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Hjemstavnsbilleder:

Præste- Besøg.
Af Fridtjof Bon.
—o—
Der var ellers hele Sommeren
falden svært tyndt med Sild, saa
det ikke havde været for Smaa.
folk at tænke paa at faa noget til
Lægning. Sildehandlerne havde
revet det hele væk lige straks til
Røgning. Hver Dampskibsdag tog
Damperen Lasten fuld af fyldte
Sildekasser til Kjøbenhavn, og for
hver Havn den anløb paa Hjemfarten, ramledes der med de tomme Kasser, saa det „balrede"
(buldrede helt ind over Byen.
Men nu i et Par Morgener var
de svenske „Eger„ (Fiskerbaade)
kimene ind med Silden liggende
stuvet lige til Rælingen. Saa faldt
Prisen, Sildehandlerne kunde ikke
tage den al sammen, den gik ned
til en fem og tyve Øre Olen.
Per Ban .ska" (en bornholmsk
Endelse for at betegne Konen)
mente nu, at det kunde være passeligt at faa en fem, seks Ole;
Silden maatte være paa det aller
bedste nu -- for Hylden stod jo
i %'iomst.
Hun mødte selv tidlig om Morgenen nede paa Havn, da „Vragerne" (det kaldes de Fiskere, der
holder den gaaende om Natten
ude ved Garnene, og saa om Morgenen staa ind til Land med Fangsten) kom ind. Hun havde et Par
store Kurve paa sin Trillebør.
Svenskerne var nu bievne rimelige, hun fik snart sine to Kurve
fulde og trillede hjem med dem.
Sea snart Per Banska kom hjem,
fik hun Bud over til Anders Jens's
„Pibel" (Datter) om at komme
over og hjælpe hende med at
gælle. Sild. Per Banska satte saa
Kurvene ud ved Brønden, fik en
stor Balje frem og gav sig straks
i Lag med Arbejdet. Anders Jens's
Pibel — hun var saadan „læsegammel" — kom snart og tog fat
med, og det varede ikke længe,
før de begge to sad i Sildegæl
og Skæl til op over Ørene.
Hen ved „Brændevinstid" (Fro,
kosttid) kom Anders Jenska selv
over for at se, hvordan det gik
til. Hun var ti! Aars, noget tunghør og duede nu ikke rigtig til at
tage fat, men en lille Sludder holdt
hun svært meget af.
„God Dag, Per Banska," raabte Anders Jenska. Hun talte me„get højt, som altid døve Folk pleje.
,,Naa, er det Jer, Anders Jenskak, svarede Per Banska og vendte sig om, hun havde siddet med
Ryggen til, „jeg kan nu ikke række Ilaand til nogen, man bliver
Jo altid fælt smurt til ved saadant
Arbejde, men sæt Jer ned her paa
denne Skrik."
Hun skød en Skrik hen til hende, Anders Jenska satte sig og
greb ned i en af Kurvene efter en
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Sild. „Den er ellers svært smaa",
sagde hun, „men den ser alligevel
godt ud."
„Ja den er smæk fed, niv den
bare i Ryggen, 1:W har den Kød
saa fint og hvidt som Flæsk," svarede Per Banska.
„Hvad var det, I sa' ?" spurgte
Anders Jenska og bøjede sig frem.
Per Banska drog sig lidt frem
paa Stolen og hævede Stemmen.
»Jeg sa', den var smæk fed, niv
den i Ryggen."
Anders Jenska gjorde som der
blev sagt. „Ja, gu' er den fed,
der er jo ogsaa falden en Mængde i Nat," fortsatte Anders Jenska, „bare vi havde givet Tid,
Anders er jo altid saa ,,hæsblæsendes" og ryger paa lige straks,
vi gav sku tre og tredive forleden
Dag."
„Ja, det er noget, som ikke
Mandfolk forstaa sig paa, Per har
aldrig købt saa meget som en Sild
hos os."
, „Ja, I har nu Tavet paa Per,
men Anders er sku ikke saadan
at komme til Rette med", svarede
Anders Jenska og ømmede sig lidt
i Sædet.
„Jeg synes ligesom jeg begynder at „Iængtas" (længes) efter en
Taar Vaadt", sagde Per Banska
og tørrede sig om Næsen med
Haanden, der var fuld af Sildegæl, „det er vel bedst, jeg kommer ind og faar Kaffen paa".
„Ja gu' vel, det kunde kanske
ikke være saa galt", svarede Anders Jenska.
Per Banska gik ind i Huset,
mens de to andre blev siddende.
Pibelen blev ved med at gælle.
Da Tiden faldt Anders Jenska noget lang, gik hun hen til en lille
Indhegning i Gaarden. Det var
Grisestien. Grisen var ellers pænt
holdt, men i Dag var der Fest,
den fik alt Sildegælet smidt ind
til sig og havde sølet sig fælt til.
Hun kløede den bag ørene, Grisen sinaagryntede og skubbede
sig imens frem og tilbage langs
Truet. Endelig kom Banska tilbage, satte Kopperne paa en Stol og
kom hen til Stien.
„Du skulde inte give den for
meget af den Slags," sagde Anders Jenska, „Flæsket kommer
ligesom til at faa en Smag."
„Aa, det tror jeg nu inte, vi har
hvert Aar gjort det og har aldrig
tænkt paa, at det smagte af noget,
men kom nu hen og faa den Taar
Kaffe med", svarede Per Banska
og hævede Stemmen mod Slutningen af det, hun sagde.
De satte sig ned og begyndte
alle tre at drikke Kaffe. De slog
den først op i Underkoppen, svalede den ved at puste paa den
og tog et Stykke brunt Sukker i
Munden.
„De fik fremmede forleden Dag
inde hos Morten Hans's" begyndte Anders Jenska at raabe, idet
hun sank en Slurk Kaffe.

„Hvem var det ?" spurgte Per
Banska, idet hun bøjede sig frem.
„Det var fint Besøg, det var sku
vor nye Præst."
,,Kors var det det," svarede
Per Banska og snød Næsen, hun
tørrede efter med Forklædet.
,,Hvad var det I sa'?"
,,Aa ja, saadan kan det jo gaa",
svarede Per Banska, satte Koppen
hen paa Bakken og tog igen fat
paa Silden.
„Saa snart han var gaaet, gik
jeg straks over til Morten Hans's
for at faa at vide, hvad han skulde," fortsatte Anders Jenska,
„De havde vel saa slaves (slaas)'
spurgte Per Banska og satte Haanden i Siden.
„Ja, det var naturligvis det, jeg
troede, men nej, ved I hvad han
skulde ?"
„Nej det kan jeg saa ikke begribe".
„Hvad var det I sa' ?"
„Jeg sa' —"
„Naa, ja nu kom jeg paa det,"
sagde Anders Jenska, „han skulde bare besøge !"
-- skulde han besøge !"
gentog Per Banska med udulgt
Forbavselse, „skulde han besøge
Morten Hans's9."
„Ja Gud hjælpe mig skulde han
saa, ja har man hørt Mage, havde det været en af Avlsbrugerne
her i Bøjn (Byen) eller en Købmand, men Morten Hans, han er
jo kun Fisker, aa de sa' selv, de
havde ikke „slaves" i lang Tid,
og nogen sjøger (syg) har de jo ikke.
„Ja men Mo'r," den ny Præst
hører til den indre Mission."
„Hvad sa' Du," svarede Anders
Jenska, „sa' Du Missionær, nej
gu' er han ikke saadan en „om.
løbendes", han er sku en rigtig
„læster" Præst, det er jo vor ny
Præst, jeg snakker om."
„Ja Mo'r," begyndte Pibelen
igen, „men han hør ligevel til disse nymodenes Præster, som gaar
omkring til alle Folk for at snakke
med dem, saadan har de nu fortalt i Skolen, aa den Relion kalde
de den indre Mission".
;,I-Ivor dog (fenne Verden bliver
forunderlig, det er nok snart paa
den sidste Tid," sagde Anders
Jenska og rystede paa Hovedet,
„kan I huske vor gamle Provst,
Per Banska?"
, Om jeg kan huske ham, jeg
gik til Præsten hos ham, ja, det
var en rigtig Præst, sa' altid min
Fa'r, han kunde synge, saa det
rystede i hele Kirken, og han
dundrede altid saadan i Prædikestolende for at holde den gamle
„Dening" (Degn) vaagen, — hos
Provstens Formand søvnede han
altid."
„Ja Gud ja," svarede Anders
Jenska og tørrede sig om Næsen,
det var ligesom Taarerne kom,
syntes hun, „det var en Præst;
jeg husker da Anders og jeg blev
gifte, han holdt en Præken, som

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

om han havde faaet en Daler for
den, men nu er det saa nymodenes, nu kan vi vente Præsten hos
os en af Dagene."
„Ja jeg vil sige jer noget, Anders Jenska, han kan løbe til de
andre, men hos mig skal han Pine
Død ikke faa Foden over Tærsklen — for slaves Per og jeg, eller
drak vi, ja saa var det en anden
Sag, men Gud ske Lov, det skal
ingen sige os paa, eller blev en af
Horrana (Drengene) syge, saa var
han jo i sin Ret, men nu --- jeg
vilde skamme mig, hvis andre
Mennesker saa, at Præsten gik
ind til mig."
Per Banska havde talt sig helt
varm, hun var kommen i Harnisk,
kunde man mærke.
„Ja det er, som jeg siger," svarede Anders Jenska, „alt er bleven saa nymodenes; men min Mo'r
sa' nu altid : Hver „Faning" (Fan'
den) regerer sin Tid, og jeg tror,
hun havde Ret, — nej saa var
vor gamle Præst en anden Mand,
jeg husker, da han var inde at
„snakke" med os — for Anders
drak tæt den Gang —, jeg tudskraalede og Anders, han laa paa
Ryggen i Sengen i bare Underbukser og var lige straks stor i Kæf ten, han svor paa, at han var
Mand i sit eget Hus, han var hverken bange for Fanden eller Præsten. og Konen skulde have Prygl,
naar hun saa ondt til Manden,
det havde den gamle „Den" lært
dem, — men saa gik Præsten ganske rolig hen og løftede Anders
ud af Sengen og satte ham ned i
Bænken, saa det skvat i hele Karen, — aa den Relion forstod Anders, han blev paa Stedet saa føjelig og lod Præsten dundre for sig,
saa meget han havde Lyst, og siden den Tid blev Anders helt
skikkeliger (religiøs), for han var
sku bleven bange, skal jeg sige
Jer, — Provsten var jo saa starker, var han, ja gu' var han saa,
se det var nu en Mand, som kun•
de snakke med Folk, men denne
h& skal være det værste Vragkar
(Udskud), han har jo ikke Kræfter
for to Skilling, — ja al Ting gaar
tilbage, — men jeg staar her og
sjavser (spilder) Tiden væk, det
er nok bedst, jeg ser at komme
hjem og faar nogen Mad paa. Tak
for Kaffen, Per Banska, og Farvel
med det samme "
„Farvel, Anders Jenska, og selv
Tak, Pibelen maa jeg vel nok beholde Middagen over," spurgte
Per Banska
„Ja, behold hende kun, saa læn.
ge I har noget til hende at bestille", svarede Anders Jenska henne
i Laagen, „men en Præst skal
være en Præst og ikke løbe saadan omkring og besøge Folk. naar
de ikke have Brug for ham."
Dermed gik Anders Jenska hjem
til sin Middagsmad, de to andre
hængte i med Silden.
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Saadan skal det være
—o-En bekendt engelsk Præst har .
engang sagt følgende om de unge
Piger:
— En tilfreds, klarøjet, frisk og
kæk Pige, som kan stoppe Strømper, sy Klæder, passe Køkkenet,
give Grisen Æde, hugge Brænde,
malke Køer og tage et Tag med
sine Brødre i andet Arbejde, og
som dog opfører sig pænt i Selskabet, — det er en Pige, som
enhver ung og hæderlig Mand
maa anse for en Ære og en Lykke at faa til Hustru.
Men de sladderagtige, kokette,
dovne, tilgjorte, hvepsetynde, tæringsagtige, klimprende, pianopinende, romanslugende, elegante
og moderne Piger, som man alt
for ofte ser, er ikke mere skikket
til Ægteskab, end en nyfjeret Unghøne er skikket til af passe en
Familie paa tyve Kyllinger.
Sagen er den, mine Damer, at
I behøver mindre Fritid og Komfort, mere Køkkenlærdom og mindre Visitsladder, mere Madlavning
og mindre Pianoklimpring, mere
Aabenhed og mindre paataget Undselighed, mere sund Kost og mindre
Romanlæsning.
Unge Piger! lndaand Frihedens
rene og styrkende Luft; vær ligefrem, naturlig og arbejdsom, og
du bliver saa vakker og elskværdig en Kvinde, som Naturens Gud
har villet, at du skulde være.
Det kan jo nok være, at den
gode Præst paa den ene Side
fordrer lidt for meget og paa den
anden Side dømmer lidt for strengt,
men ingen vil kunne nægte, at der
trods dette er en god Del Sandhed i hans Ord. Der er mange
unge Piger (og for den Sags Skyld
deres Forældre med), som er saa
tossede at bilde sig ind, at et Par
hvide, bløde Hænder er smukkere
end de, der bærer Mærke af ærligt Arbejde, at det er bedre at
sluge Romaner og den Slags, end
at tænke paa, hvorledes hun kan
gøre Gavn og skabe Glæde omkring sig, der dog kunde gøre
en saa glad, saa at man syntes,
at Arbejdet gik dobbelt saa let.
Det er ikke det ydre, der gør
en ung Pige „fin", thi Finheden
kan godt være en straalende Skal
om en daarlig Kærne, nej, det er
det indre, den gode Vilje, det ærlige, trofaste Ansigt, det kærlige
Sind, det er det, der gør en ung
Pige virkelig „fin'.
FM
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Et vanskeligt Problem
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Efter det engelske.

Dette er en Historie i tre Dele.
Første Del handler om en Mand
og en ung Pige — et forlovet
Par, der hvilede ud mellem Dansene i en smuk og kølig Vinterhave. Vi behøver dog ikke af frygte at forstyrre en øm solitude å
deux.
Du er et rigtigt Bæst,
sagde den unge Pige, — og jeg
forstaar ikke, hvor Du tør vove
at fornærme mig i den Grad !
— Aah, for Himlens Skyld, tag
det bare roligt. Hvem tænker paa
at fornærme Dig. Jeg bad Dig blot
i al Venskabelighed gøre mig den
Tjeneste ikke at danse med Mr.
Holland. Han er rent ud sagt en
Outsider, og jeg protesterer mod
hans Opførsel mod Dig.
— Med andre Ord, Du stoler
ikke paa, at jeg vilde blive fortørnet, hvis hans Opførsel var
upassende, og Du tror, Du har
Ret til at kontrollere enhver af
mine Handlinger.
— Kontrollere, Du forbarmende!
Hør nu engang min Ven, det er
virkelig i høj Grad barnagtigt af
Dig at tage det paa den Maade,
— og —
- Ur:At, men selv om jeg er
barnagtig, vil jeg dog ikke finde
mig i din Indblanden. Jeg foreslaar, at vi hæver vor Forlovelse
-- med mindre Du indrømmer, at
Du havde Uret, og at Du forstaar
mit Synspunkt.
--- Det kan jeg forsikre Dig for,
at jeg ikke gør!
-- Her er din Ring — og jeg
danser hele Aftenen med Mr. Holland, hvis jeg faar Lyst dertil!
— Dans nied hvem Pokker Du
vil, sagde Manden og stak roligt
Ringen i Lommen.
Jeg ved, De nødigt vil tro mig,
men han beholdt det sidste Ord.
Mellem første og anden Del er
et Tidsrum af et halvt Aar — et
forfærdeligt langt halvt Aar, i
hvilket de to unge Elskende led
og længtes i Stilhed, men begge
var de for stolte til at gøre det
første Skridt til Forsoning.
Den ene Dag gik som den anden uden at bringe det Tegn, som
de begge hver for sig haabede paa.
Endelig en skønne Dag stod
følgende Avertissement i »Times«
under „Blandede Bekendtgørelser«:
„Betty — jeg havde Uret. Vil
Du tilgive mig og skrive til den
gamle Adresse ? — Peter.«
Og Betty skrev et Brev paa kun
tolv Ark kostbart, mauvefarvet,
haandgjort Papir, hvori hun udtrykte sin Glæde over den lille
Meddelelse, sin Tilfredsstillelse m.
H. t. Peters „Gaaen i sig selv",
sin Lettelse over Forsoningen, som
hun tilstod, hun havde længtes
efter, og sin uforandrede Kærlighed.
Derpaa gik hun i Byen, fik sit
Haar krøllet og købte en ny Jumper. Og hun fik Ret — han kom
om Aftenen.
Naturligvis talte de frem og tilbage om det passerede.
- Aah, Peter, sæt Du ikke
havde givet Dig — jeg mener,
indrømmet, at Du maaske havde
en lille, bitte Smule Uret — saa
var vi jo aldrig blevet gode Venner igen, og det havde da været
den rene Elendighed, ikke ? Var
Du ikke lige saa ulykkelig som
jeg, Peter?
— Jo, min Elskede, meget mere.
Men, lille Betty, skal vi ikke være

enige om, at vi aldrig mere taler
et Ord om denne kedelige Historte? Skal vi ikke i Stedet for se
at blive gift saa hurtigt som muligt. Jeg vil ikke resikere at miste
Dig igen, nu da jeg har faaet Dig
tilbage. Sig, at Du vil, Betty.
Og Betty sagde, hun vilde. Saa
tredje Del bliver indledet med
Bryllupsklokkernes muntre Kimen.
— —
I Toget paa deres Bryllupsrejse
sagde Peter pludselig, at han havde noget at tilstaa, og saa fortalte han hende, at det slet ikke
var ham, der havde sat Avertissetnentet i „Times".
— Ren og skær Tilfældighed,
sagde han. — Det maa have været en anden Peter og Betty. Saa
jeg maa indrømme, jeg blev noget
forbauset, da Du skrev, Du havde
læst mit Avertissement.
— Ja, men Peter, gispede hans
Kone — det havde altsaa slet
ikke været din Mening et gøre
det første Skridt?
— Nej, kære; men da du skrev,
greb jeg naturligvis Chancen til
at gøre det godt igen — saa nu
er vi færdige med den Sag.
— Men Du vidste da, at jeg
aldrig vilde have gjort det godt,
hvis jeg havde vidst — og først
nu, da det er for sent, fortæller
Du mig det. Hvor kunde Du bedrage mig saadan?
Her var det øjensynlig Peters
Tur til at udbrede sig om sin
store Kærlighed til hende, som
havde gjort det umuligt for ham
at renoncere paa den Lykke, som
han ved et Tilfælde nu saa en
Mulighed for at opnaa igen —
saa Resten af Rejsen gik meget
hirtigt og behageligt.
Peter sad meget tilkeds og legede med sin Kones glatte Guldring, medens hun med et ømt
Smil tænkte paa den Kvittering
fra „Times", der laa i det inderste
Rum i hendes Taske, og som lød
paa 10 shillings for et Avertissement een Gang indrykket.

leger og 31de.
Hl. Familie-Journal
No. 42 d. 13.-10.-36.
Atter er der en Trækningsliste
i Bladet over de heldige Vindere,
hvis Numre er kommet ud i denne Uge, hvor der akkurat som i
de foregaaende Uger uddeles 2500
Kroner i Gevinster til Bladets Læsere. — Som tydeligt forklaret i
Bladets tidligere Bekendtgørelser,
er der intet Hovedbrud eller Gætteri forbundet med Erhvervelsen
af disse Gevinster, -- enhver, der
er Indehaver af en af de udsendte Lykkesedler skal blot søge for
at opbevare Sedlen og huske at
se efter i Ugens Familie-Journal,
om hans Nummer er udtrukket og
i saa Fald indsende Sedlen med
tydelig Navn og Adresse, — saa
vil den eventuelle Gevinst blive
tilsendt pr. Post.
En ualmindelig fængslende Artikel fortæller om Kosakkerne,
disse Eventyrere, som vogtede
Grænserne mod de asiatiske Horders Angreb samtidig med at de
koloniserede Ruslands vidtstrakte
Stepper. Glem Fred Astaire og
Deres Forlovede, skriver Bladets
Sportsmedarbejder til alle sportsinteresserede unge Damer, hvem
han anbefaler at gaa kraftigt ind
for Haandbold, det lige saa spændende som smukke Spil, som sikkert i Løbet af faa Aar vil erobre
hele Dame-Sportsverdenen. — Foruden en udmærket Foto-Reportage
baade fra Ind- og Udland, bringer
denne Uges Nummer en Masse
Underholdningslæsning

Sporten
Søndagens store Begivenhed
var at Viking I erobrede Førstepladsen i Efteraaret, uanset Resultatet i Kampen paa Søndag
mellem B 10 I og Viking I. B 10
kan ikke naa højere end 9 Point
og Viking har allerede 10 for 5 K.

Allinge jun.
spiller paa Søndag i Rønne mod

R. B. jun. I. Dette er vort JuniorHolds sidste Kamp.

A. S. G. afholder

BAZAR

II Holdets
sidste Kamp er den, der blev udsat tidlig paa Efteraaret, nemlig
Kampen mellem B. 10 Ill og Allinge II. Den er nu fastsat til Søndag d. 1. Novb. paa vor Bane.
Kampen er Kl. 2.

Bazaren.
Som det fremgaar af ovenstaaende Annonce er det ikke Smaating, A. S. G. byder paa den 31.
Okt. og 1. Novbr., og Besøget
vil sikkert blive lige saa stort,
som sidste Gang. Bestyrelsen har
udfundet nye skøre Ideer, som
skal tages i Brug, og Publikum
plejer jo ikke at være bange for
at prøve noget nyt. I næste Uge
gaar det 20 Mands store Udvalg
i Gang med at stille det hele op,
saaledes at alting kan staa færdig
til næste Lørdag. Vi kan oplyse
at Halvdelen af Lodsedlerne allerede er solgt, saa dersom De vil
sikre Dem en Chance for at vinde den flotte Radio eller en af de
andre 15 Gevinster, saa skal De
ikke betænke Dem for længe.

Lørdag Aften fra Kl. 19 (den 31. Oktbr.) og
Søndag Eftm. fra Kl. 16 (den 1. Novbr.) paa

CHRISTENSENS SAL
Paa Salen forefindes bl. andet: Tombola • Nombpelke
Kæmpe-Lykkehjul • Grettekonkurreneer • Skydebane
Fodboldspil • Daafgespi I • Kastepilespil • Fiskedam in fn
.~.~.■•■

1 Forbindelse hermed afholdes en stor Bortlodning
med 15 Gevinster og et Radioapparat til 250 Kr. som
Hovedgevinst. Lodsedler a 1Kr. fans i Kiosken. Gevinsterne udtrækkes Søndag. — Aflæg Rezaren et Besøg:

STØT SPORTEN!
Søndag Aften Bal for Medlemmerne af
A.S.G.

Efteraarskjolen skal være Uld
Højeste Mode!

„G. 0. Morgen".

Fra Uge til Uge.
Biografen.
I lange Tider har man ikke hørt
noget til „Rebellen"s geniale Skaber, Tyroleren Louis Trenker —
en af de meget faa Instruktører i
Verden, der selv skriver sine Manuskripter, selv sætter sine Film
i Scene og selv spiller Hovedrollen i dem. Men nu er der en ny
Louis Trenker-Film paa Trapperne, et nyt storslaaet Værk: „Naar
Solen vender". Ideen til dette
Værk fik han, da han for nogle
Aar siden var i New York. Det
er er. moderniseret Udgave af Historien on den forlorne Søn —om
Tyrolerne, der i Udlængsel forlader sine Bjerge og søger til den
store By, hvor han i Stedet for
Eventyret og Romantikken møder
Virkelighedens barske Arbejdsløshedsspøgelse. Billeder af Storbyen er kædet sammen med pragtfulde Optagelser i Dolomiterne, i
Uvejr og Magsvejr, af imponerende Skifarter, af farlige Bjergbestigninger og af stemningsfulde Optagelser af Skovhuggernes Arbejde.

Se vort store Udvalg i moderne mønstrede og glatteStoffer i Uld, Georgette, Crepe Caid, Crepe relief.
Crepe Sirena 130 cm hr, alle Efteraarets Modefarver, pr. m kun 6,50
Tærnede Stoffer til Børnekjoler fra pr. in 98 Ore.

Køb godt - Køb billigt - Køb i

Nordlatidets Handelshus
De f er klogt af lade male nul
Lad Malingen beskytte Træværk o. 1. mod Efteraarets
Regn og Vinterens Sne og Frost. Indhent Tilbud hos
mig. Alt Malerarbejde udf. -- indendørs og udendørs.

Maler De selv — Køb da Materialerne

1 11

hos mig. Altid til Tjeneste med Raad og Vejledning.

sammensat nøjagtig som anbefalet af Forsøgslaboratoriet

Spar Korn. —
Undgaa Utrivelighed.

En Slialiftlub
ønskes dannet i Allinge. Det ædle
gamle Spil, som udvikler Tænkeog Kombinationsevne, synes i de
senere Aar atter at indtage Førstepladsen, og talrige Skakturneringer
Landet over og mellem Nationerne
indbyrdes bidrager meget til at
gøre Skakspillet aktuelt.
Det skal nu vise sig om vi her
i Kommunen ogsaa kan være med.

Fedt godt

MALERFORRETN.
& FARVEHANDEL

LUDVIG JACOBSEN

Forlang Fosforsalt E. V. A. hos Deres Købmand,
der gr a t i s udleverer Dem Pjecen

„Rationel Svinefodring"

gkiStROLpi

A.-Sandv. Propforening
afholder Generalforsamling hos
Gæstgiver Christensen Torsdag d.
29. ds. Kl. 20.

Bestyrelsen.

Oksekød Alle Skak interesserede
i denne Uge,

W Romers Slagterforretning

Malerlærling
antages snarest.

L. Jacobsens Malerforr.
Allinge.

i Allinge-Sandvig indbydes til et
Møde paa Hotel „Allinge« Lørdag
den 24. ds. KI 20, for at danne
ell SKaKKlub.

FEST-GA VER!
bedst hos CONRAD HANSEN
Allinge Ur- og Guldsmedeforr.

•

50 Grise

ved Havnen, Telefon 140

af forskellig Størrelse og Alder
sælges billigt.

Nielsen, Blaaholt.
..■•■■•••■•■••••

■■

Syfaren. Bortsalg
Varm Blodpølse Goodf.
Følgende Nr. blev udtrukne :
faas i Dag, FREDAG.

Grethe Lundgren,
Lindeplads.

En ung Karl
kan faa Plads fra 1. Novbr. paa
Hotel Hammershus.

Slummertæppe (Adgangskort) 17
Puden 326, Gardiner 226, Kaffedug 81, Spisestuesæt 16.

Holte- og Brystholdere

En yngre Karl

tion uden Købetvang.

søges til 1. Novbr.

Kofoed, Mollegaard Ro.

Jagten aflyses
paa Kastanjegaardens Jorder.

Aage Jørgensen.

Varm Blodpølse
hver Fredag Middag.

Dina Sørensen, Nørregade.

Bestilling paa „Spirella"
Korsetter, Korseletter,

2ankospil.
Olsker Jagtforening afh. Bankospil SØN DAG d. 25. ds. i Forsamlingshuset Kl. 19,30, hvortil
Medlemmerne samt Husmandsforeningen indbydes.
Bostyrelsen.

modtages.
Aftal Tid for Demonstra-

Fru K. Melby Christiansen
inerti
INNEN

Delefon 143

Vestergade - Alllinge

too~r.

4/111

Eftersars-Sko
Stort Udvalg
Smaa Priser •

Carl Larsen, Vestergade, All,

Kolonialvarer, Isenkram - køb det i PRODUKTEN
Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives'

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl.,
og det bedste der findes i Arbejdstøj, san.t af alt, hvad der hører til
Manufaktur.
Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,
Kasketter og Alpehuer — 'Trikotage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen !

•

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! •

97u strikker Tru Nansen igen!
Hun har i „Nordlandet" fundet en Masse nyt Garn i mange smukke Farver; der var
lige det hun skulde bruge.

ger som fiun!
Se Vinduerne — og kom indenfor i

Nordlandets Handelshus
11~11111~1=~~11111

Løbet af Oktober Maaned kommer Ladninger med

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

Restparti af Brunkuls Briketter sælges,
der kommer ingen heraf frem i Aar. Bestilling noteres.

Nordlandets Handelshus.

Meld Dem Ind i Deri

Naar Solen vender
AIME.
Bornholms Simre.
og baanellasses
Rid. i Allinge
Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

.0, 6119,01••••••••••••••011190 øøøøø 4111,0490,61040110 øøøøø 4,

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

118b Sko og GummisIsyler
Træskomager Larsen.

Chr. Jørgensen, Tlf All. 144
Ring -- og vi bringer!

Fotograf Kjøiler
anbefaler Bronce Rammer i alle St.

Nye rogsvage gule Jagtpatroner sælges Aargaml. Dobbermann
Ældre rogsvage rode Jagtpatroner realiseres. Grønne
billig til Salg. Tlf. Allinge 130 x.

Jagtpatroner Cal. 12 og 16. Hagl alle Numre. Sort og
røgsv. Krudt. Patronhylstre (Central og Stift) Cal. 12 og 16. K. Falk, Aabrinken, Tejn.
En fin afprøvet Jagtbosse, Caliber 12 for røgsvagt Krudt sælges til Underpris pr. Kontant.

Olsker.

Nu er

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

ALLINGE MESSE. Th. Holm

Skytte- &Gymnastikforeningen
afholder festlig Sammen-

liornst med Andespil i
Forsamlingshuset Lørdag den
31. Okt. Kl, 19,30. — Der spilles
om 2 Gæs og 8 Ænder m. rn.
En Lagkage gratis i første Omgang; desuden kan vindes 1 Lænestol og en Dukke.
Alle Medlemmer med Familie
bedes møde talrigt.
Husmandsforeningen indbydes.
Arvidsens Orkester.

Bestyrelsen.

T lige ,a emopki; muxil uesr
I

11011 helt rm

•

n I udfører vi nu med den nye
Permanens
tiloderne
rne

System. Alt
og dog kun otte Kroner!

immeame.~~.
Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.
eø
•

Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

111•11~~11111

2Jdsalg ved 2)ictor Ylanek.

Brændt Kalk
Læsket Kalk
114
1111111
> Cementsten
Tlf. Hasle 27

anbefales til srnaa Priser.

Nordlandets Handelshus.

2iagadin dll :Norcb

Hasle Kalkværk

2 Kr. om Maaneden i et halvt Aar
og 2 Bøger som Ejendom v. Kredsens Afslutning, ELLER 1 Kr. om
Maaneden i et halvt Aar og 1 Bog

A Mauritsen, Tlf. 142

Vi har et meget stort Udvalg i saavel billige som
dyrere Kvaliteter i Frakker - alle Størrelser, ogsaa
ekstra store.
Fikse nye Bornetraleker i alle Størrelser
Ligeledes har vi et smukt Udvalg i sorte og kulørte
uldne KJOLER fra Størrelse 36-48.
Fikse firmede og ensfarvede Ungpige-Kjoler,
smukke Fruekjoler i Efteraarets Modefarver.
Rimelige Priser.
Gør Deres Indkøb hos os og De bliver tilfreds.

•

Prima Flæsk

KiosKens Bogafdeling

fijernliommen for fteraar og "Vinter
i 2Ingpigefraliker, Yruefralilier,
Xaa6er, Asters og Swaggere.

Louis Trenkers store Mesterværk,
som fik Førstepræmien i Venedig
1935

Meld Dem ind i en al dem og benyt
de lange Aftener til at følge med i den
nyeste Litteratur. - Prisen er kun

Paa denne Maade faar De Lejlighed til
i Løbet af Vinteren at læse henholdsv.
26 og 13 nye Bøger af bedste Forfattere.

%ange fidzeder

Fredag og Søndag Kl. 20

til Efteraaret hos

Leeseliredsf.z.me begynder!

1111~111111111111111011011~

Miogr aren

En Karl og en Pige
kan faa Plads til 1. Novbr. paa

Bukkegaard i Rutsker.
A. Dam-

*e
•

• Lad »eres gamle Radio &live 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

;

;
•
•
•

• 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.
•
•
•
•

:••Cykle- og Radio-Importoren, Allinge, II. Jorgensen, ns 15691
•••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••...•
Nu har De Brug for

CO

DAN GUMMISTØVLER
Jeg har alle Størrelser.

AXEL MOGENSEN, TEJN

■
•11WW■■
••••

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

Stort Lager af elelitr. Art. og Shaerme.

ALLINGE RADIOFORRETNING
William Lind

Norregade 8

Telt Allinge 95

Nye Varer — smaa Priser paa :

Svenske Mine, Prima beffrelie, BoeNuiuc
og alle andre Redskaber for Landbruget.

Nordlandets liandelshus
Slagteriels Udsalg, Narregade
anbefaler fersk og røget Flæsk, Mørbrad, Carbonade, Sylte,

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

Averter NORDBORNHOLM

Tr/Idsit Bygoinsortikiert Violdrorlsel, Fodersiollet Køb del I Produktgo

Nordbornholms Adressefortegilelse
Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

(se Vognmænd )

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

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
liald,IE.jLøsebzekg., Allinge Tlf. 78

Blomsterhandlere (Gartnere)
Fotografer og tot. Artikler
Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf. 4

Bog- & Papirhandlere

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

Bogtrykker
Gornitzka,

Guldsmede
Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed & Mortensen, All. TIL 77-79
Petersen, Joh., Allinge TI! 141
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69

Møbelsnedkere
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge

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

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

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

Pensionater
Elektriske Artikler

Bagerier

Købmænd

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

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

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense,. 1-1., v/Posthuset Allinge

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

Manufakturhandlere

Lind,Sander,Skræderi,Nerreg., AN.
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf, All. 113

Slagtere
Modeforretninger

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Efter det engelske .

—0 —

Sefton Pye-Tourneen havde faaet en Træffer i det store sentimentale Melodrama »Kærlighed
og Guld«. Stykkets Sukces skyldtes i væsentlig Grad Tom Lancings og Susan Pyes fortrinlige
Udførelser af de to Hovedroller.
Som Skurk og Heltinden var
Toms og Susans Sammenspil
glimrende, og naar Heltinden i den
sidste store Scene rettede en Revolver mod Skurkens Hoved og
dræbte ham, lød der begejstrede
Tilraab fra Galleriet, hvem Toms
Misgerninger gik nær til Hjerte.
Slutningsscenens Realisme forøgedes ved den Kendsgerning, at
Susan virkelig forstod at haandtere en Pistol med betydelig Dygtighed, da hendes Mand havde
undervist hende deri, til hun blev
en hel Mesterskytte.
Hvad Sefton Pye angaar — jo
mindre vi taler om ham, des bedre ! Han er en Gang og med Rette — blevet omtalt som det mest
giftige lille Bæst af en Direktør.
Men han havde en ualmindelig
fin Næse. Han havde giftet sig
med Susan paa Spekulation, og
hun havde belønnet hans Nedladenhed ved at udvikle sig til en førsterangs dramatiske Heltinde. Ikke
desto mindre behandlede han hende paa en afskyelig Maade. Taknemmelighed var ikke hans stærke Side. Af Udseende var han en
lille væselagtig Mand, som havde den ubehagelige Vane at liste
om paa Gummisaaler, og saaledes kom han til Kunskab om,
hvad der aldrig havde været bestemt for hans Øren. De fleste
Mennesker undrede sig over, at
Susan nogensinde havde faaet
sig selv til at tage ham.
Og blandt dem, der undrede
sig, var Tom Lancing.
Tom var en stor, smuk. muskelstærk Fyr med dyb Stemme.
Naar han i »Kærlighed og Guld«
trykkede Heltinden til sit Bryst,
maatte enhver indrømme, at det
var et smukt Par. Som Regel iagt-

Larsen, L.,

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

Vaskerier
Bornholms Dampvaskeri.

Viktualiehandlere

Smedemestre

Art. f. Hotellerog Pensionat. Murermestre
Isenkram og Porcelæn
Allinge Tlf. 39

Allinge Kulhandel Telefon 119:
Nordlandets Handelsbus, AlI. Tlf.: 7

tog Sefton Pye meget kritisk den
Scene fra Kulissen. Mr. Pye havde
en meget skarp Forstand.
-——
Det var i den kinesiske TeRestaurant, Tom kom med Spørgsmaalet,
„Betyder han noget for dig,
Susan ?
„Mindre end intet. Han har for
længe siden dræbt enhver Følelse, jeg har haft for ham. Jeg er
Hevet led ved den lille Slyngel
og hans lumske Væsen. Jeg elsker
dig alene."
De talte sammen som elskende,
indtil de skiltes udenfor Restauranten.
Da de var gaaet, dukkede Sefton Pye frem fra sin Plads bag
(t Skærmbræt. Hans magre, gule
Ansigt saa skarpere ud end nogensinde. Bag de smaa glimtende øjne
arbejdede Hjernen flittigt.
Pye var den Aften ualmindelig
elskværdig paa Teatret. Han syntes ogsaa at skænke Stykket mere Opmærksomhed end sædvanlig. Da Tom tog Susan i sine Arme
fik Pyes Øjne et mærkeligt Udtryk. Han gned sig i Hænderne,
da Susan sigtede paa Tom med
Pistolen.
Bag Scenen var der et Rum
med forskellige Scenerekvisitter;
i et af Hjørnerne laa Æsken med
de løse Patroner, som blev brugt
i sidste Akt. Det var RegissørMedhjælperen John Willi's Pligt
hver Aften at lade Susans Revolver med 3 Patroner — 2 ekstra
Skud i Tilfælde af at de første
klikkede. Bagefter rakte Willis
Vaabnet til Susan, som ventede
paa sit Stikord i Kulissen.
Den tredie Aften efter Samtalen i Restauranten blev „Kærlighed og Guld« spillet for et tætpakket, begejstret Hus. Sefton Pye
som stod i Kulissen, lagde Mærke til, at baade Susan og Tom
var særlig godt oplagt. Naar man
tager alt i Betragtning, var Pyes
tilfredse Udtryk ikke naturligt ;
det var dejligt at Hovedrollerne
bliver saa godt spillet, og det var
ogsaa andre Grunde, som fik ham
til at smile. — Skuespillet nær-

Bohrs, Emil, Sønderg., AlI. Tlf. 46
Personkørsel med 6-7 Personers Vogn.

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

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

Personkørsel udføres.

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133
Person- og Lastkarse)

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v
7 Personers Vogn

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

Sygekasser
AlI. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4 ar Lørdag 7-

Klaver — Violin — Sang.

Vaadeskud.

Træskomagere

Vognmænd

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Petersen, Thora, v. Posthuset AlI.

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

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5

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

Holm, P. C.,

Teglværk

Skræderforretninger

Gornitzkas Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

Nordlandets Handelshus, All. 111.7

Mogensen, A., •Tejn T. 117 x

Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter

Bygningssnedker

Trælast og Tømmer

Sæbeforretninger
Mælkeudsalg

mede sig sin Slutning. Sidste Akt
var begyndt. I Rekvisitrummet var
Willis netop færdig med Revolveren
da en Stemme fik ham til at vende sig om. Sefton Pye stod paa
Tærskelen.
„Kan du lige gaa hen i Mr.
Lancings PaaklædningsværeIse
med dette Brev, bryd dig ikke om
Revolveren, jeg skal give den til
Mrs. Pye", sagde han.
„Tak Sir". Willis rakte ham Revolveren og forsvandt med Brevet.
Pyes Hænder bevægede sig behændigt, og en Patron faldt ned
i Æsken. Straks efter gled han
paa sin sædvanlige Maade ud af
Værelset og vendte tilbage til sin
sædvanlige Plads.
Fem Minutter efter kom Susan.
„Hvor er Willis?" spurgte hun.
Pye gjorde en beroligende Bevægelse. „Det er i Orden. Jeg sendte ham ned til Tom for at spørge om han vilde spise sammen
med os i Aften".
„Er den ladt, Sefton?"
„Ja, jeg saa Willis gøre det".
„Tak".
Begges Ansigter var fuldstændig udtryksløse, da deres øjne
et øjeblik mødtes. Lidt efter stod
Susan paa Scenen,
Pye blev, hvor han var, og fulgte
Spillet i Spænding. Hans Ansigt
var nu blegt og bestemt, men
hans Øjne glødede. Han kæmpede for at skjule sin voksende Triumf. Da Susan tilsidst greb Revolveren, blottedes hans Tænder
sig i et grusomt Smil, medens
han krampagtigt aabnede og lukkede Hænderne.
Susan hævede Revolveren ; hun
truede Skurken med Døden. Pye
fulgte som forhekset Vaabenet
med øjnene . . Pludselig skiftede hans Ansigt Udtryk; hans Blik
lyste af Rædsel, Dramaets Højdepunkt var naaet. 1 Løbet af faa
Sekunder vilde Heltinden fyre vilde dræbe Skurken
dræbe
Tom Landlig.
Men Susan sigtede ikke paa
Tom — Hun sigtede forbi ham
lige ud i Kulissen. Og da Pye
mødte hendes Blik, og da han
stirrede mod Revolvermundingen

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

blev han som lammet. Han prøvede paa at skrige, men Lyden kvaltes i hans Strube — prøvede paa
at løbe, men hver Muskel nægtede at lystre.
Susan viste det!
Han forstod at han var fanget
i sin egen Fælde.
Der kom et øredøvende Brag,
en lille blaa Sky, og Pye faldt
forover.
—
Juryens Kendelse lød paa uforsætligt Drab. De dømte Ammunitionsfirmaet for Skødeløshed og
udtrykte deres dybe Medfølelse
for Mrs. Sefton Pye. De gode
Mænd troede, de forstod Følelserne hos den stakkels Kvinde,
der var blevet berøvtt sin stakkels Mand under saa dramatiske
Omstændigheder.

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

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri
AverW i NORDBORNHOLM
- det giver altid godt Resultat

3 !wide Lonni/il
Abeungen Peter (% mange andre morsomme Dyr
Lad Søndagsturen gaa til

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

Nye Kornvarer pie Silde Varer
købes til høje Priser og tages gerne som Betaling for
alle Indkøb som gøres i

Nordlandets Handelshus.
Moderne uldne

KJOLESTOFFER I I I
er hjemkommet.

Se Einduerne

Tejn Manufakturhnd&

H. P. Benclisen

