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Kvinden af i Dag. 
— — 

En Morgenstund, da jeg som 
sædvanlig sad ved Morgenmaden 
i Pensionatet, syntes jeg pludselig 
den mørke Stue straalede i Lys. 
Jeg saa op. En ung henrivende 
Kvinde med lyslokket Haar og her-
lige indsøblaa Øjne gjorde sin En-
tre, hilste med et let Nik og et 
henrivende friskt: — God Morgen! 

Samtlige Herrer stillede Øjnene 
paa Stilke, og Farmeceuten ved 
Siden af mig gav sit Overskæg et 
Strøg opad og søgte at se ung-
dommelig ud, hvilket selvfølgelig 
mislykkedes. De andre Damer ryn-
kede paa deres mere eller mindre 
aldersstegne Næser af Nykomme-
ren. 

Jeg nød hende. 
Hun hed Frøken Andersen og 

var selvforsørgende ligesom alle 
de andre Damer i Pensionatet, 
men hundrede Gange saa sød og 
behagelig at se paa. 

Hvor hurtig gik ikke Arbejdsti-
merne, og hvor korte var ikke 
Maaltiderne, siden jeg saa Frøken 
Andersen første Gang. Oppe fra 
mit Kontor kunde jeg se, naar hun 
ankom til Pensionatet, og da tog 
jeg Trapperne i et Par Spring for 
at kunde indhente hende i For-
stuen, hvor hun altid stod og ord-
nede sine prægtige og sikkert me-
get bløde Lokker inden hun gik 
ind i Spisestuen. 

Farmeceutens klodsede Forsøg 
paa at være artig og underholdende 
mislykkedes vedvarende. Al hans 
Tilnærmelse til Frøken Andersen 
var dømt paa Forhaand. Jeg var 
en alt for frygtelig Konkurrent for 
ham. Og en Aften fik jeg Lejlig-
hed til at hjælpe hende Gummi-
støvlerne paa ude i Forstuen. Deri 
Nat sov jeg ikke roligt. 

Tiden gik, uden at jeg var korn-
men stort længere end til Gummi-
støvlerne, da jeg en Aften, da det 
var straalende Maaneskin, dristede 
mig til at spørge Frøken Andersen, 
om vi skulde gaa en Tur --- det 
eneste jeg havde Raad til at ofre 
da det var sidst paa Maaneden. 
Til min usigelige Glæde svarede 
hun øjeblikkelig: — Ja Tak. 

Til at begynde med var jeg no-
get usikker, men da Frøken An-
dersen under Træernes blege Skyg-
ger tillod mig at tage hendes Arm 
steg Modet hos mig, og jeg var 
synlig oplivet. Og da jeg var al-
ler lykkeligst, mærkede jeg som 
et svagt Tryk af hendes Arm. 

Situationen bedredes, syntes jeg 
Og just da sagde Frøken Andersen : 

— De er ugift, kan jeg forstaa? 
— Ja, og jeg havde egentligt 

tænkt at forblive ugift hele Livet. 
Men . . 

— Men? Tænker De da paa at 
gifte Dem? , . . . De har en god 
Indtægt, kan jeg forstaa? 

— Aah ja. 
— Og er livsforsikret? 
Underlige Kvinder, disse Selv-

forsørgere, tænkte jeg. Men der 
er noget vist tiltalende i den lige-
fremme Maade at tale paa, dette 
at gaa lige til Sagen. Jeg talte om 
at jeg havde en Livsforsikring paa 
nogle Tusinder, nogle faa Tusinder. 

— Saa forhøjer vi den til . . . 
skal vi sige 10,000.. . 

— Vi . . . vil De virkelig . . . 
aah, Frøken Andersen . . . 

— Ja vist, det gør jeg saa gerne. 
Vær saa god, her er mit Kort. Se 
op til mig i Morgen Formiddag, 
saa skal jeg ordne Sagen. 

I Skinnet fra en Lygte læste jeg: 
Anna Andersen, Inspektør i Livs-
forsikringsselskabet N N. 

En mærkelig Kulde bredte sig 
fra mit Hjerte, helt ud i Finger-
spidserne, Jeg gik over til at tale 
om Vejret og saadan noget, ja, 
hvorom husker jeg forresten slet 
ikke. Og siden fulgte jeg Frøken 
Anna Andersen til hendes Gade-
dør og sagde et koldt — God Nat! 

Det forrykte Hus. 
-o- 

Det skyldes en ren Tilfældighed 
at jeg i sin Tid blev Huslærer hos 
Familien Ramsack. 

En lille uvorn Knægt gik foran 
mig og gnaskede paa en Banan, 
da jeg med min Kuffert i Haan-
den slentrede ned mod Damperen. 

Jeg saa Knægten smide Banan-
skallen fra sig henad Fortovet, saa 
den lande lige foran Fødderne paa 
en ældre korpulent Herre, der 
kom rokkende imod os, og hørte 
Eden han udstødte, idet han gled 
i Bananskallen. 

Jeg har altid handlet ekspedit, 
og i næste Sekund havde jeg gre-
bet den lille bananspisende Skurk 
ved Vingebenet, lagt ham over mit 
ene Knæ og tildelt ham en alvorlig 
Omgang Strambuks. 

Maa jeg takke Dem for Deres 
venlige Deltagelse! sagde den ældre 
korpulente Herre, idet han besvær-
liet rejste sig. 

Maa jeg takke Dem, min Herre 
Mit Navn er Ramsack . . . Maa 
jeg komplimentere Dem for Deres 
Haandelag. 

Unge Mand! tag imod det Job, 
jeg har isinde at tilbyde Dem. Jeg 
har en Knægt derhjemme . . . . 
Mage til Lømmelen der med Ba-
nanerne. 

Gør det, trængte han paa. De 
er Manden, der kan ordne baade 
Knægten og Pigebarnet derhjemme 
De sætter Huset paa den anden 
Ende for mig de to, intet Under, 
at Folk kalder mit Hjem „Det for-
rykte Hus". Det er en Mand med 
en fast Haand, jeg trænger til .. 
Hr. Ramsack greb mig under Ar-
men og trak mig med sig ned ad 
Gaden og detaillerede sig mit For-
slag. 

For en Sum af fire hundrede 
Kroner om Maaneden skulde jeg 
læse Lektier med hans Søn og 
sætte Skik paa ham, saa han ikke 
mere satte Hr. Ramsacks 1-lus paa 
den anden Ende. 

Jeg overvejede . og slog til. 
Dagen efter lod jeg mig melde 

hos Hr. Ramsack. Hr. Ramsack 
præsenterede mig selv for Famili-
ens Medlemmer. 

Din nye Lærer, Palnatoke! sagde 
han til en lille Dreng, der straks 
rejste sig og bukkede artigt. 

Jeg betragtede i Stilhed Palna-
toke. Mindst af alt lignede han 
den lille Dreng med Bananskallen. 

Han var lille og spinkel og sir-
ligt vandkæmmet. Han saa tvært-
imod ud til at være Eksemplaret 
paa en lille artig Dreng. 

. . Min Datter Litta og Hr Freid-
mann, præsenterede Hr Ramsack  

videre, Jeg hilste paa en ung Pige. 
Hun kunde højst være 18 Aar -
Hun havde blaa øjne og Smilehul-
ler. Hun saa heller ikke umulig 
ud. Hun smilede fromt og rakte 
mig sin Haand, Foruden Husets 
Frue hilste jeg ogsaa paa en an-
den Dame af samme Generation, 
Det var Tante Nikke, som Hr. 
Ramsack kaldte hende. Hun hed 
vist Nikoline. 

Trediedagen efter min Ankomst 
serverede jeg Palnatoke den første 
Endefuld. Jeg læste lidt Zoologi 
med ham. Vi sad overfor hinan,  
den ved et lille Bord i Dagligstuen. 
Ved Vinduet sad Litta og brode-
rede. 

Er det en Hyæne? spurgte Pal-
natoke og pegede paa en Flodhest. 

Det er en Flodhest, min Dreng, 
sagde jeg og gav ham nogle Op-
lysninger om Flodhestens Liv og 
almindelige Familieforhold. 

Han rystede paa Hovedet og 
stirrede grublende paa mig. 

Det er forkert, sagde han. Det 
er ingen Flodhest, Det er en Hy-
æne. 

Sludder! sagde jeg. Jeg obser-
verede at den unge Pige holdt op 
med at brodere, og at hun nu sad 
og betragtede mig med interesse-
rede Blikke, 

Hvorfor tror Du, det er en Hy-
æne? spurgte jeg den lille Dreng. 

Jo, fordi den ligner Tante Nikke, 
svarede han til min store Forbav-
selse, og Far siger altid, naar Tante 
Nikke kommer: Skal vi nu have 
den gamle Hyæne gaaende , . . . 
Der lød en høj Fnisen henne fra 
Vinduet. 

Saadan noget skal Du slet ikke 
høre efter, sagde jeg strængt til 
Palnatoke. Din Tante Nikke ligner 
ikke en Hyæne, og dette her er 
en Flodhest. 

— — — 
Tante Nikke, sagde den lille, 

haabefulde Pode en Time senere, 
da vi sad ved Middagsbordet. Ved 
Du hvad Læreren siger om Dig? 

Nej, min lille Ven, sagde Tante 
Nikke og saa smilende fra Palna-
toke til mig. 

Han siger at Du ligner en Flod-
hest! 

Der blev dødsstilhed i Værelset. 
efter den lille Drengs Bemærkning. 

Jeg følte alle Blikke hvile paa 
mig og jeg rejste mig forfjamsket, 

Hvor kan Du dog falde paa at 
sige saadan noget, Dreng, fik jeg 
endelig fremstammet og sendte 
Drengen et truende Blik. 

Tante Nikke havde lagt Armene 
over Kors. Jeg saa hendes øjne 
funkle bag de skarpslebne Brille-
glas og hørte Hr. Ramsack rømme 
sig. 

Palnatoke blinkede triumferende 
og saa paa sin Søster. 

Er det ikke rigtigt, Litta? raabte 
han. 

Jeg mødte det unge Blik. Hun 
vilde sikkert redde mig ud af 
Forlegenheden, tænkte jeg. 

Jeg tror det nok, sagde hun til 
min maalløse Forfærdelse og ga-
bede træt, som fandt hun Sagen 
i sig selv for ækel. Saavidt jeg 
husker lille Palnatoke, sagde Du 
vist, at Fader havde sagt, at Tante 
Nikke var en Hyæne, men din 
Lærer rettede det til en Flodhest. 

Der lød en stærk Klirren af Gaf-
ler og Knive, der blev stødt mod 
Tallerkener. En knugende Stilhed  

faldt over Værelset. Tante Nikke 
og Hr. Ramsack aandede tungt og 
besværligt. Kun Palnatoke og hans 
Søster syntes at have Appetit. 

Jeg følte mit Hjerte banke i 
Længsel efter den næste Time, jeg 
skulde have med Palnatoke. 

Tak for Mad! sagde han og buk-
kede udsøgt artigt for alle de til-
stedeværende, da Middagen var 
forbi. 

Den unge Pige strøg tæt forbi 
mig, idet jeg rejste mig for at gaa 
op paa mit Værelse. Der fløj et 
Udtryk over hendes Ansigt, som 
overvældedes hun i dette Øjeblik 
af et generende Anfald af Søsyge. 

Dagen efter genoptog jeg mine 
pædagogiske Systemer med Palna-
toke. Ogsaa ved denne Lejlighed 
sad hans Søster ved Vinduet og 
broderede. 

Jeg gennemgik lidt Bibelhistorie 
med Palnatoke. Vi talte om de tre 
vise Mænd fra Østerland. 

Der var nu kun to Mænd og en 
Kone, sagde Palnatoke pludselig 
med stor Bestemthed og saa paa 
mig med troskyldige Øjne. 

Ja saa! sagde jeg og saa strengt 
paa ham — og hvor har Du saa 
faaet den Viden fra, min Ven? 

Jo, for den ene var Tante Nikke 
forklarede Palnatoke og lagde Ho-
vedet paa skraa, for Far har sagt, 
at hvis tre Mennesker staar og 
sladrer sammen, saa kan man 
godt være sikker paa, at den ene 
er Tante Nikke. 

Der lød en klar og jublende 
Latter fra Vindueskarmen. Den 
forstummedes i samme Nu, jeg fik 
lagt Palnatoke over mine Knæ. 
Det kløede frydefuldt i mine Fin-
gerspidser. 

Den unge Pige havde rej§t sig. 
Hun stirrede paa mig med store 
opspilede Øjne, idet Palnatoke faa 
øjeblikke for ud af Stuen. Tanke-
fuldt vandrede hun efter ham. 

— — — 
Grev von Plysch kommer i Ef-

termiddag, sagde Hr. Ramsack til 
mig Dagen efter. Grev von Plysch 
er langt ude beslægtet med min 
Kone. Det har længe været mit 
Haab, at han vil gifte sig med 
Litta, Saa har jeg kun een at træk-
kes med. Men hun kan ikke for-
drage ham. 

Grev von Plysch var meget høj 
og meget mager. Han har Monocle 
og stammede. Han fik et Værelse 
anvist i Stuetagen ved siden af 
mit. Jeg holdt skarp Udkig med 
Litta og Palnatoke. De opførte sig 
absolut mønsterværdigt. Aftenen 
forløb i største Idyl. 

Grev von Plysch underholdt 
Tante Nikke med Foredrag om 
Oksebremselarver. Vi andre spil-
lede Bridge. Kun Palnatoke blev 
overladt til sine egne Tanker. Han 
sad paa Gulvet med et Sæt Byg-
geklodser og saa grundende ud 
for sig. 

Dagen efter var det Fru Ram-
sacks Fødselsdag. Jeg havde taget 
mit Smokingsæt ud af Klædeska-
bet, lagt det parat over en Stole-
ryg, til jeg skulde skifte. Ude i 
Haven havde Litta stillet en Stige 
op mod et Blommetræ. Hun sang 
og plukkede Blommer i en Kurv. 

Jeg slentrede ud i Haven og be-
tragtede hende. Der var en egen, 
fortryllende Skønhed over hende, 
fandt jeg, som hun stod deroppe 
paa Stigen. Jeg kom i dette Øje-
blik til at hade Grev von Plysch. 

som Hr. Ramsack havde udset til 
1 Svigersøn. 

,,Vil Du elske mig, naar Dagen 
lider," sang Litta og skævede ned 
til mig, idet jeg naaede hen under 
Træet. 

Jeg mærkede pludselig et haardt 
Slag i Nakken. 

Hovsa! jublede hun, da hun saa 
mine Anstrengelser for at befri 
mig fra Kurven, hun „kom til" at 
tabe ned over Hovedet paa mig, 
hun lo, saa det klukkede i hende, 
saa' og hørte jeg, da jeg endelig 
fik Hovedet fri; hun lo og greb 
sig til Brystet, og i dette brast 
min Taalmodighed, Jeg observe-
rede et ængsteligt Glimt i hendes 
Øjne, idet jeg, med et fast Greb, 
tog om Stigen, hun stod midtvejs 
paa, og bar den ud paa den aabne 
Græsplæne. Vil De saa bede pænt 
om Forladelse? spurgte jeg og 
sendte hende et strengt Blik. 

Hun lo og „kom til" at tabe 
nogle Blommer, hun havde holdt 
i Haanden, ned i Hovedet paa mig, 
og i dette øjeblik kom Grev Plysch 
slentrende ned imod os. Jeg vilde 
besvare hans Hilsen, men mær-
kede pludselig, at den unge Pige 
kastede sig fremover paa Stigen, 
og før jeg kunde forhindre det, 
laa vi begge to i Græsset med 
Stigen over os Jeg vilde rejse mig 
men til min Forbløffelse mærker 
jeg pludselig hendes Arme om 
min Hals. 

Kys mig! hviskede hun tæt i 
mit Øre og truttede Mund. 

Jeg var maalløs; men lod hende 
ikke bede forgæves. Jeg kyssede 
hende, greb om hendes smalle hvi-
de Ansigt og følte, hvor Blodet 
blev hedt i mine Aarer. 

Min egen Elskede! sagde hun 
højt og klemte sine Arme endnu 
fastere om min Hals. 

Jeg lukkede Øjnene og satte mig 
for at tælle til ti .. laa hun endnu 
i mine Arme, naar jeg var færdig 
med det, maatte det altsaa være 
Virkelighed, det, der her skete. 

Jeg talte til ti. Da jeg forsigtig 
aabnede øjnene, mærkede jeg hen-
des varme Læber presset mod 
mine. Det var altsaa ingen Drøm. 
Over hendes Skuldre saa jeg Grev 
Plysch liste tilbage til Huset med 
underlige slappe Skridt. 

Litta laa endnu saa tæt ind til 
mig. Jeg vilde kysse hende igen, 
nu, vi var saa godt i Gang, men 
følte pludselig et brændende Slag 
paa min Kind og saa hende fare 
op og pile hen bag Blommetræet 
og ind i Villaen. 

Fortumlet rejste jeg mig op og 
tumlede ind paa mit Værelse. Jeg 
forstod ikke et Muk af alt dette 
Kogleri . . fik først Forklaringen 
senere paa Aftenen, da Grev Plysch 
var rejst. Da hørtejeg Littas Stemme 
og hendes triumferende Latter i 
Værelset ved Siden af. Hun var i 
Færd med at sætte Palnatoke ind 
i det, der var sket. Tydelig forstod 
jeg, at jeg kun havde været Mid-
let hun havde brugt for at bremse 
eventuelle Tilnærmelse fra Grevens 
Side. 

Palnatokes Latter var støjende. 
Den klang endnu i mit Øre, da 
jeg den næste Morgen pakkede 
min Kuffert. Jeg svor en stille Ed 
ved mig selv. Palnatoke skulde 
have endnu en Endefuld, inden 
jeg rejste . . og hans Søster . . . 

Jeg mødte hende i Entreen me-
dens jeg var paa Vej ud i Haven 



for at bringe min Beslutning med 
Hensyn til Palnatoke til Udførelse. 
For første Gang saa jeg et alvor-
ligt Glimt i hendes Øjne. Der er 
noget jeg gerne vil tale med Dem 
out, sagde hun . . Hun fulgte mig 
tilbage til mit Værelse. 

Papa siger, at De skal rejse, 
sagde hun. ja, hun sagde i Grun-
den meget mere end det, men saa-
ledes begy ndte hun. Papa siger at 
De skal rejse, at det er Deres al-
vorlige Beslutning. 

Min urokkelige Beslutning ind-
skød jeg. 

Og at intet kan holde Dem til-
bage? 

Intet eller ingen, fastslog jeg. 
Slet ingen . . hendes Øjne søgte 

store, angerfulde og overtalende 
mine. 

Slet ingen? spurgte hun igen 
og fugtede med sin lille røde Tun-
gespids den lille varme Mund, der 
nu igen var mig saa fristende nær.  
. . . saa nær, at . . ja Herregud, 
jeg er jo dog kun en Mand . . . 
at jeg faldt for Fristelsen. Og saa 
fulgtes vi som to uartige Børn med 
hinanden i Haanden ned til gamle 
Ramsack. 

H r. Ramsack, sagde jeg. Jeg tror 
alligevel, jeg bliver . • og tager 
mig af Palnatokes videre Opdra-
gelse. Der er god Bund i Knægten 
. . Det skal fastslaas — med hans 
Søster her bliver det sværere at 
opnaa et godt Resultat. Gavtyve-
stregerne sidder for rodfæstede i 
hende. Jeg ser ikke bedre Udvej, 
end at jeg gifter mig med hende! 

Ja, det var ikke det, jeg sagde, 
brummede gamle Ramsack, der 
sker altid noget, naar Grev Plysck 
kommer paa Besøg. 

KAJ BRUSEN. 

Mor. 
—o— 

Den lille Dreng lister sin Arm 
om Halsen paa Moderen, der sid-
der sammensunken ved Køkken-
bordet med Hovedet i sine i. !ænder 

— Hvorfor græder Du, Mo,r? 
Fru Jensen løfter Hovedet og 

stryger sig hastigt hen over øjnene. 
Saa smiler hun lidt usikker: 

— Men Kristian dog, jeg hørte 
slet ikke, Du kom . . jeg græder 
skam ikke, jeg er blot en Smule 
træt.' 

Men den lille blege Dreng med 
de mærkelig kloge øjne vil ikke 
lade sig nøje hermed. 

— Jo, Mo'r, Du græd, vedblev 
han indtrængende, jeg saa' det 
selv straks, da jeg kom ind ad 
Køkkendøren . . Hvorfor vil Du 
ikke sige mig, hvad Du er ked af? 

Fru Jensen rejser sig fra Stolen 
og løfter Drengen højt op i sine 
Arme: 

— Nu skal Du ikke tænke mere 
paa det, Kristian . . nu kommer 
Fa'r snart hjem, og saa skal vi 
spise. Netop i Aften skal vi alle-
sammen være saa glade, ved Du 
nok. 

Kristian ser forskrækket paa 
hende. — Er Fa'r ikke kommet 
hjem endnu?" 

— Nej, svarer Fru Jensen og 
søger at gøre sin Stemme rolig, 
han maa jo være bleven forsinket 
paa Vejen. 

Kristian tier. Der dæmrer noget 
i hans Hjerne . . . Det var altsaa 
derfor Mo'r græd. 

Han gaar ind i Spisestuen for 
at lægge en Femogtyveøre i sin 
Sparegris, der staar tyk og mun-
ter paa Buffet'en, Han betragter 
kærligt den ny blanke Femogtyve-
øre, inden han lader den plumpe 
ned i Grisens Vom. Han fik den 
af Pastor Møllers Husholderske, 
da lian som sædvanlig om Freda-
gen kom med den store Kurv Va-
rer fra Urtekræmmer Hansen, hvor 
han har Eftermiddagsplads 	. 
nu var der allerede I Kr, 77 Øre 
i Grisen, deraf hele fire 25 Ører, 
som Resultatet af de sidste fire 
Fredages Besøg i Pastor Møllers 
Køkken. Men Kristian skulde og-
saa bruge mange Penge, for om 
14 Dage var det Fa'rs Fødselsdag 

og det fine Askebæger, han længe 
hae de gaalt og skævet til hos Glas-
handleren hende paa Hjørnet, ko-
steie 2 Kr. 25 Øre. 

Kristian sætter med eet Skoene 
fra sig og klavrer op i Sofaen for 
at hilse paa Katten Mulle", der 
ligger paa Panelhylden, værdig-  og 
dekorativ mellem Nips og Vaser. 
Den rejser sig livsaligt spindende 
til Velkomst og stanger løs paa 
harm med sit tykke Hoved. Da 
den er ked af Legen, lægger den 
sig sindigt tilrette igen og giver 
med -et par Tjat af en laadden 
Pote til Kende, at den ikke gider 
mere. 

Men hvor var der dog fint og 
dejligt i Stuen i Dag! Kristian 
bliver betaget staaende i Sofaen 
og ser sig omkring. Bordet staar 
dækket med en skinnende hvid 
Dug, og der er baade Sylte og 
Leverpostej og,  røget Laks paa As-
sietterne. Og Blomster! To høje 
Glasvaser nied Efteraarets sene 
Flor pranger paa hver sin Ende 
af Bordet . . . Nej da, hvor var 
der fint! Og Ilden blafrede lystigt 
i Kakkelovnen . 

Men det var jo ogsaa Fars og 
Mors Bryllupsdag. 

Hvorfor kom Far dog ikke? 
Kristian farer ud paa Trappen 

og lytter intenst, men ingen Lyd 
al Fodtrin naar op til ham. Klok 
ken er endda straks otte, og Far 
kunde have været hjemme allerede 
Kl. halv seks . 	, Bare der dog 
ikke var sket ham noget? 

Fru Jensen kommer ud i Entreen 
og da hun ser Døren aaben kig-
ger hun ud paa Trappen og faar 
Øje paa Kristian, der staar bøjet 
over Gelænderet og stirrer ned i 
de fire Etagers Dybde. 

-- Jeg gaar Far lidt i Møde, 
raaber han kækt og piler i samme 
nu ned ad Trappen, inden hun 
kan faa sagt noget. 

Tung om Hjertet gaar hun til-
bage til sine Stuer. En lille trist 
og bitter Fure træder frem om 
hendes Mund, og øjnene staar 
fulde af Taarer, mens hun betrag-
ter den pyntelige Anretning, som 
nu har staaet saaledes i de sidste 
tre Timer. Og de smaa lækre Bøf-
fer, hun har stegt for at glæde 
sin Mand paa denne Aften, staar 
ude i Køkkenet, kolde i den stiv-
nede Sauce . . . 

Aah, hvorfor kom Hjalmar dog 
ikke? Det var Fredag Aften og 
Lønningsdag. 

I de sidste Par Uger havde hun 
mærket en daarlig Indflydelse faa 
Tag i ham. Nu sad han vel sag-
tens paa en eller anden Bevært-
ning og havde glemt barde Bryl-
lupsdagen og Kristian og hende! 
Hvor kunde han dog nænne det! 

Kristian staar lidt i Gadedøren 
og spejder, men Faderen er ikke 
til at øjne. Saa gaar han hen ad 
Gaden i den Retning, hvorfra Fa-
deren skal komme. Aftenen er 
klam og taaget, Himlen et drivende 
vaadt Mulm uden Stjerner. I den 
mørke trange Gade er der i Aften 
et besynderlig Røre som et tilba-
gevendende Kendetegn paa, at det 
er Fredag Aften, men hvorfor netop 
denne Aften var præget paa denne 
Maade, staar ham ikke helt klart. 
Et Par Mandfolk kommer med 
hinanden under Armen, de svinger 
ikke saa lidt i Kursen, og den ene 
af dem synger i vilden Sky. Kri-
stian trykker sig skræmt ind mod 
Husmuren, til de er passeret. 

Pludselig ser han i Halvmørket 
ovre paa den anden Side af Gaden 
en Mand af samme Højde som Fa-
deren og med en blød Hat som 
hans. Henrykt iler han derover, 
men da han kommer Manden helt 
nær, ser han det er en fremmed. 
Skuffet gaar han videre og følger 
med vagtsomme øjne begge Sider 
af Gaden. 

Et Steds staar Døren til en Be-
værtning aaben. Larmen fra det 
overfyldte Lokale vælter ud paa 
Gaden sammen med Stanken af 
øl og Tobak. Nogen begynder med 
eet at hamre i et forstemt Klaver. 

Kristian staar lidt og stirrer nys-
gerrigt ind i Beværtningen, mens 
han lytter til Musiken Mange Men-
nesker sidder ved smaa Borde og 
drikker øl af Flasker. Ansigterne 
blusser, og Stemmerne er sært 
høje og gennemtrængende. Men 
paa en Gang begynder Kristians 
Hjerte at slaa stærkere i Brystet. 
Midt i et højrøstet Selskab med et 
stort Antal Bajerflasker paa Bor-
det har han faaet øje paa sin egen 
Far! . . . 

Og hvor Faderen ser glad ud. 
han ler og klinker med de andre 
og synes helt anderledes i sit Væ-
sen, end Kristian er vant til at se 
ham. Instinktmæssig føler Kristian 
dog nogen Uro ved Synet, men 
frejdig gaar han ind i Lokalet og 
lige hen til Bordet. Han tager 
høfligt Hatten af tor Selskabet, 
der ser rnaabende paa ham: Hvad 
i Alverden vil den Dreng her? 

Gasværksarbejder Jensen ser 
med lidt slørede øjne paa sin 
Dreng, der har grebet hans Haand, 
som om det var en Selvfølge, at 
de nu skulde følges ad. 

— Mor har grædt, fordi Du ikke 
er kommen hjem, siger Drengen 
stille til Faderen. Det er ogsaa 
Synd for hende, tilføjer han med 
gammelklog Mine, Du skulde se, 
hvor fint der er bleven derhjemme. 

Gasværksarbejder Jensens Hjer-
ne er ikke helt klar i øjeblikket, 
men alligevel farer en Erindring 
igennem den . • , 
Hvad var det dog med denne Dag? 
Aa, nu huskede han . . Store 
Gud, at han har kunnet glemme 
det! Det er første Gang i de otte 
Aar, han har været gift med Emma. 

— Jeg maa gaa nu, siger han 
til Selskabet, pludselig ædru, og 
skyder haardt sin Stol tilbage 
Her er et Par Kroner for ruin 
Omgang. 

— Hvad er den a'? lyder det 
omkring ham, Er Du bleven Tøf-
felhelt? 

— Sid ned og faa en ny Om-
gang, raaber en. Lad Drengen faa 
en Bajer med! 

Men da retter Gasværksardejder 
Jensen de svære Lemmer, hans 
Ansigt er rødt af Vrede. og han 
griber den, der sidst talte, haardt 
i Skulderen: 

— Min Dreng skal ikke læres 
til Spiritus, at Du ved det, Peder. 
sen! Og naar jeg har sagt jeg gaar 
saa gaar jeg, Farvel! 

Der bliver stille ved Bordet. Saa 
vender Jensen sig og forlader Be-
værtningen. Lidt angst, men dog 
lykkelig knuger Kristian hans 
Haand. 

— . . Tilgiv mig Emma, siger 
Gasværksarbejder Jensen, da lian 
faa Minnutter senere staar i sin 
Stue og ser det fint pyntede Bord 
det er sidste Gang, Du skal vente 
forgæves paa mig. 

— Jeg tror Dig, Hjalmar, hvisker 
hun med Taarer i øjnene og læ-
ner sit Hoved ind mod hans Bryst. 

Legionærer. _0_ 
Vi er smaa, smaa Lam, 
som er faret vild - 
Vi er sorte, smaa Faar, 
som er faret vild 
Mæ—Mæ—Mæt 

Vi er Gentleman-Slyngler tide paa Rov, 
Forbandede nu og i Evighed. 
Oh Gud! Nav Barmhjertighed med os! 

(Rudyard Kipling.) 

Der var en Tid, hvor den for-
fulgte Forbryder i det mindste et 
Sted kunde finde Skjul og Frelse: 
kunde han med Pisk og Spore 
faa Hesten, svedende, dryppende, 
frem til Kirkedøren, kunde han  

naa at slippe indenfor 	 op til 
Alterets Fod — :saa var han i 
Sikkerhed: udenfor den jagende, 
hævnkrævende Hjord — indenfor 
Fred, Stilhed, Klokkernes Klang 
— Messens Højtidelighed. 

1 vor moderne Tid, hvor Detek-
tiver, Grænsevagt, Radio og Te-
lefon gør Tilværelsen let for Sam-
fundet, svært for Overtræderne af 
de vedtagne Love, er det betyde-
ligt vanskeligere. Men der er dog 
eet Sted paa Jorden, hvor ingen 
spørger om Fortid — et Sted, 
hvor de forfulgte Og den skuffede 
kan finde Fred for Forfølgerne, 
Glemsel for Sorgerne: i den fran-
ske Fremmedlegion, der vogter 
Tricoloren under Afrikas glødende 
Sol. 

Nu bør det ikke misforstaas. 
Fremmedlegionen er ikke en Sam-
ling gudsforgaaende Banditter -
og ej heller er Livet dernede det 
Helvede, man har villet gøre det 
til. Men den er en Slags menne-
skeligt Sargasso Hav, der samler 
Skæbner fra fjern og nær 	 Skæb- 
ner, Mennesker, der af en eller 
anden Grund har brudt alle Broer 
— og som kun ønsker eet: Fred 
for Fortiden og Fred til at be-
gynde Livet paany. — Slagter og 
Bager, Sagfører og Industrimag-
nat — Side om Side marcherer 
de frem ad de solhede Veje — -
og skulde der i Rækkerne være 
en Mand, som en Gang i en fjern 
Fortid har begaaet noget af det, 
Samfundet kalder en Forbrydelse 
— nuvel, saa vil ingen spørge 
derom — saalænge han ikke prø-
ver at genoptage den forbudte 
Haandtering. Saadan er Legionens 
Lov. — Kun een Ting tages der 
Hensyn til: Rekruttens sunde, fy-
siske Konstitution — kun den er 
der Brug for hernede. 

Glemt af Verden og glemmende 
Verden — det er det, hvoraf man 
skaber Legionærer. De er kommet, 
fordi de ønskede at skjule sig i 
Legionens Anonymitet — til Gen-
gæld opnaar de den Glemsel, de 
ønsker. 

Og en Ting kan man betragte 
som givet; den Forbryder, der 
har sat sig selv udenfor det men-
neskelige Samfund -- som aldrig 
har kunnet og ikke vil underordne 
sig det ordnede Samfunds Love 

ham vil man aldrig træffe i 
Legionen. Dertil ejer den for me-
gen jerhnaard Disciplin og hen-
synsløs Kræven. 

Nej, her møder vi den kasserede 
Officer, Præsten tiden Præstekjole, 
Gerningsmanden til en e orime pas-
skyttel" — — Skulder om Skulder 
marcherer de af Sted — sammen 
med Landbrugeren fra Alsece, der 
flygtede fra Verdenskrigen for ikke 
at komme til at tjene i de tyske 
Rækker — Side om Side med de 
efterlevende af K orniloff's Kosak-
ker og Demikin's og Kochak's 
hvide Russere. 

Spartacisten fra Berlin, den rui-
nerede Wall-Street-Vexellerer, Sag-
føreren, Lægen — alle spiser de 
den samme primitive Mad — alle 
sover de i de samme, haarde Senge 
- — her i Barakkerne har de 
fundet Fred — her har de fun-
det Befrielsen for Ansvaret, der 
blev for tungt — — her lever de, 
medens Haarene graaner og Ar-
rene breder sig fra Haand til Skul-
der — kun optagne af den ene 
Pligt: at holde sig selv og Vaab-
nene rene, adlyde en Ordre og 
skyde sikkert. 

Alle er de som Børn 	alle 
Soldater er Børn; kommanderet 
af Officerer, hvis Adfærd er som 
den franske Officers faderlige Hold-
ning overfor sit Mandskab -- maa-
ske endog en Grad mere faderligt 
og forstaaende end Tilfældet er 
hjemme i det store Fædrelands 
Artn. Thi Legionens Officerer er  

udsøgte — nogle kommuner fra dens 
egne Rækker, andre fra Frankrigs 
Hær, atter andre har meldt sig 
derned til frivillig Tjeneste — men 
hver som een er det Mandfolk: 
alle er de udvalgte, alle har de 
det hos Officerer saa sjældne: 
Takt og Forstaaelse. 

Ofte sker det, at der mellem 
Officer og Menig opstaar et For-
trolighedsforhold, som er beun-
dringsværdigt. Og den Fortrolig-
hed, der skænkes i Legionen, er 
vel forvaret — ogsaa Menig og 
Menig imellem. Men i det store 
og hele er den forøvrigt en Sjæl-
denhed. Man taler ikke om For-
tiden eller om det, den rummer. 
Men det hænder, at de lukkede 
Læber aabnes i dramatiske Øje-
blikke, naar Kampen raser, naar 
en svirrende Riffelkugle har ramt 
og ramt dødeligt 	 saa hænder 
det, at to Kammerater faar talt 
ud — at den saarede betror en 
Ven sit Livs Hemmelighed og paa 
Slagmarken beder om at faa en 
Hilsen, en Bøn om Tilgivelse sendt 
hjem til et fjernt og fremmet Land. 

Det er vanskeligt at faa nogen 
paalidelig Oversigt over Legionens 
Nationalitetssammensætning; men 
saavidt man kan dømme, tæller 
den 50 pCt. tyske, 12 pCt. russi-
ske og 16 pCt. østrigske, czekiske 
og ungarske Elementer. Resten 
er franske og nogle faa fra alle 
andre civiliserede Lande Kloden 
over. 

For nogle Aar siden hvervedes 
der til Fremmedlegionen overalt 
i Verden. Dette finder ikke mere 
Sted. Nu maa Rekrutten melde sig 
paa Legionens Hvervekontor i Pa-
ris og enkelte andre, franske Byer. 
Naar Kontrakten er underskrevet, 
faar Manden en 3die Kl.s Billet 
til Marseille, hvor han skal melde 
sig til de militære Autoriteter, som 
sørger for den videre Befordring 
til Oran i Algier, hvor Rekrutsko-
len er beliggende. Naar denne er 
gennemgaaet, overflyttes det nye 
Mandskab til Sidi bel Abbes, hvor 
Legionens første Regiment har 
Station. Legionen bestaar af fire 
Infanteriregimenter og et Rytteri-
regiment. Første Regiment er det 
største og bestaar af ni Bataillo-
ner. Fem af disse Batailloner er 
stationerede mellem Sidi bel Ab-
bes og indre algierske Poster; et 
Regiment gør Tjeneste i den sy-
riske ørken og et saa langt borte 
som i fransk Indo-Kina. Andet, 
tredie og fjerde Regiment er sta-
tionerede paa forskellige udsatte 
Steder i Marokko, og Rytterregi-
mentet i Bou-Denib i Marokko ved 
Atlas-Bjergenes sydlige Skraaning. 
Naar Legionen ikke er i Kamp, 
arbejder den paa Vejene og paa 
Forterne. 

Lagionærer forpligter sig til at 
tjene fem Aar i Legionen. Den, 
der efter fem Aars Forløb ønsker 
at lade sig indrullere paany, faar 
en noget højere Betaling. 

I Legionen hersker en jernhaard 
Disciplin. Paa den anden Side har 
Mandskabet ogsaa Rettigheder, 
som der voges omhyggeligt over. 
Legionens Mandskab har saale-
des ene af alle civiliserede Hære 
Ret til at plyndre. Naar Legionen 
indtager en By, saa tager de den 
— 	med løst og fast. — Der er 
er noget af gamle Tiders raa og 
romantisk Stemning over Legio-
nens Liv. 

De marcherer bort fra Gaars-
dagen" har en Skribent sagt om 
Legionærerne. Hvad vi jo for saa 
vidt alle sammen gør. Bort fra 
Fortidens, Gaarsdagens Fejlgreb 
og Skuffelser! — Og hænder det, 
at en og anden bliver træt paa 
den lange, lange Vandring — nu-
vel: „Ensomme Mænd i Barakker 
bliver ikke Helgene" — 

„Vive la Legion!" 	
e 



Forlang de steerRe 

Rekord Roekurve Handl 

Rekor

Rekord er det specielle Varemærke 
for Chl. Andersens Kurve. 

d Roekurve fremstilles derfor 
kun af 

Charles Andersen, Tein. 
Bestillinger ved Tlf. Allinge 117x, 

Olsker 
Alle Vælgere paa den kirkelige 

Valgliste indbydes til et Møde i 
Olsker Forsamlingshus Mandag d. 
17. ds. Kl. 7 for om muligt at op-
naa Enighed om en Fællesliste. 

Valgbestyrelsen. 
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Nu urmer Norm siH 
og det er rart at have en 
vamt Seng at sove i - 

Det b edste Senge-Udstyr 
faar De altid 

i „Allinge Messe". 

▪ Kvaliteterne er de bedste 
efter Prisen, og jeg sælger L=. 

• alt Sengeudstyr m. Garanti. 

Dyner syes og 
stoppes gratis. 

• Den landskendte B all o n- 
-E.L« pude faar De hos mig. 

■■■■•■111 

  

„Allinge Messe' 
v. Th. Holm. Tlf. 100. 

    

    

11 
Leverandør til Varelotteriet. 

   

    

Ved Goodtemplar Syforeningens 
Bortsalg blev følgende Nr. udtr. 
Kaffedugen Nr. 146. Det strikkede 
Sæt Nr. 178. 	Adgangskort: Pu- 
den Nr. 173. Spisestuesættet Nr. 
266. Langsjalet Nr. 125. 

Jagten aflyses 
paa Kirkebogaards Grund i Rutsker 

Joh.s Larsen. 

1 Landrace-Orne 
(passende til Gylter) staar til 

Afbenyttelse paa G adely, Olsker. 
Samme Sted er en saa god som 

ny Hakkelsesmaskine til Salg. 

En Lejlighed III Leje 
straks 

Anna Sørensen v. Lyngholt, KI. 

SKotø! repareres. 
Herre Sualer og Hæle Kr. 6,50 
Dame do. 	do. 	4,50 

Emil Pedersen, Fuglesangen, All. 

Klaverslemmer 
JOHAN HAAG (Firma Hinds-

berg) er i Allinge og Omegn sidst 
i denne Maaned og stemmer Pia-
noer. Bestillinger modtager 

Bogtrykker Gornitzka. Tlf. 74. 

M1/111111111~1~~11~1111 
Overretru,ttglorer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dedsbobehanciling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag KI.11-1. 

Radi.o 
-Apparater 

3 og 4 
Lampers,  

Extra god 
Kvalitet, samt 

Hu italere. 
Billige Prker, Efter Ønske paa 
Ratebetaling, - Alle løse Dele 
paa Lager. De bedste Anode-

batterier faas hos 

K C. Func h, Allinge. 
Tlf. 34. 

Strømper 
i Efteraarets Moder finder De 
hos os. - Sæsonens Dame-
strømper. fine Modefarver i 
Uld med Felin .  
Engelske, pletterede, Silke. 

Mange Dessins i Bornestrømper. 
Mægtigt Udvalg i Herresokker. 

47{rugla-Kansc-n. 

&kat .9e Mave 
en ny Habit eller FraHlie, 
se da det, vi kan byde til billige 

Priser. 
Fin Serges Herre-Habit 51,50. 

Noderne Herre-Frakke, flot Snit, 
Kr. 39,50. 

Største Udvalg i Herre-Lingeri. 
Prøv vort solide Arbejdstøj. 

E. Krogh-Hansen. 

9far 
set de fine moderne 
Damekjoler, som vi 
har, ellers kom og 

se det elegante Udvalg. 
Fikse Nyheder for Sæsonen. 

Xrogfi-;Pausen. 

8fieraareisfieder 
i Sko  

er nu hjemme. Mange fikse 
Modeller. 

Da me-Overlræksstøvlerfra4,00 
Herre-Gummistøvler fra 13,85 
Klædesko til enbros Pris. 

Nr. 45-36 95 øre 
„ 35-31 80 - 
„ 30-26 60 
„ 25 - 22 55 

8. 7'rogfi-3fansen. 

for at vinde en god Ges 
vinst i Varelotteriets 88. 
Serie, maa De ikke lade 
en anden løbe med. Der 
er 99.000 Gevinster til., 

bage. 

Spil med nu i 2. Trækning. 

Salget  slutter den 1 I. Novbr. 

Et Lod koster kun 
Kr. 2.10. 

Kollektører paa Bornholm: 

Aakirkeby: 
Boghandler Henry Andersen, 
Telf. 5. Købmand Fru E. Si- 

monsen, Telf. 10. 
Allinge: 

Fhv. Købmand Vald. Jørgens 
sen, Telf. 92. Barber Johs.  

Larsen, Telf. 53. 

Haste: 
Boghandler Karl Munk, 

Telf. 42. 
Nexø: 

Kioskejer Julius Bidstrup, 
Telf. 246. Agent Georg Mads 
sen, Sdr. Strandvej. Agent 
C. F. Sørensen, Ndr. Strands 

vej, Telf. 77. 
Rønne: 

Kollektrice Frk. M. Carstensen, 
Havnegade 1. Kollektrice Ful 
Hertha Hansen, Nørregade 10. 
Telf. 299. Fru Ingeb. Kløcker, 
Staalegade 4, Telf, 806. Køb-
mand Emil Lund, Telf. 182.. 
Kolektrice Fru M. Maegaard, 
Østervoldgade 23, Telf. 577. 
Boghandler H. Chr. Møller, 
Telf. 466. KolIetør E. Nielsen, 

Løkkegade 48, Telf. 436. 

Svaneke: 
Detailhandler I. P. V. Funch, 

Telf, 47. 

Datermarie: 
Bestyrer Johs. Dam, Pakhus 

foreningen, Telf. 127. r.1E • 
LOTTERIET 

ftverter i „Nordbornholm"! 

Det afd. Blikkensl. H. Petersen 
tidl. tilhørende Hus i Storegade, 
velegnet til mindre Forretning, er 
til Salg. Samme Sted sælges en 
brugt Cykle, en Bertiemaskine, 
noget Værktøj, et dhl. Skab, en 
Seng, Sengeklæder, galv. Jern-
baand m. 

iffilliii101111~1~ 
NYHEDER I 

stime 
Konsol 
Aavs 
Ni;is 
KoR ken 
Vael-1Ke R 

 

i største Udvalg til billigste Priser 
hos 

Conrad Hansen, 
Tlf. 140.  Afifinge. Tlf. 140. 

1111~11111111~11:11~1111111 

Tysk Undervisning 
Kursus begynder 1. Novbr. 

Undervisningen forega ar paa tysk, 
og Konversationsøvelser finder Sted 
efter hver Time, saa hver enkelt 
Elev i Løbet af kort Tid opnaar 
bedst mulig Talefærdighed. 

Prisen er Kr. 7,50 for 8 Timer 
mdl. Undervisning. - Indmeldelse 
maa ske snarest. 

Tysk Ungdomskursus 
begynder 1. Novbr. Deltagere til 
15 Aar. 8 Timer 5 Kr. maanedlig. 

Fru Effi Lejeune, Sandu. 

Min lukkede Bil affilet. 
Jeg kører naar De kalder! 

Tlf. 145. Poul Nielsen, Allinge. 
Overfor Gæstg, Christensen. 

Lejlighed med Butik 
og Værksted 

til Leje 1. December. 
Henvendelse 

Postassistent Wolf, Allinge. 

bsihrsel deres 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

Lukket 12---14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

7orlang 
grerfildes og Sekord 

Soekurve 
hos Deres Handlende. 

Karl Chr. Andersen, 
Damrisen pr. Allinge. 

Grundet paa særlig heldige Indkøb 
tilbydes et Parti sorte Herre- 

sho for 12,85 pr. Par. 

0.Larsen,Skotojsforretning,Alli 

Allinge [Teglværk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9 -12 og 2-- 4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Se min Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk. 
v. Sørensen, 

Sager ile N LIVSiedSgeRke, 
fiol ben gnide Qatle fctgeL otilfer Ze 
Vlbgang E)t3U Zere t1 jettbont ferbubt, 
fjor Ze fanbet et faar ®alokfier, gal 
ger Pare potitift ?Robe eller 1T3af, bar 

StrnIturer til 	/.11n eller bil 2hP 

tote fr -ih/lue, bar 	innet nt)e %ci- 
rer tjent, poatager 9:)e Ment Repnrati-
oner,bar Ze ftartet en url (,"5:creretiting - 
boorbon fral 3'oit 1aa faa bet at Pibe, 

2)e irre aPerterer i bet .931ab, forn 
Pirrelig tceid. 

ottiborubtfint" 
I 	(4 alle i gtorbre ,fjerreb og er 

berfar et fortrinligt 9InnoneeMab. 

CS"enb 	VIiinolieet tit ,,gbertb, 
[m1'111)011/1", Zetefon VIIIinge 74. 

Pay ilde over hrh 	Varrå 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers, 

Kender De 

,Osthornholm‘? 
Ugeblad og Annoncetidende 

for søndre og østre Herreder 

11, 	
Oplag 3500 Ekspl. 

Læses i alle Hjem 

Billig Annoncepris 

Egner sig derfor 
bedst for Avertering. 

Dame-Overtræksstøvler 
i stort Udvalg. Fra Kr. 5 pr. Par. 

ClarsensSkotojsforretning,Åll. 

Ny lukket BH 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

alzuMml.s..•••■••.= 

Skole:Kørsel! 
Omhyggelig Uddannelse til smaa 
Priser i ny Vogn. Kørekort garant. 

Arthur Jensen. TH. Rønne 716. 
Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser, 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Røgt: ykkeri. 
	-90,ff Mel■••■■•■ 

himle Sicmreri 
Optsendu;ngsbra•nde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	tAQ, 4,rt Hansen. 

Shileriels Odaalg, Allinge. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 3S. 

Brennabor. 
Reservedele fra en ophugget 

Bil samt nogle Dæk og Slanger 
815 x 120 realiseres. 

E. Sonne Hansen, Nexø. Tlf. 31. 

"Ø":"Iix,"vx, 
Mejeriet 

„kajbjerggaard" 
aabent fra 8-1 og 4-6. 

Lørdag til Kl. 7. 
Sen- og Helligdage fra Kl. 8-11. 

•••••••• 

Fremstillingen af 
Flaske-Flade 

er nu begyndt, og Varerne anbe- 
fales saavel til Forhandlere som 
til Forbrugere. Fløden sælges i 
baade r  f 1 og 	1. 

• guk jok o gioå ltdtiwko jok I 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
ag for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt, 

Intel Blad 
træffer Deres 

Kundekreds 
bedre end 

llordbornholm! 

lodpikllillgspapir 
Poser og Okonomruller 

leveres til 
Fabrikspris. 

Firma paatrykkes billigst. 

linrtigkte Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74. 	Telefon 74 .  

Forlang Tilbud. 

Køb danske Varer 
J og De gavner det 

danske Landbrug eg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets'mange arbejds-
løse. 

Forretningskonuoluller 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeris 

Har De ell fill ikke kabl 
da er Tidspunktet nu inde. 

Vi venter i disse Dage 3 Ladninger med 

Engelske Kakkelovnskul, 
Tyske Kakkeiovraskul„ 

Union Briketter og vestphalske knuste Koks, 
alt af allerbedste Kvaliteter, der kan skaffes, og vi leverer 

alt paa Deres Bopæl til billigste Pris. 

ftrodufiten. 
8m6lemer, 2altegn 

Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort, 
sidste Nyheder i Kottillons, Festsange m. m. m. leveres fra 

Allinge Bogtrykkeri. 



Agnes Sonne. 

Møllers 

H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Fif. 47. 

Bogbinderi  

   

Tlf. 865. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Bogen — Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Skal De have fint pulveriseret og let opløselig Gød-
ningskalk til en billig Pris, da venter vi nogle Ladninger 
nu til Efteraaret og beder gerne om Bestillinger i god Tid. 

Produkten. 

Del er nu De her give os Deres Ordre paa 

Kunstgødning 
til Levering! Derved faar De leveret til de allerbilligste Pri-
ser, der kan fremskaffes. 

ønsker De at saa Superfosfat, Kali, Svensk Amoniak 
og Kalksalpeter meget tidligt, da har vi en Del af disse 
paa Lager. 

ALLINGE 
INTu til it"teE5rastiscrEst 

skal De i Deres egen Interesse købe Deres Forbrug af Beklædningsgenstande 
hos mig. Her er størst Udvalg og billigste l'riser, og her findes alt, hvad 

der hører under Manufaktur, undtagen Damefrakker, de føres ikke. 
Men Herre- og Drengeklardninger — Herre- og Drengefrakker, 
stortrøjer, Regnfrakker, Illotorjakker, Hatte, Huer, Kraver, 
Skjø.ter, Slips, Seler, Klæde, Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, 
Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejdstøj. - 
Det tager for stor Plads at opremse alt, men vi har lige fra A til 7,, saa De 

gaar ikke fejt ved at gaa til mig. 
Her er nok at vælge imellem 
og de allerbilligste Priser. 	 Jens Ilansen. 

Anton !ovnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 
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Hasle 
Kalkurkl 

Altid friskbr. Kalk. 
Brændt Gødningskalk er den bedste. 

Forlang Tilbud. 

Tlf. Hasle 102. 	 Tlf. Rønne 3( 13. 

9rodukten. 

 

Xeb ,SereJ cjorbrug 

ALLINGE ltikl1/2 Di.p S111, ALLINGE 

NORS 
Vi har de rigtige Varer til de rigtige Priser! 

Flotte Ungpige-Frakker med og uden Silkefor, stor moderne 
Krave af Plyds eller Skind Kr. 25 - 27 - 30 - 35 - 38 - 45 

Kjoletojer i meget stort Farveudvalg og prima Kvaliteter i 
Veloutine, Marocain, Reeps, Tweed, Epi rigle og Crepe 
Georgette. — Smaa Priser. — Tweed fra 1,50 pr. m. 

Stromper i mægtigt Udvalg. Prøv vore nye Kvaliteter i Uld 
og Traad og Uld og Silke, meget stærke. 
Stærk daglig Strømpe, mixed 115 pr. Par. 

Et Parti gode, svære Uldveste, gode Mønstre og Farver 
Stort Udvalg i ensfarvede og mønstrede Fløjler. 

Smukke, mønstrede Fløjler fra 2,85 pr. m 
Handsker i Stof og Skind. Sinaa Priser. 
Strikkede, uldne Huer i stort Farveudvalg. 
Benklæder med lodden Vrange fra 1,65 
Strømpeholdere med 4 Elastikker fra 1,00 
Største Udvalg i Kitler fra 3,65 
Korsetter, Korseletter, Brystholdere i gode Kvaliteter til 

billigste Priser. 
Smukke Farver i Tricocharmeuse-Underkjoler 5,25 

tilsvarende Benklæder 3,00 
Mægtigt Udvalg i Kraver med og uden Opslag. 
Moderne Silkehalstørklæder i flotte tærnedc Mønstre fra 1,50 
Hvide og kulørte Pynteforklæder, nye Faconer fra 1,50 

Brude- og Senge-Udstyr 
købes bedst og billigst 

hos 

Victor 91anek, 	, 
191~1~1k 

4,85 

ifiWilwr1~ 
Det største Udvalg i 

Herre—Lingeri 
finder De i 

NG A Spy 
ALLINGE 	Du 	 ALLINGE 

NO RI) 
Udvalget er saa stort, at De ikke beh øver at gaa forgæves 

Kulørte Manchetskjorter med og uden Flipper 
er paa Lager i mægtigt Udvalg baade i Mønstre og Kvalit. 

God Skjorte med 2 Flipper 4,85. 
Alle moderne Faconer i Flipper. — Halvstive i 3 

moderne Facons, meget behag. i Brug, pr. Stk. 70, 75, 100. 
Zephyr-Reform Flipper i mange Faconer, meget bill. i Brug. 

Mægtigt Udvalg i sorte og kulørte illindeslips 
fra 85— 550 Øre. 

Bløde Hatte i de sidste nye Faconer og Farver 
fra 5,50-11,50. Den rigtige Hat faar De hos os. 

Uldne Sokker i elegante Mønstre fra 1,50 - 3,50. 
Smukke silkelignende Traadsokker i smukke Far-

ver og Mønstre 75, 100, 125 Øre. 
Svære, stærke Arbejdssokker, sorte, graa og mel-

lerede, pr. Par 28, 75, 100, 125, 175 Øre. 
Sportshuer, fikse og moderne til mange forsk. Pr. 
Ægte blaa Klædeshuer med blank Skygge 

i 4 forskellige gode Faconer fra 3,75. 
Seler til alle Priser fra I Kr. Den bekendte, meget 

stærke ,,Stræk-Selen 3,25. 
Stort Udvalg i uldne Veste fra 5,25. Ogsaa extra 

store Størrelser er paa Lager. 
Pullover med og uden Lynlaas i flotte Farver og 

Mønstre. — Uldne blaa Fiskertrøjer fra 825. 
Lumber Jacket m. Lynlaas, brun og drap 11,65-13,00 
Sorte, blanke Regnfrakker, Ridebenklæder. 

Sportsstrømper, uldne blaa Fiskerbenklæder 
Alt i Undertøj, Arbejdwtoj, Overall, Jakker, 

Bluser, Kitler i blaa og drap, Khaildskjørter, Ke-
deldragter, Arbejdsbenklæder, Arbejdsveste 

m. rn. m. 

Den bedste Vare. - Det største Udvalg. - Den bill. Pris. 

Victor Slanefi, Qllinged 
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1 S igioriois udsalg paa Lifideplads,  
i, 

Tit'. 45 	
c 
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a 	Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag_ 	c a 	 C 
CICIDCICIDCICCICICIDCICICIOCICICICICIDOCICICIOCICICICMCICICICICICICICICIpaciencenatie 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 
	Ligkistelag er. Ordning af Begravelser. 

TRIRTAGE 
	

Sir RIM PER 
U Id 
Silke 

og 
bomuld 
Bedst og 

'Hip! 

r 
 Aktieselskabet 

Hasle Bank 
 

modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. m. 

NEW 	 

De k)elierende 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
p3a tilsendte Indbetalingskort, PostIzento Nr. 14145, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste rdaade. kit; Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dun 
b;311jælpelig hermed og modtage Bele-D(4 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
toring paa Postbeviset., 

Telefoner 77 og 79. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNSTØBERI ak MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=-Ankeg, 

hd' Deres Tryksager i 	Bogtrykkeri 

Færdselsregler 
_0 — 

i Henhold til loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
tid paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller i iaanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

VlfbofMoreilingeo : 
Vliibr. $eberfeit. 

?Ilbergrenteubo.: gaf. 

?tf( inge-aubvig f tertoettIed i;),jeta,* 
fim. janu 'Pabferi, emne. 

&r1 .;,ottl eitfen, cGtrnnbiejen. 
91flinge (i.igetager @."---n geptejefoififring 

am. areberif 	eberjen. 
or.z : 	Rurer ab. ,hofm. 

.limgotefterfontoret 2-4 fttn 
Q.3railtb. itifoeftor: ,`"""rnebent. ie  

Branbforfifring felffab 
,Gognefounn. VIlfreb morfen. 
w Zonipflibeebitionen, (toben oeb 

bene?, 9Infonill 	?Ifnaug 
bog og firebag fternt., 9Y1anbag 
og Morabag orm. 

offebogfantlingen (Q3orgerffolen I. ,̂ al 
Vcelefitteu C.3øgnebage fra 5-9 .fttn. 
lb:aatt 9Jhutbag og firebag 7 — 8, 

t -iirbng 3-4. 
o:foreg Rommunefoutoret, 

Gnub ular Crb.: 

k)jrulpetaisl. 	art. 43etra 9J aner. 
Ra,tiferez -?";".rn ?Ilte. 43eterfen. 

£arebufet anbat fur 133rM 
8,30 —12 og 2,30-6. 

Rerninertontoret 10 —12 og 2 - 3. 
£ottIg tillige 6 —8. 

51irtdoirrgeil 3— 4. 
ramte- & =igontobarilett 2 -4 (.F,ftio. 
$oftforitoret.21111inge '.'"ogliebage 9— I 2 

og 2--(i. e..--".aubtig 9-12 og 3-6 
21. 2.nifen, 

'Your, tier, Cnuboig. R on tor traii 
"ejet,. 

C-,IurftciPlIfc jer 	91. 
71f. be.;:le 43. 

~pnn tisalen 9-12 og 2 — 4 
'teitipelfil int i i"."paretagleo 9-12 og 2 4 

Qiiratibbireftøreu bo. 
Ste&nortalten for. 2it),gorfifring oeb 

8tatielwf. Rofoeb. Rontortib: 9-12 
am. 

c3ngebageegen 8-9 og 2-3. 
Elgebulet. ?ieftigt3tib 11-12 og 4-5. 

1.flefaøeit. 	fager 43. bohn. 
Raferer ,term. 5.13t.,rteufen. 

Zelegrafftationen 9-12 og 2-6. 
Zolbfaniret 8 —12 Rorm. 2-5 Lafterto. 
Zuriftforeningen eftert obsbet p ørn' 

botm". 3nt. Remmer Inortenfea. 

Statetntnger 

stiurer 


