysning om
Overtrædelser.

E. A. Larsen, Allinge.

Skræderiet er flyttet
fra Strandvejen til
Norregade 5 v. Lindeplads, Allinge

Sander Lind

Anmodning om, at Tilladelse til
Kørsel i Gaderne med denne Urovogn kun gives i ganske særlige
Tilfælde.
Hvad mener Allinge Byraad?

er optaget en Bevilling paa 3.600
Kr. til Ombygning af Skibsbroen
i Hammerhavnen.

Det flyvende Korps

Bryllup.

kommer til Allinge og forevises i
Biografen Søndag.
En Skildring af det amerikanske Statspolitis Arbejdsmetoder i
vore Dage, hvor alle tekniske
Hjælpemidler er taget i Brug, og
hvor man pr. Radio kan dirigere
,,Det flyvende Korps" — Betjentene, der i Bil eller paa Motorcykle afpatrouillerer Veje og Gader — hen, hvor man har Anvendelse for dem . . . En Beretning
om disse Landevejens Helte, der
er de moderne Forbryderes farligste Modstandere.

Søndag d. 11. ds. vies i Allinge Kirke Frk. Louise Madsen til
Edvin Forsberg, begge af Allinge.

Paa Finansloven

53iografen
Søndag Aften Kl. 20
EN SPÆNDENDE
VIRKELIGHEDSSKULDRING FRA
POLITIETS
ARBElD5MARK.

I Løbet af Oktober Maaned kommer Ladninger med

Bedste westf. Ovncinders,
Nøddekul og store Kul,
som sælges til forholdsvis smaa Priser.

Nordlandets Handelshus.

Hyle& Lemur!

Abeungen Peter og mange andre morsomme Dyr

Lad Søndagsturen gaa til

Bornh. zoologiske Have!
Fra Kl. 16 Koncert-Dansant i Restaurationen_
Hyggelige Restaurationslokaler
Centralvarme

Ulykken paa Hammeren
Den 38-aarige Arbejder Hans
Munch, „Kærhuset" ved Allinge,
kom forleden alvorligt til Skade
under Arbejdet paa Granitværket,
idet en større Sten styrtede ned
og kvæstede ham alvorligt. I over
8 Dage henlaa han bevidstløs paa
Sygehuset, hvor Døden endelig
i Onsdags befriede ham for et
langt smertefuldt Sygeleje. Afdøde efterlader sig Hustru og et Barn.

Løveungerne
i Zoologisk Have synes at befinde sig i bedste Velgaaende og
trives godt, saa Haven synes denne Gang at faa Glæde af de smaa
pussige Fyre.

Nu har De Brug for

CO

DAN GUMMISTØVLER
Jeg har alle Størrelser.

AXEL MOGENSEN, TEJN

Ekstra: Skipper Skræk
Kun denne Forestilling

Klaverundervisning
8 Kr. mdl.
Oda Hjortbel Christensen,
Elev af Kgl. Operarepetitør
Eduard Borregaard.

111Oderne uldne

KJOLESTOFFER III
er hjemkommet.

Se Vinduerne

Tein Manufakturhandel

H.

P. Bendtsen

Alt til Jagten - køb det i PRODUITEN.
""))1ange ,c:\d ftateder
fijemkommen for efleraar og 2)inter
i 2Jngpigefrakker, Yruefrafiker,
.7raa6er, 21Isters og Swaggere.
Vi har et meget stort Udvalg i saavel billige som
dyrere Kvaliteter i Frakker - alle Størrelser, ogsaa
ekstra store.
Fikse nye Børnefrakker i alle Størrelser.
Ligeledes har vi et smukt Udvalg i sorte og kulørte
uldne KJOLER fra Størrelse 36-48.
Fikse tærnede og ensfarvede Ungpige-Kjoler,
smukke Fruekjoler i Efteraarets Modefarver.
Rimelige Priser.
Gør Deres Indkøb hos os og De bliver tilfreds.

Varelotteriet

Nye Varer — smaa Priser paa :

Lodsedler sælges til den 19. Oktb.
a 130 Øre. I Anledning af Lotteriets 50 Aars Jubilæum udloddes
for 10000 Kr. flere Gevinster paa
følgende Maade: Den første og
sidst udtrukne Gevinst i de 5 første Trækninger faas extra Gevinst
paa 500 Kr. og i 6te Trækning
bliver udtrukket 1 Gevinst paa Kr.
5000, efter af Trækningen er afsluttet. Læs Planen.

Svenske helme, Prima begreb, Roeknive

Hun har i ,,Nordlandet" funI I I MOMIIII~

Stort Udvalg
Smaa Priser •

lige det hun skulde bruge.

Ser som fiun!
Se Vinduerne — og kom indenfor i

Prima

Kviekod
samtbilligt
Flæsk

W. Romers Slagterforretning.
Kakkelovne og Komfurer
i alle Størrelser sælges billigt.
Kakkelovne købes.

Ældre rogsvage rode Jagtpatroner realiseres. Grønne
Jagtpatroner Cal. 12 og 16. Hagl alle Numre. Sort og Tlf. 156
røgsv. Krudt. Patronhylstre (Central og Stift) Cal. 12 og 16.
En fin afprovet Jagtbøsse, Caliber 12 for rogsvagt Krudt sælges til Underpris pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus
I
111~111~~11011~11111111111•1111~~1111~10■9•191■

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel
Vi har endt u en Del Klæ.dninger, Frakker, Olietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud giVes I
store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl.,

Husk vort
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der horer til
Manufaktur.
Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,
og Fjer

Th. Vesth, Allinge.

Det er klogt al lade male nu!

anbefaler Bronce -

Lad Malingen beskytte Træværk o. I. mod Efteraarets
Regn og Vinterens Sne og Frost. Indhent Tilbud hos
mig. Alt Malerarbejde udf. — indendørs og udendørs.

Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

1 1

En, ikke for ung,

Spar Korn. —
Undgaa Utrivelighed.
orlang Fosforsalt E. A. V. hos Deres Købmand,
der gratis udleverer Dem Pjecen

„Rationel Svinefodring"

GROS :EM! VABRAHAMSON KOBENHAVil k

Efteraarskjolen skal være Uld
Højeste Mode!
Se volt store Udvalg i moderne mønstrede og glatteStoffer i Uld, Georgette, Crepe Caid, Crepe relief.
Crepe Sirena 130 cm br, alle Efteraarets Modefarver, pr. m kun 0,50
Tærnede Stoffer til Børnekjoler fra pr. m

Køb

godt -

Køb

billigt -

Kub i

-det er RADIO-TID!
Spørg Fagmanden til Raads! Lad mig demonstrere de nyeste Typer og Modeller for Dem.
Alle Mærker — Alle Modeller — Alle Prislag

Stort Lager af eleKtr. Art.

og

SKaerme.

ALLINGE RADIOFORRETNING

Den heil rigtige

Norregade 8

Tysk Undervisn.
Lær paa min lette Maade at tale
Tysk til Sommer. Kursus begynder fra 15. Oktober. Kr. 6,50 pr.
Maaned. 2 Gange ugentlig.

Telf. Allinge 95

nu med den nye
Taco L uxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og dog kun otte Kroner!

Permanent udfører vi

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

Maler De selv — Køb da Materialerne
hos mig. Altid til Tjeneste med Raad og Vejledning.

LUDVIG JACOBSEN

MALERFORRETN.
& FARVEHANDEL

Nye Kornvarer gode side bror
kubes til høje Priser og tages gerne som Betaling for
alle Indkøb som gøres i

Nordlandets Handelshus.

Fru E. Lejeune,
Tlf. Sandvig 39.

118h Sko og Gulluilislevlor

Nu er

til Efteraaret hos

Vinterfrakkerne hjemkommet

Træskomager Larsen.

98 Øre.

Nordlandets Handelshus

William Lind

Pige
kan faa Plads straks eller 1. Okt.
Blaaholt pr. Allinge.

Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner 1 •

•

Rammer i alle St.

sammensat nøjagtig som anbefalet af Forsøgslaboratoriet

—

Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen

kan benyttes.

Fotograf Kjøller

det en Masse nyt Garn i mange smukke Farver; der var

Carl Larsen, Vestergade, All,

Gode brugte

Nordlandets Handelshus.

Nu strikker Yru Mansen igen!

Xonfirmations Sko

2ldsalg ved 2)ictor rtlanck.

Nye røgsvage gule Jagtpatroner sælges

Nordlandets handelshus

I. B. Larsen,

,Wiagadin du ,̀1forcIJ
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

og alle andre Redskaber for Landbruget.

Se mit store Lager af smukke, moderne
Frakker til meget billige Priser.

Fremstil selv V i n

ALLINGE MESSE. Th. Holm

Alt til Fremstilling af
Vin (Bie & Berntsen)
PRIMA
faas i

fielieffieeffleei
fifififirdirPIP"P"r«
.. . .

110111"9111111V

dornholms Spareog haanekasses
Afd. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

TELEGRAMMER
119:'

xu, jemkommet!

NIFr
Atter i Aar skriver og udbringer vi gratis Deres
Telegrammer. Vi gør det omhyggeligt!

Telegrammer 'udbringes i Olsiter.
Listen over Konfirmanderne er fremlagt i

KIOSKEN

AE1 ....
•
lird.g1:111bEEEIMI111:2

Svenske boble i alle Størrelser og Roegrebe. Køb ogsaa del i Produkteg

•

Nordbornholms Adressefortegnelse
Mikkelsen, A.,

Autokørsel

Allinge

Tlf. 102

(se Vognmænd )

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

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

Lini, William, Allinge Tlf. 95

Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E.„Løsebækg., Allinge Tlf. 78

Blomsterhandlere (Gartnere)
v. Havnen AH. Tlf. 41

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

Bogtrykker
Gornitzka, 0,,

Guldsmede
Allinge

Tlf. 74

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

Larsen, L., Allinge.

Allinge

Skræderforretninger
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11.
Ipsen, P..C. Nygade, Tlf. AlI. 113

Sandvig Tlf

5y

Slagtere
Jensen,

Kaj,

Allinge

Tlf.

66

Allinge

Tlf.

Petersen, Carl,

Personkorsel udføres.

Allinge

Tlf. 98

Efter 25 Aar.
Mads Sørensen og hans Hustru
Karen kunde til Foraaret holde
Sølvbryllup.
Fem og tyve Aar er en lang Tid,
dobbelt lang for den, der lider,
og Karen havde lidt og stridt, siden hun blev gift med Mads. Hendes Forældre var velhavende
Gaardmandsfolk, men uden nogen
dybere Sans for det, som egentlig er Livets Lykke. Penge og Gods
var for dem de største Goder, og
da de nu paa deres Vis holdt af
deres Børn, saa havde de troet at
gøre en Velgerning mod Karen
ved at gifte hende med Mads Sørensen, som sad i en god Gaard
i Nabosognet.
For Mads var Giftermaalet en
Forretning, han kunde behøve hendes Medgift og hendes Medhjælp
i Huset ; thi hun var en dygtig og
flittig Pige. Dertil tog han Hensyn
medens det var ham ligegyldigt,
om hun iøvrigt passede til ham
eller ikke.
Bly og beskeden følte Karen
aldrig Trang til at gøre sig tilstrækkelig gældende. Hendes Vilje var veg, hun var ikke skabt til
at ville, men vel til at taale. I
Aarevis havde hun sukket og længtes efter, at hendes Mand dog
kunde komme til at forstaa dette
ene: at alt, hvad hun forlangte,
var at være mere for ham end en
Tjenestepige. Længslen efter Forstaaelse steg med hvert Aar, men
den blev aldrig stille.

All - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7-9

Optagelse i Adressefortegnelsen

Hun klagede aldrig til nogen,
selv til sin Broder tav hun stille;
men naar hun engang imellem
fik Lov at komme til Kirke, eller naar hun om Aftenen havde
lagt sig til Hvile, overvældede
Sorgen hende, og hun græd og
bad med en Inderlighed, som kun
kan læres i Modgangens Skole.
Men hvad nyttede det? Mads
blev mere og mere vranten, og i
de senere Aar havde han begyndt
med Hestehandel i stor Stil, saa
Gaarden forfaldt.
En mørk Oktoberaften, kun 4
Maaneder før deres Sølvbryllup,

Sæbeforretninger
Mælkeudsalg

var Mads Sørensen paa Hjemtur
fra Marked i den nærliggende
Købstad. Han var en Del beruset
og kørte ene, da Karlen var dra'
get forud med et Koppel Heste,
som var købt paa Markedet.
Han kørte helt vildt. Han havde et Par helt unge Heste, som
var købte paa Markedet og ikke
gerne gik i Spænd sammen. Ellers
var han en dygtig Kusk, men Rusen gjorde ham overmodig, saa
til sidst tog Hestene Magten fra
ham. Vognen væltede i en Grusdynge, han blev kastet at og henlaa besvimet, da en Nabo hændelsesvis kom forbi.

ket var blevet tættere, Forvandlingen til Nat næsten fuldbyrdet.
Saa steg Maanen pludseiig ud af
en mørk Sky. Da mødtes de to
Ægtefolks Tanker i den dybe Stilhed. De trykkede hinandens Hæn.
der, og med et Kys beseglede han
Løftet om at føre et andet Levned
end hidtil.
Sølvbryllupsdagen oprandt. Med
en snæver Familie- og Vennekreds
blev en lille Festlighed holdt. —
Nu oprandt „Hvedebrødsdage"
for de to efter 25 lange Aar.
De er forlængst lagt under Mulde; men af og til tænker jeg paa
de to.

Mads Sørensen blev bragt hjem
til sin Gaard, klagende og jamrende sig af Smerter. Da han vaag.
nede, sad Karen ved hans Leje,
og hun blev ham en god og trofast Sygeplejerske i de tre Maaneder, han var sengeliggende. Da
han den første Dag kom op, viste det sig, at han haltede.
Lægen, der var til Stede, betydede Mads Sørensen, at han maatte være glad ved at være sluppet
saa godt fra den vilde Køretur,
og at han var kommen sit Sygeleje saa godt over, var ikke saa
meget, at han havde faaet Læge.
hjælp i Tide som det, at Karen
saa trofast havde plejet ham og
opmuntret ham.

Regninger,
Meddelelser,
konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,

Natten derefter laa Mads Søren.
sen søvnløs; mange nye Tanker
jog igennem ham. Underlig planløst var hans Liv gledet hen: og
nu var det, som noget nagede hans
Bryst og gjorde ondt. Han saa,
hvorledes han havde syndet mod
Gud og mod sit Hjem. Han tænkte paa, hvordan Livet var gaaet,
i de mange Aar for Karen, og
dog havde hun stedse for ham
været en god og trofast Hustru.
Han mærkede, Taarerne vædede
hans Kinder, og uvilkaarlig hvis.
kede han hen for sig: Kære Karen !
Da mærkede han en varm Haand
lagde sig i hans. Det var Karen,
som var vaagnet og havde hørt
sit Navn nævne. Begge sad tavse en Stund. Mør-

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133
Person- og Lastkørsel

Sygekasser

Klaver — Violin — Sang.

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.!?

Sønderg., All. Tlf. 46

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

Westphal, G. Sandkaas

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Vognmænd
Bohn, Emil,

7 Personer: Vogn

Musikundervisning
39

Viktualiehandlere

Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x

Smedemestre

Art. f. Hoteller og Pensionat. Murermestre

Holm, P. C.,

T'.. 117 x

Personkørsel med 6-7 Personers Vogn.

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Isenkram og Porcelæn

Tejn

Tlf. 5

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Jørgensen, Th.

A.,

ln.ttr se'rL:( til Bornholms Dampvaskeri.

Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter

Bygningssnedker

Vaskerier
Mogensen,

Modeforretninger
Telefon 25

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

Skotøj og Skotøjsrep.

Manufakturhandlere

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

Hotel Allinge

Træskomagere

Radioforhandlere •

Jørgensei. H., v/Posthuset Allinge

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

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Jørgensen, H., vi Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

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

Magasin du Nord,

Hoteller

Bygmestre

Teglværk

Pensionater

Fotografer og tot. Artikler Malermestre
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

Bog- & Papirhandlere

Nordiandets Handelshus, AlI. "11f. 7

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Jensen, C.,

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
Prima, Allinge Tlf._40

Ladestationer

Elektriske Artikler
Bagerier

Trælast og Tømmer

Møbelsnedkere

Købmænd

Damefrisørsaloner

Autoreparatører

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

Allinge Bogtrykkeri
Vi sender »em

„Nord6ornfiolm"

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste
Avertering.

Slagteriels Udsalg, Nørregade
anbefaler fersk og røget Flæsk, Mørbrad, Carbonade, Sylte,

Medisterpølse, Fars, Leverpostej, Hamborgskinke, Hamborgfile
Alt i Paalæg og Konserves. Friske Slagterivarer Tirsd., Fred.
Varerne bringes. — Tlf. 38.

DINA SØRENSEN

Tegn Abonnement paa Nordbornholm
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
• • ••

• • • • • • • • • • • • • IIII el • • •

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. —
••••••••••••
•5.
••
4.•
11 5••••
Mangler De en god I« ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud
••••••••• øøøøø ••••••••••
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.
es•

•

•

••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••

•.5
•

Lad .̀reres gamle Radio &lue som ny! •
Er Deres Apparat umoderne

••

og spiller daarligt, saa lad mig ombygge det i et moderne
Kabinet og sætte det i Stand, saa det kan spille som nyt.

;
•
•
•

,.
•
Nye 4 Lampers Batterimodtagere
•i •
,,
•
• bygges paa eget Værksted mod Bestilling til meget smaa Priser, •
•
•
• 12 Maaneders Garanti. Radio-Reparationer foretages over hele •
•
•
•
• Øen. Reparationer og Reservedele kun mod Kontant.
•
•

fluer 21ge.
Cykle- og Radio-Importøren, Allinge, II. Jørgensen, Tlf, 156
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••...•
7cenli ogsaa paa os,
naar »e fiar et eller
I andet at avertere.

Alle Tryksager

Bryllups sange
og Festsange
hurtigt og billigt

Allinge Bogtrykkeri

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

leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri,

