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Hvor der bores efter Salt og 011e. 
Vort Billede er taget paa Hane Eng ved Kolding. hvor det 30 Meter høje 
amerikanske Boretaarn er opstillet og nu af fuld Kraft borer sig gennem Jord-
lagene for at finde Salt og Olie. 

Skæbnens Lune. 
Af Chr. Lorentz. 

—o— 

En Eftermiddag slentrede jeg 
ned ad Strøget, elegant paaklædt 
i en flunkende ny Overfrakke, fo. 
ret med svært, knitrende Silketøj. 
Saare glad var jeg ved mig selv 
og mit udadlige Ydre, rigtig vel-
tilpas følte jeg mig, og mens jeg 
nynnede en af de nyeste Scala-
melodier, var jeg nu for anden el-
ler tredie Gang naaet Strøget frem 
og tilbage uden at møde nogen 
Bekendt. Altsaa vendte jeg paa 
Kongens Nytorv og skulde til at 
gaa over Torvet op i Byen igen, 
da mit øje faldt paa en Plakat i 
et Boghandlervindue. Jeg husker 
ikke mere, hvad det var, men det 
interesserede mig, og jeg stude-
rede Plakaten nøje, da pludselig 
en sagte Stemme ved Siden af 
mig bad mig om en Almisse. 

Jeg maa sige, at jeg som Regel 
er ret villig til at give, og de 
Smaapenge, som jeg har forsynet 
mig med, naar jeg gaar hjemme-
fra, ender regelmæsig hos Gadens 
Tiggere. Naa — og den Person, 
der nu tiltalte mig, ,indgød mig 
virkelig ogsaa Medlidenhed, sam-
tidig med, at der i hans Blik var 

ligesom et uhyggeligt Anstrøg af 
Ironi. 

Men nu var jeg ivrig i Færd 
med at studere Plakaten, og des-
uden var min fine nye Overfrak-
ke lukket helt til, saa jeg rnaatte 
have aabnet en af Knapperne, og 
min Jakke under den var igen 
lukket, Smaapengene i min Yder-
lomme var brugt, og al Ulejlighed 
var dog betydelig større end den 
Fordel at høre et „Gud velsigne 
Dem"' fra en Tiggers Mund. 

Denne Gang fik jeg dog den 
sidst nævnte Fordel ganske gra-
tis. Thi da jeg viste ham af, vend-
te han mig Ryggen og mumlede 
et modbydeligt „Gud lønner Jer 
det", hvorefter han gik bort med 
hurtige Skridt. Særlig Indtryk gjor. 
de denne Begivenhed imidlertid 
ikke paa mig, og da jeg var fær-
dig med Plakaten, slentrede jeg 
rolig og veltilmode videre. Ved 
Charlottenborg stod jeg lidt stille 
og tændte en Cigaret, mens jeg 
funderede paa, hvor jeg skulde 
gøre af mig selv om Aftenen, da 
jeg pludselig ser forskellige Men-
nesker fare afsted ned mod Nyhavn 
Nysgerrig efter at vide, hvad der 
var i Vejen, gik jeg ogsaa der-
ned. Og der saa jeg, hvorledes en 
ung Mand midt ude i Kanalen laa 
og kæmpede, men det lod til, at 
han gjorde sig mere Umage for at 
drukne end for at blive reddet. 
Fra et stort Antal Baade prøvede 
Mænd paa med Tov og Hage at 
faa fat i ham. Jeg holdt ham al-
lerede for fortabt, thi han var ik-
ke ti Men fra et Skib, som maat-
te knuse hans Hoved, om Strøm-
men førte ham ham imod det. 

Jeg blev iskold over hele Krop-
pen, og mine Knæ rystede, -
jeg havde aldrig set et Menneske 
saa nær ved Grænsen, der skiller 
Liv fra Død. Aandeløst saa jeg 
til, — og endelig fik de flinke 
Søfolk fat i ham og trak ham op 
i deres Baad, som de roede ind 
til Anlægsbroen. 

En Baare var allerede bragt til 
Veje, og Folk trængte voldsomt 
paa, og jeg iblandt dem. Et Blik 
paa den bevidstløse, som i det 
samme aabnede sine Øjne, og jeg 
fo'r tilbage, som stukket af en 
Slange, for ikke at mede hans 
Blik. Det var Tiggeren fra førl 
Ham jeg afviste saa brutalt! Nu 
laa han der foran mig med halv-
brustne Øjne og sammenfiltret 
Haar, gennemblødt af det Vand, 
der ikke havde skænket ham den 
Død, han ønskede. 

Med Hovedet fyldt af underlige 
Tanker og pint af hemmelige Selv-
bebrejdelser, trak jeg mig ud af 
Opløbet og saa Ambulancen føre 
ham bort. 

I en Stemning, jeg ikke rigtig 
kunde blive klar over, gik jeg ind 
i den nærmeste Restauration og 
satte mig tilbords. Men Maden 
smagte mig ikke. Ved hver Mund-
fuld kørn jeg til at tænke paa hans  

ironiske „Gud lønne Dem det". 
Et Orkester spillede en af de ny-
este, mest indsmigrende Danse, 
men gennem Instrumenterne hør-
te jeg som et stadigt Lederriotiv: 
„Gud lønne Dem detTM. Jeg blev 
ganske fortvivlet over mig selv, 
og om jeg virkelig var blevet saa 
nervøs, at den første den bedste 
Tiggerbebrejdelse knnde give mig 
Samvittighedskvaler, det var dog 
for galt. Jeg sprang op og ringe-
de ud til Hospitalet. Jo, han levede 
i alt Fald, blev der svaret paa mit 
Spørgsmaal. 

Alligevel fik jeg ikke Ro over 
mig og gik derud. Jeg vidste, at 
den Reservelæge, der netop havde 
Vagt var en god Bekendt af mig. 
Ham kunde jeg tale med. 

„Ja, Staklen stammer nok fra 
et godt Hjem", fortalte Lægen, 
„og havde tidligere levet under 
gode Forhold. Daarlige Venner og 
mislykkede Forsøg paa at redde 
sin Forretning fra et af Tidens 
store Skibbrud bragte ham omsi-
der til Tiggesstaven. En Tid lang 
havde han kummerlig fristet Li-
vet ved Afskrivningsarbejde, men 
snart kunde han heller ikke faa 
fat i den Slags Arbejde. Og tilsidst 
stod han helt blottot for Eksistens-
midler. Groft legemligt Arbejde  

duede han ikke til, og hvor skul-
de han for Resten finde den Slags? 
Ingen havde han at laane hos, og 
det vilde han heller ikke forsøge, 
da han jo ingen Udsigt havde til 
at kunne tilbagebetale noget. Og 
saa greb han som et sidste Halm-
straa efter Tiggeriet. Han saa kun 
to Veje foran sig, at tigge eller 
gøre det, som nu var mislykkedes 
for ham. Saa tog han en Beslut-
ning. „Nu prøver DuTM, sagde han 
til sig selv, „men hvis den første 
Du henvender Dig til med en An-
modning, viser Dig bort, saa tager 
Du det som et Tegn paa, at din 
Skæbne ikke engang under Dig 
den Udvej, der er forbeholdt 
Landstrygere og Gavtyve. Og saa 
griber Du til sidste Middel og for-
lader denne Verden, som har ladt 
Dig i Stikken I Findes der derimod 
Medfølelse hos den første, Du hen-
vender Dig til, saa skal det være 
et Tegn paa, at Du ikke behøver 

at opgive Troen paa Verden og 
dine Medmennesker". Naa, og 
denne Beslutning udførte han. Et 
Par Skridt fra det „Hjem", hvor-
fra han var sat ud af Mangel paa 
Penge, mødte han en velklædt, 

yngre Mand med et godt Ansigt. 
Elegant klædt var han, saa han 
kunde godt give ham lidt, hvis 
han vilde. Og hans venlige Ansigt 
viste, at der godt kunde være en 
Mulighed for, at han vilde, som 
han kunde. Saa gik Staklen hen 
til ham og bad om en Skærv, idet 
han godt forstod den sære Ironi 
i at lade sit Liv afhænge af en 
fremmeds Lune". 

„Og blev vist af", faldt jeg Læ-
gen i Tale, dybt greben over, hvad 
jeg havde hørt, ,,fordi den unge 
Mand i den silkeforede Overfrak-
ke ikke gad knappe en Knap op 
for at faa fat i sin Pengepung ! 
Tag denne Tegnebog, jeg ved ik-
ke, hvor meget der er i den, man 
der er i Fald nok til at hjælpe 
en Trængende". 

Et mislykket Frieri 
—o— 

Mikkel var Gaardmandssøn og 
skulde hava 4000 Kr. i Arvepart. 
Han var 29 Aar gammel, og nu 
syntes baade han selv og hans 
Forældre, at det var paa Tide at 
han saa sig om efter en Kone. 
For de 4000 Kr. kunde ikke kø-
bes nogen Gaard, og det gjalt der-
for om at se at faa fat i en Pige, 
der havde en lignende Kapital. 
For 8000 kunde man nok faa et 
lille Sted. 

Efter en Del Søgen fandt han ud at 
Jens Møllers Datter i Sanderup 
kunde være et passende Parti for 
ham. Sønnen der lige havde over-
taget Gaarden, og Datteren var 
tillagt 4000 Kroner, men om hun 
vilde have ham, og hvordan han 
skulde laa det at vide, det var 
det, han og hans Forældre spe- 

kulerede paa uden dog at blive 
klar over, hvordan Sagen skulde 
gribes an' 

I sin Forlegenhed henvendte 
Mikkel sig til en Mand i Nærhe-
den der var i Besiddelse af en 
hel Masse Bøger, i Haab om, at 
samme Mand ejede en Bog, hvori 
der stod noget om, hvordan man 
skulde bære sig ad med at fri og 
med at vinde en ung Piges Kær-
lighed. 

Og Manden havde virkelig og-
saa en saadan Bog. Den kaldtes 
„Frier-og Formularbog", og i den 
stod der følgende Raad: 

— Naar man skal fri; Man snak-
ker først om Vejret, det være sig 
nu Solskin eller Regn. Saa tager 
man lempelig Pigens Haand i sin 
og tilhvisker hende de kæreste 
Navne. Hun vil da rødme og se 
til en anden Side. I dette øjeblik 

maa man fri. 
Nu vidste altsaa Mikkel, hvor-

dan det gik til med at bejle, og 
dergpaafølgende Søndag Formid-
dag gik Mikkel hen til Jens Møl. 
lers. Sit fineste Tøj var han iført, 
hans Gang var let og frejdig som 
aldrig før, — nu var hans Lykke 
gjort derom tvivlede han ikke. 

For en Sikkerheds Skyld havde 
han laant Bogen, og den gik han 
med i Lommen, og paa Vej til 
Sanderup tog han af og til Bo-
gen frem og læste Stykket, der 
handlede om at fri, saa da han 
naaede Jens Møllers Port, var ban 

sikker paa, at han kunde Formu-
laren udenad. 

Han gik saa ind for at berette 

sit vigtige Ærinde. Datteren og 
Moderen var ene hjemme, og snart 
gik Moderen ud i Køkkenet, saa 
Mikkel og Pigen blev ene. 

1 Tillid til Bogen gav han sig 
ført til at snakke om Vejret, der-
næst gik han hen og tog Pigen i 
Haanden og vilde nu til at hviske 
hende alle de „kære Navne". Men 
nu var Ulykken den, at Mikkel var 
mere vant til at omgaas Heste 
end Piger; hun begyndte nemlig 
at blive urolig, og Mikkel sagde: 

Stille, stille! — Purrr! Purr I 
Saadan var han vant til at sige 
til Hestene, naar disse blev uro- 
lige. 

Erindrende Bogens Ord siger 
han saa til Pigen: 

— Hvorfor rødmer du ikke til 
en anden Side? 
Men hun saa blot meget foragte- 
lig paa ham. 

Havde han gjort noget galt? — 
Paa en Maade ja. Han havde nem. 
lig traadt op i to kostbare Blom-
stervaser og mast dem fuldstændigt 
medens han stod og holdt Pigen 
i Haanden. Først da hun begynd,  
te at le ad ham, saa han, hvad 
han havde gjort. 

Ærgelig loer Mikkel ud af Dø-
ren og satte Kursen hjemefter. 
Her var hans Ord til Forældrene: 

— For Fremtiden er jeg villig 
til at gøre alt, hvad det skal væ-
re — bare ikke til at fri, for det 
duer jeg ikke til. 
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bedst hos CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og Gulds meclefort. 
ved Havnen, Telefon 141: 

Fra Uge til Uge. 

Maleren Mogens Ege 
har For nylig udstillet en Dol af 

sin righoldige Produktion paa Hotel 
Skandinavien i Jydernes Hovedstad, 
som har vakt berettiget Interesse 
og paa den smukkeste Maade vir-
ket som Propaganda for vor skøn-
ne Klippeø. „Aarhus Venstreblad" 
skriver bl. a.: „Saa godt som ude-
lukkende fra det nordlige Bornholm 
har Maleren hentet sine Motiver, 
herlige Landskaber med høstlig 
Sommersol ; En Vej mellem Gaar-
de, der har knaldrøde Tage, og naar 
Vejen hører op, et Hav saa blaat 
og friskt. Saa umiddelbar opfatter 
Mogens Ege Naturen. Han er alt-
saa impressionist, en stor Tekniker, 
en stor Farveelsker. Gaa ind og se 
Bornholm ; det kan ikke fortrydes, 
for naar man gaar igen, er Sindet 
blevet mættet med Farve og Skøn-
hed." 

Mogens Ege meddeler os, at næ-
sten alle Katalogets 34 Numre blev 
solgt i Aarhus, Herning og Kø-
benhavn. Det er ikke saa faa Bil-
leder Mogens Ege i Aarenes Løb 
har malet med Motiver fra Klippe-
øen, og næsten alle er ophængt deko-
rativt i danske Hjem og virker ved 
deres festlige Farvespil som en glim-
rende Reklame fer vor Ø. 

Det er i Aar 23 Aar siden M. E. 
første Gang kom til Allinge som 
ulig, lovende Kunstner; siden da 
har han fartet meget om, bl. a. i 
Amerika, men Bornholm drog ham 
bestandig tilbage, og i de senere 
Aar har han haft fast Bopæl i Al-
linge. I den gamle, romantiske Dok-
torborig har Kunstner-Familien nu 
slaget sig til Ro og indrettet sig 
rigtig hyggeligt. Vi ønsker til Lykke, 
saavel med Lejligheden som med 
Jubilæet. 

All. - Sandv. Haandwerkerforezing 
holdt i Mandags Generalforsam-

ling paa Teknisk Skole, hvor 
Formanden, Malerm. Ludv. Niel-
sen aflagde Beretning og Kasse-
reren, Gasværksbest. Kofoed op-
læste Regnskabet. 

Af Indtægtsposterne andrager 
Tilskud fra Staten 1910 Kr., Am-
tet 105 Kr., Lotteriet 740 Kr., 
Sparekassen 90 Kr. og Kommu-
nen 300 Kr. samt Vederlag for 
Lokale, Lys, Varme og Rengø- 
ring samt 150 til Arb. Oplysnings-
udvalg, Medlemsbidrag 195 Kr. 
og fra Eleverne 572 Kr. 

Beretning og liegnskab god-
kendtes og Gasværksbest. Kofoed 
og Murer Clausen genvalgtes til 
Bestyrelsen, ligeledes den afg. 
Revisor H. Mortensen og Med-
lem al Lotteriudvalget Bygmester 
P. Pedersen. 

Ved Skolen er der i Aar kom-
in el 3 nye Lærere: Lærer Jensen 
i stedetfor A. Holm Nielsen, 
Ass. P. Hansen, Kæmnerkonto-
ret i stedetfor Sparekasseass. 
Brandt og Karl Rowald, som un-
derviser i Tysk. 

Der er indtegnet 74 Elever. 

Husk Rede Kors Kursus 
i Hjemmesygepleje førstkom-

mende Onsdag Aften Kl. 7,30 
hos Fru Christensen. Indtegning 
sker ved Henvendelse bil Fru 
Smedem. Pedersen og Fru Bogtr. 
Gornitzka. 	Se Annoncen. 

Doger og 3Iabe. 
—0- - 

Nord. Hanstart. Nr. 21 d. 8.-10.-35 
Naar man ser dette Nummer af 

Nordisk Mønster-Tidende, er man 
ikke i Tvivl om, at det er Efteraar. 
Uldne Kjoler, varme Skolekjoler 
til Børnene, elegante Rober til Sel-
skabslivets Forsæson, Kaaber, Frak-
ker, Pelsværk, fortæller om Vinter-
modens sidste Nyheder, og endelig 
kommer hertil de mange smukke 
Haandarbejder, som skal forkorte 
de lange mørke Aftner paa den 
fornejerigste Maade, Korsstings-
broderier, Strikning, Hækling, Knip-
ling, Skønhedspleje, Foto-Revy. 

Hasselbalchs Forlag 
har udsendt 2 nye Drengebøger. 

nemlig Lars Hansen :„De 5 Ishavs-
gaster" og Torry Gredsted: „Boden 
betales". (Læs iøvrigt Artiklen om 
Drengebegsfo afatter Torry Gredsted) 

Sporten. 
3 Allinge Fodbold-Sejre. 

Søndagen var en stor Dag for 
vore hjemlige Fodbold-Hold, idet 
alle tre Hold var i Funktion og 
— sejrede. 

Lad os begynde med de smaa. 
Allinge jun. I spillede en tidligere 
udsat Kamp med Viking jun. I paa 
Østergadebanen i Rønne, og Sej-
ren var meget overraskende, idet 
Allinge vandt med 7-0. Efter 
Øjenvidners Udsagn spillede Al-
linge Holdet en ganske fortrinlig 
Kamp med godt Sammenspil og 
godt opbyggede Angreb. 1 første 
Halvleg vekslede Spillet jævnt fra 
Maal til Maal, men i anden Halv-
leg var det, som om Allinge hav-
de kørt Vikingerne ganske ud, 
Bolden sad i Vikings Kasse den 
ene Gang efter den anden. Sejren 
var fuldt fortjent og Jublen var 
stor, da man kørte hjem. Alle var 
enige om at nu skulde Nederla-
gene i Svaneke hævnes. Sagen er 
nemlig den at da Allinge den 1. 
Sept. stillede i Svaneke for at spil-
le en Kamp med denne By's 1 ste 
Junior, udeblev Dommeren helt, 
og efter en halv Times Ventetid 
enedes man om at spille en Pri-
vatkamp, naar Allinge nu endelig 
var kommet derned. Denne Kamp 
tabte Allinge, og Unionen bestem-
te saa, at denne Privat- Matsch 
skulde gælde for Turneringskamp. 
Det synes vi jo unægtelig at det 
er lidt mærkeligt, men B.B.U. sva-
rede os samtidig, at vi godt mat-
te spille Kampen om igen, men 
Unionen vilde ikke være med til 
at dække Udgifterne. Det var en 
haard Dom for Allinge, men man 
maa glæde sig over, at Interes-
sen er saa stor mellem de kvikke 
Juniores, at de i Søndags var 
enige om, at derned skulde de. 
„Vi skal nok selv betale Bilen I " 
Det er nu Meningen, at denne 
Kamp, saafremt alt gaar i Orden, 
skal spilles den 20. Okt. 

II Holdet spillede i Rutsker og 
vandt med 3--1. Dette havde man 
ikke ventet af Allinge II, men det 
lader til, at der er kommet Liv i 
Holdet, det skulde heller ikke 
gerne være saadan at Allinge II 
Hold skulde gaa i Staa, for saa 
er der ikke noget rigtig Mellem-
led for de smaa Juniores at pas-
sere, før de naar op til 1ste Holdet. 
2det Holdet skal vi saa vidt mu-
ligt holde i Gang, da det samti-
dig giver Kappestrid mellem alle 
Seniores for at naa op paa første 
Holdet. 

Kampen i Allinge mellem B.10 11 
og Allinge I var en Oplevelse. Det 
er snart længe siden vi har set 
saa godt Spil af vore Seniores. 
De spillede næsten alle en god 
Kamp. Maalmanden havde en god 
Dag, ligesom Back - Parret var 
stærkt, og kan vi nu blot behol-
de disse to Spillere igennem Tur-
neringen, vil de i Forbindelse med 
half-backs være en stor Hindring 
for ethvert fremmed Hold. For-
wards-Kæden var heller ikke uef-
fen ; dog mangler nogle af dem 
lidt mere Beslutsomhed og hurtig 
Manøvrering foran Maal. Der bli- 
ver altfor mange Chancer der gaar 
tabt ved denne Usikkerhed. 
„Monne" var som altid den ener-
giske Slider, og man syntes, det 
var ligesom Brodden gik af An-
grebet, da han trak sig tilbage til 
Forsvaret. Kampen var interessant 
og livlig og endte med 1 —0 til All. 

Sejren kan maaske siges at 
være for lille, og havde det i 
Grunden ikke været mere retfær- 
digt efter Spillet at Sejren havde 
lydt paa 3-2 eller 3-1 til Allinge. 

Nu har Iste Holdet kun Aakir-
keby og Gudhjem tilbage, og kan 
de klare disse to Klubber staar 
de med 11 Point, og intet af de 
andre Hold kan naa højere end 

12 Point, eftersom de alle har 
uafgjorte Kampe imellem Resul-
taterne. Selvom der bliver spillet 
en uafgjort Kamp endnu, og Al-
linge vinder sine to sidste Kampe, 
kommer Allinge til at spille Op-
rykningskamp til Mesterskabsræk-
ken. Dette vilde være en stor Op-
levelse og et godt Plus for Spor-
ten i Allinge. Vi venter og haaber ! 

A. S. G. 

Step dig slank. 
Den glimrende Operetteskuespil-

ler og Stepdanser Jack Buchanan 
er i England gaaet i Brechen for 
Step-Dansen med det Resultat, at 
Tusinder af engelske Kvinder i 
alle Aldre nu hver eneste Dag ta-
ger Undervisning i Step - Dans. 
Aarsagen til denne Mani er ikke, 
at det er blevet ligefrem moderne 
at steppe, men den Kendsgerning, 
at man bliver slank af at steppe. 

Jack Buchanan hævder, at en 
Dame, der er blevet lidt for fyldig, 
nemt taber en halv Snes Ualvkilo 
paa en Maaned, hvis hun stepper 
hver Dag. De unge Piger derovre 
er helt tossede til at steppe, og 
Skolerne i tap-dancing, som det 
hedder, har Elever, der er op mod 
tres Aar gamle. Ogsaa mange 
Gentlemen tager Kursus i Step for 
at bevare Ungdommens Vivacitet. 
Mange Tennisdamer lærer at step-
pe, fordi det viser sig, at de bli-
ver hurtigere paa Bolden, naar 
Ben og Fødder har faaet den 
specielle Motion, som Stepdansen 
giver. 

Naar det rygtes, at Step virker 
a fmagrende og forskønnede, vil 
der sikkert blive run paa Step-
Skolerne ! 

En Drengebogsforfatter, 
Alle raske Drenge kender „Paw", 

Sønnen af en dansk Sømand og 
en Indianerkvinde, Drengen, der 
herhjemme i Danmark voksede 
op som et Udskud, blev anbragt 
paa en Opdragelsesanstalt, flyg-
tede og blev fanget og flygtede 
igen og igen, indtil han tilsidst 
blev sendt til Søs, hvor han, da 
Skibet sejlede op ad Suriamfloden, 
fulgte Urskovens Kalden og for-
svandt fra Damperen. De kender 
ogsaa Fortsættelsen „Paw i Ur-
skoven", og mange Drenge vil 
nikke genkendende, naar der næv-
nes spændende Drengebøger som 
„Eventyrblod", „Hokota", „Jean 
Piaggi", „Løftet, som bandt". 

Nu lægger Drenge vel nok i 
Almindelighed mere Mærke til 
Titlerne end til Forfatternavnet, 
men de bør dog vide, at Forfat-
teren til alle disse udmærkede og 
meget læste Drengebøger er Tor-
ry Gredsted, der den 24. Septetn-
ber fyldte 50 Aar. Og de bør og-
saa vide, at denne Forfatter ikke 
er en Mand, der sidder i sin stil-
le Stue og fantaserer sig til det 
hele. Nej, Torry Gredsted har al-
tid gaaet sine egne Veje. Han har 
set sig om i Verden, han ved, 
hvad han skriver om. 

Han blev født den 24. Septem-
ber 1885 i Odense, hvor Faderen 
var Lektor. Efter at have taget 
Studentereksamen gik han til Hæ-
ren, hvor han 1908 blev Premier-
løjtnant og 1919 Kaptajn. Nu krib-
lede det imidlertid i ham efter at 
komme ud. Han tog Hyre som 
Letmatros paa en ti Maaneders 
Tur til Sydamerika, og senere kom 
han som Matros til Afrika. Han 
har desuden gjort Tjeneste ved 
Gendarmerikorpset paa de tidligere 
danskvestindiske Øer, han har 
boet mere end et Aar paa Kor-
sika og et halvt i Siam, og han 
har haft lange Ophold i Frankrig, 
England og Tyskland. — Først i  

1934 slog han sig paany til Ro, 
og har siden været Lærer ved 
Wads Kostskole paa Bogø. 

Det er altsaa en Mand, der har 
noget at fortælle Drengene, og 
han gør det livligt og spændende. 
Drenge føres i hans Bøger rundt 
i de forskelligste Egne paa Jor-
den, og da der altid sker noget, 
er det ikke mærkeligt, at Drenge-
ne sætter Pris paa hans Bøger. 
Han har allerede et ret omfatten-
de Produktion bag sig, idet hans 
fjortende Bog netop er udkommet. 
Den hedder „Boden betales" og 
er en Fortsættelse af „Løftet, som 
bandt', der udkom i Fjor, og hvis 
Handling foregaar i Mongoliet. 

Der er noget friskt og mandigt 
over Torry Gredsteds Bøger, som 
bevirker, at man trygt kan anbe-
fale Forældre at give deres Drenge 
en Gredsted-Bog. De er ganske 
fri for Drengefor§tidelse og for-
loren Sentimentalitet, de er band-
lingsbevægede og spændende. De 
gaar lige i Drengene. 

Torry Gredsted har med sine 
Bøger forstaaet at gøre sig gæl-
dende ogsaa uden for Landets 
Grænser, idet de fleste af dem er 
udkommet i Oversættelse baade 
i de skandinaviske Lande og i 
Holland, Tyskland og Tjekoslo- 
vakiet. 	Johs. Pedersen. 

De Blindes Dag 
den 18. Oktober. 

Vort Samfunds Blinde bærer uden 
Sentimentalitet deres tunge Skæbne 
og søger i Stedet for Klage at dyg-
tiggøre sig paa de særlige Felter 
indenfor Erhvervslivet, hvor de er 
i Stand til at gøre sig gældende. 
Men den almindelige økonomiske 
Udvikling — eller Krisen, som man 
ogsaa kalder den — har i høj Grad 
indskrænket de Blindes Erhvervs-
muligheder. Den store Ardejdsløs-
hed har bevirket, at mange ledige 
blandt de Seende har kastet sig 
over det let lærte Børstenbinderi, 
som hidtil var de Blindes vigtigste 
Arbejdsfelt, og denne Kunkurrence 
kan de naturligvis ikke taale. Sam-
tidig har Radiomusikens mægtige 
Udvidelse i de senere Aar medført, 
at de blinde Musiklæreres og Pia-
nostemmers Chancer for at opret-
holde en nøjsom Eksistens, er af-
svækket til det katastrofale. 

Under denne Tingenes triste Til-
stand klamrer de Blinde sig — som 
naturligt er — endnu fastere til 
deres Landsorganisation „Dansk 
Blindesamfund", der siden sin Op-
rettelse i 1911 har ydet en yderst 
virksom Støtte til Løsningen af det 
vigtige Problem : at betrygge de 
Blindes Eksistens uden at ligge det 
øvrige Samfund alt for haardt til 
Byrde. 

I øjeblikket er det saaledes,  at 
„Dansk Blindesamfund" modtager 
et aarligt Statstilskud, i 1934 godt 
9000 Kr., og Foreningens økonomi 
hviler iøvrigt paa en Række for-
skelligartede Indtægter, hvori en 
Del Bidrag fra Legater og Institu-
tioner samt Husleje bl. a. af Sel-
skabslokalerne i Foreningens stater  
lige Ejendom „Folkets Gave" i 
Bogensegade i København, er en 
væsentlig Del. Tillige hænder det 
heldigvis af og til, at varmhjertede 
Mennesker i deres Testamente be-
tænker Foreningen med en Gave, 
et smukt Eksempel til Efterfølgelse. 

„Dansk Blindesamfund" har i 
1934 udbetalt ca. 40.000 Kr. i Un-
derstøttelser til trængende Medlem-
mer, og selv om man gennem en 
fornuftig økonomisk Ledelse hid-
til har haft solid Grund under Fød-
derne, er det dog forstaaeligt, at 
„Dansk Blindesamfund" med den 
alvorligste Bekymring ser Fremti-
den i Møde. Situationen er saale-
des, at Foreningens filantropiske 
Virksomhed med de Krav — hvor 
rimelige de end er — der for Tiden 
stilles til den, ikke stort længere 
vil kunne opretholdes, medmindre 
der gives Foreningen Mulighed for 
at skaffe sig Midler til dette For-
maal. 

Under disse Omstændigheder har 
Justitsministeriet vist sin Forstaaelse 
ved at give „Dansk Blindesam fund" 
Tilladelse til at lade afholde en 
Landsindsamling Fredag den 18, 

Tak for al Opmærkso.mhed 
ved miri Konfirmation. 

EJVIND STENDEW,  

Min og mine Forældres Tak 
for venlig Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Grethe Grønvall, Muradam. 

Min og mine Forældres hjer-
teligste Tak for Opmærksom-
heden ved min Konfirmation. 

TOVE SONNE. 

Min og mine Forældres hjer-
teligste Tak for Opmærksom-
heden ved min Konfirmation. 

Ketty Pedersen, Sandvig. 

Vor inderligste Tak til alle 
for Opmærksomheden ved An- 
na-Lises Konfirmation. 

Familien Jensen, 
Ham merodde Fyr. 

Min og mine Forældres hjer- 
teligste Tak for Opmærksom- 
heden ved min Konfirmation. 

Dagny Aagesen, Sandvig. 

Oktober. En lille køn Blomst til 
10 Øre vil blive forhandlet, og For-
eningen nærer det Haab, at Publi-
kum vil modtage Sælgerne med 
Velvilje, saaledes at der kan ind-
komme et anseligt Beløb til Gavn 
For Foreningens Virksomhed. 

Man er naturligvis fuldt paa det 
rene med, at adskillige „Dage" i 
Forvejen paakalder Offentlighedens 
Opmærksomhed, men det maa i 
denne Forbindelse være paa sin 
Plads at oplyse, at „Dansk Blinde-
samfund" i over 1I Aar ikke har 
haft nogen Indsamling. Den sidste 
afholdtes den 2. Maj 1924 og gav 
-- takket været den danske Offent-
ligheds venlige Forstaaelse — et 
synligt Udslag i Opførelsen af „Fol-
kets Gave", som foruden at rumme 
Administrationskontorerne og en 
Del Friboliger for daarligt stillede 
Blinde, er blevet til en roligt rin-
dende Indtægtskilde for Foreningen 
gennem sine smukke Selskabslo-
kaler med tilhørende Restaurant. 

Det er Meningen, hvis Indsam-
lingen indbringer mere, end det er 
nødvendigt til Afhjælpning af den 
nærmeste Tids haarde økonomiske 
Krav, da at søge oprettet et Ferie-
og Rekreationshjem, hvor navnlig 
Storbyens Blinde kan hente friske 
Kræfter og nyt Livsmod. Endvide-
re vil Foreningen uddybe Arbejdet 
for at tilvejebringe Radioapparater 
til Blinde. 

Det er som nævnt 11 Aar siden, 
„Dansk Blindesamfund" sidst hen-
vendte sig til Offentligheden. Til 
daglig gaar man yderst sagte med 
Dørene, og den betydelige Opgave, 
der paahviler Foreningen, løses i 
al Stilfærdighed. Naar man nu ef-
ter saa lang Tids Forløb lader en 
beskeden Trommehvirvel røre, tror 
man med Bestemthed at kunne 
paaregne alle Seendes Sympati, saa-
ledes at den nødvendigr Støtte kan 
tilvejebringes til den beklagelses-
værdige Klasse Medborgere, hvem 
Synets kostelige Gave er nægtet. 

G. F. 

Olsker 
Kommuneslatten for 1. 
Halvaar 1935-36 bedes indbetalt 
inden d. 15. Okt, derefter til iæg-
ges Renter og udskrives Restancer. 

Sogneraadet. 

Averter i NORDBORNHOLM. 



Sodavandsflasker, Mineralvandsflasker og Kasser 
tilhørende 

Mineralvandsfabriken Bornholm 
SANDVIG 

bedes af Hensyn til Afslutningen af Fabrikens 
Likvidation afleveret inden den 20. Oktober d. A. 

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

Nordlandets  Handelshus. 

GØDNINGSKALK! 
Jeg venter nogle Ladninger - og modtager 
gerne Bestillinger til omgaaende Levering. 

E. M. BECH Tlf. 10 PRODUKTEN 

P R.OTOKOLFABRI  	

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

Kun moderne Apparater — Elektr. Lamper og Skærme 
Alt sælges paa gode Betingelser. 	 William Lind 

v. Lindeplads, Allinge 

færige ttine 3(joler er nu paa Lager! 
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Færdige uldne Kjoler i fikse moderne Faconer 
er nu hjemkommet i Efteraarets Modefarver. 

Vi har et smukt Udvalg i Ungpigekjoler og 
Fruekjoler og til alle Priser fra Størr. 38-48 

Magasin du Nords Uds. v. Victor Planck 

~~111•11~~11 

Bedste Akaria Petroleums- 
Ovne, stor Størrelse. KULKASSER, KULØSER, 
KØKKENLAMPER, GLAS og Væger sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

1 

Shitifirmation4:3 --.. Zetegrammer 
udbringes gratis i OLSKER og TEJN Søndag den 13. Okt. 

gio4;fcit »uge 5  2:1f. 11-2 

fillffil•iffill1~~10•11~13 	  

3a  Eiteraarei i Made  med et Par nye SKO fra Skomager 

Carl Larsen, Vestergade, 

Frisklavet Foderblanding 
ekstra af bedste kontrolleret Kvalitet samt dansk SOYASKRAA 
knuste SOLSIKKEKAGER, grove HVEDEKLID, grove RUG-
KLID, HVEDEGRUTNING, prima PLATA-MAJS til Hønsene. 
Alt sælges til smaa Priser, og vi tager gOde, sunde Sædvarer 
som Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

~111111~1 

Allinge- Sandvig Gymnastikforening 
Aarets billigste Andespil 
afholdes SØNDAG den 20. ds. paa Christensens Sal Kl. 1(i 

Iler bortspilles 8 Ender og 1 Gaas + 2/2 Ks. Cigarer gratis 

Enkel Brikke 25 øre — Gaasen 40 Øre 
Seriekort (Gaasen iberegnet) 2 Kroner 

Om Aftenen Bal for Foreningens Medlemmer — 	Bestyrelsen 

• 

Boxer udlejes 

ffliografen 
Fredag og Søndag Kl. 8 

FisKertøsen 
En munter og spændende Folke-
Komedie med Marion Davies. 

Ekstra: Hjem Hjem mit kære Hjem 
Smuk Naturfilm 

A. S. G. 
afholder halvaarlig Generalfor-
samling Fredag den 18. ds. Kl. 8 
i Christensens lille Sal. 

Bestyrelsen 

Bornholms Spare- 
og baanekasses 

Afd. i Allinge 
• 
Kontortid: 9-12  2 -4 

Røde Kors 
i Allinge, Sandvig og Olsker 

Kursus i Hjemmesygepleje 
og kunstig Aandedræt begynder 
Onsdag d. 16. OKtober 
Kl. 19,30 — hos Fru Gæstgiver 
Christensen — under Ledelse af 
Sygeplejerske Frk. Eggers. 
Kursuset strækker sig over 14 Dage 
(6 x 2 Timer) og Prisen er 2 Kr. 

Indtegning hos Fru Gornitzka, 
Allinge, 'Fif. 74, hvor yderligere 
Oplysninger gives. 

00000000000000000000000000000 
0 

HOB STOF 
0 	 0 0 	 c, 0 	og De faar bedre 	0 0 	Kvaliteter! 0 0 	 0 00000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000 
O 	 0 

SY SELV 
0  
. 

eller lad Stoffet sy, og 	g 
g Smagen bliver personlig ! g 
O 	 0 
40000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000 
0 	 0 

SPAR PENGE 
2 Resultatet bliver, at De til 3 
8 billig Pris faar bedre Varer {›, 
00000000000000000000000000000 

Ensfarvede Kjolestoffer 

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

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

mordlandets Kandelsfius, 

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

Køb det i Produkten! 

Kul, Koks, Centralvarme- 
tinder og Briketter. 

Rigtige Varer! — Rigtige Priser! 

Køb det i Produkten! 

Kakkelovne, Kaminer, Kom-
furer, Ror, Riste. 

Rigtige Varer! — Rigtige Priser! 

Kob det i Produkten! 

Alle tørrede Frugter, Sved-
sker, tørre Æbler, Abrikoser, 
Rosiner i Pk. og løs Vægt. 

Rigtige Varer ! Rigtige Priser! 

Køb det i Produkten! 

Kulkasser, Kuløser, Roegre-
be, Roeknive og Roekurve. 

Rigtige Varer!— Rigtige Priser ! 

Køb det i Produkten! 

Emanerede Kasseroller, Kaf-
fekander, Gryder, Grydelaag, 
Thepotter, alt Køkkenudstyr 

Rigl ige Varer! — Rigfige.Prlser ! 

Kob det i Produkten! 

Haandsæber, Barbersæber, 
Barhercreme, Barberblade, 
Barbermaskiner, Tandpasta. 

Rigtige Varer i — Rigtige Priser! 

Køb det i Produkten! 

Alt i Kolonial, Isenkram og 
Vinterbrændsel. 

Rigtige Varer! — Rigtige Priser ! 

8. gri, 2ecfi 
Telefon 10 

En Dame 
kan faa Ophold mod at holde Hu= 
set i Orden. Henvendelse og nær-
mere Aftale 

Pedersen, Landly, Rø St. 

ElION~1~001 1 

Billigt Flæsli 
sælges igen i 

W. Rømers Slagterfor. 
gle~~~~0~ 

Lodsedler! 
til Varelotteriets 1. Trækning 

koster kun 130 Øre og faas hos 
I. 13. Larsen, Allinge 

aut. Kollektør. 

Et Parti 
god hjemmelavet 

Spegepølse 
sælges for 95 Ore pr. halv kg. 

W. kR O 1V1 E R'S 
Slagterforretn. 

Strikhosmoll!  
Kat Deres Garn hos: A. MOGENSEN, Tejn! 
Et Restparti af K A SKE T TER udsælges meget billigt 

11~11111111111~L 
Zool. Have - Stammershalde 

Søndag Aften Kl. 8-12: DANSANT 
Kl. 10 Ballondans 	iste Kl. Orkester 

3 Størrelser af 

RO EGREBE! 
Kartoffelgrebe 
Skærvegrebe 
Staldgrebe 
StaalsKovle 
Enekurvestore og smaa 
og alle andre Redskaber for 
Landbruget sælges til me-
get rimelige Priser. 

Gode Sædvarer tages som Betaling 

Nordlandets Handelshus 
Brugt 

Morsø Komfur 
med Træk til højre - 	sund 

lille brugt Rundovn 

sælges billigt 

Nordlandets Handelshus 

Fotograf A. Møller 
Et Fotografiapparat 
er en velset Konfirmationsgave 

Stort Udvalg! 

Billeder indrammes 
Telefon Allinge 4 

Belliesda, Allinge 
Ved Efteraarsfesten d. -1 ds. blev 
følgende Nr. paa. Adgangskortet 
udtrukne: Langsjal 198 

Spisestuesæt 53 
Kan afhentes hos Kersti Karlsen 

Rosengade 

En pæn Pige 
kan fna Plads til 1. Novhr. paa 

Blaaltolt, pr. Allinge 
•■•■•■•■••■1■Ma,m- 

1 Fodermester 
søges til 1. Novbr. til en mindre 
Besætning. 

Mallegaard, Ro 

Jeg har de nye Strikkebøger 
--- og jeg har Garnet dertil, 
Efteraarets og Vinterens Farver. 

Udnyt de lange Aftener. — 

tiflæg vor Yorretning et Besegl 

w Chr. DideriKsen A Sct. Mortensgade 	 RØNNE 	— 	Telefon 865 

f:o 	Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
0 	1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 0 
pa 	Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

amiaae■pyry~wl■' 	 

Vort Lager af 

Kakkelovne og Komfurer 
— MORSØ KVALITET — 

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

Nordlandets Handelshus. 



Autoreparatører 	 I 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

Bagerier 
Andrsen,1siTh. Sandvig Tlf. 2 
Ifald, E., Løshækg. Allinge Tlf. 7S 

Blikkenslagere 

Blomsterhandlere (Gartnere) 

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

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr„ K irkepl. All. Tlf. 138 
Tapet Ladervarer Legeføl 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed:S: Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P.,' Nørregade All. Tlf. 69 

Bødkere. 

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

Cykler og Cyklereparationor 
Jørgensen, H., v; Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Styrmandens Pibe. 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
Damefrisørsaloner 

Kornum, K. 	v. Posth. AlI. Telf. 153 
Larsen, Joh.. 	Barber, 	All. TIL 53 

Weber 	Anna, 	Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, 	Allinge 	Tlf. 	95 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Forsikrings - Agenturer 

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

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge 	Telefon 25 

Art. f. Hotellerog Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. TIL 74 

Smørrebrøds-. Mellemlægspapir, Servietter 

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

Kiosker 

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

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

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

	

Lotterikollektioner 	I 
Klasselotteriet: 

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

Varelotteriet: 
Kiosken, "A. Mauritsen AlI. Tlf. 142 

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

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

Modeforretninger 
Petersen, Thora, 	v. Posthuset 	All.  

Murermestre 

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

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

Pensionater 

Planteskoler 
Kofoed, L.„Hallelyst" Tlf. Sandvig 6 

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

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

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr., K irkepl. All. Tlf. 	138 
Lind, Sander,Skræderi, Strandv„All. 
Olsen, Bay, 	Østerg. 	Allinge. 
I. Kt. Herreskrædder — Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, 	Kaj, 	Allinge 	Tlf. 	66 

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

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

Westphal, G. 	Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets:Handelshus, All. Tlf.,7 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

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

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

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

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

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 
Nielsen, Poul, Østerg. AlI. Tlf. 145 
Al Lastkørsel udføres 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 
Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. AlI. 137x 
Personkarret /13 Pereoned 

En Skipperhistorie. 
—o— 

Det er noksom bekendt, at en 
Sømand holder af en Pibe, og det 
er endnu mere bekendt, at en Sø. 
mand aldrig lyver — ikke sandt! 

Det er nødvendigt at vide dette 
for efterfølgende Histories Skyld. 

Vi laa i Singapore. En Aften-
stund gik jeg ind til min gode 
Ven Gerhard. Han var Styrmand 
og havde en rummelig, brillant 
Kahyt paa bagbords Side, og den 
misundte vi ham allesammen. Han 
havde tit Besøg, for han var en 
hyggelig og munter Fyr, der hav-
de rejst meget og ogsaa kunde 
fortælle meget. 

Da jeg kom ind, — ja, jeg vil-
de næsten ikke tro mine egne 
Øjne og mine egne Lugteorganer, 
for Lugten derinde var ganske 

	
En Dag kom der en gammel 

blaa af Cigaretrøg, og der sad Skipper, som laa ved Siden af os, 

Gerhard med en Cigaret i Munden. ombord. Og han havde Piben 
Gerhard, som ellers altid dampe-  med sig! Herregud jeg blev næ-
de af en Pibe baade Dag og Nat. sten tosset af Glæde. Og Skippe- 

Jeg spurgte lorbauset, hvad dette ren fik baade Guld og Gods, jeg 
skulde betyde. 	 lovede ham at huske paa ham i 

Jo, sagde han og tog et Par mit Testamente. Han sagde saa 
dybe Drag af Cigaretten — for en mange Tak, og saa fortæller han, 

Maanedstid siden havde han mis-  at han havde fundet Piben i et 

tet sin Pibe i Søen i Colombo. Rugbrød.;  Den var vel kommet 
Dette sagde han ganske rolig. der, da Bageren æltede Brødet, 

lian saa slet ikke ud til at tage tænker jeg. 
sig noget nær af det, og det syn- 

	Saa et Par Uger efter gik vi 

tes jeg var saa forunderligt, at til Italien. Vi havde Fragt til Ne- 

jeg sagde det til ham. 	 apel, Ja, de som kender Neapel, 
— Aa nej du, jeg er nok ikke — se Neapel og dø, -- aaja, ik-

helt uden Følelser, det maa du ke sandt. Naturligvis skulde vi 

da ikke tro, sagde han. Jeg vilde besøge Veswv. Jeg vilde se lidt 
tage mig det skrækkeligt nær, ned og bøjede mig, udover Kan- 

hvis det ikke var det, at jeg er ten af Krateret . 	. . der dratter 

aldeles knusende sikker paa at Piben ud af Munden paa mig, 
en skønne Dag faar jeg den igen. ned, ned i Afgrunden . . . 

Og saa smilede han saa sødt, 	Da havde jeg ikke noget Haab 
—, dem som kender ham, de ved længere. 
jo, hvor tiltalende han kan være, 	Jeg købte et Hundrede Cigaret- 
naar han smiler. 	 ter og vilde holde en Slags Sør- 

- Jeg skal sige dig det, sagde gefest over min Pibe. Nogen ny 
han, at den Pibe købte jeg i Ham- Pibe kunde jeg ikke faa mig selv 
borg for 10 Aar siden, Den var til at købe, det var umuligt — 

Skaden. Tre smaa, nydelige Lands-
byer havde Lavaen ødelagt paa 
en forholdsvis kort Tid. Ved Mid-
dagstid var alt saa roligt, at vi 
tog Mod til os og vilde bestige 
det Ulykkesbjerg . . . Jeg klatre-
de op over Lavaen som var fuld-
stændig stivnet til. Pludselig snub-
lede jeg og der begynder jeg at 
glide nedover med rasende Fart. 
Jeg troede saa sikkert, at min 
sidste Time var kommet. For jeg 
nærmede mig Afgrunden — et 
Fald paa tre-fire Hundrede Fod. 
Lige paa en Gang støder jeg Fo-
den mod noget haardt. Et vold-
somt Ryk, og der laa jeg, Bom-
stille. Lidt efter tog jeg Mod til 
mig og saa mig om. Og ved I 
hvad det var, der havde standset 
mig ? Jo det var min Pibe . . . 
Den havde frelst mit Liv. — Imid-
lertig havde de andre firet et 
Tov ned til mig. Jeg tog Piben 
med mig, og saa blev jeg hejst 
op igen. 

— Men Piben sad jo fast i La-
vaen, sagde du jo, vovede jeg at 
indvende. 

— Ja men den løsnede sig, da 
jeg stødte imod den. 

— Det vilde blive for meget 
hvis jeg skulde fortælle alt det, 
jeg har oplevet med den Pibe,be-
gyndte han igen . . . . Engang i 
Buenos Aires blev jeg overfaldet 
af Røvere. De tog fra mig den 
Smule jeg havde, Klæder og Stok 
og Kniv og Hat. Bare Piben lod 

de mig beholde. 

I New York blev jeg overkørt 
af den elektriske Jernbane. Jeg 
brækkede venstre Arm og tre Rib-
ben. Men Piben, den var lige hel. 

Paa en Sælhundjagt i Nordsø-
en fik jeg en Kugle i venstre Kind-
ben, Og Dokteren kunde konsta-
tere, at havde Kuglen gaaet tre 
Centimeter længere til højre, saa 
havde den truffet Piben. 

I Løbet af de ti Aar har jeg 
forlist otte Gange. Seks Gange 
har jeg reddet Piben selv. Engang 
blev jeg fisket op halvdød med 
Piben i Munden, og en Gang fik 
jeg den igen af Konsulen i Mali-
fax, vi forliste i Nærheden af Ha-
lifax og vi blev bjergede. Men 
Søen var saa fæl at det var Li-
vet om at gøre at komme ud til 
Skuden igen, og da der var gaa-
et to Dage var der ikke en Stump 
tilbage af hende. — Det eneste 
der kom i Land var et Rednings. 
bælte og saa min Pibe Og det 
blev leveret ind paa Konsulatet, 
Du kan ikke tænke dig. hvor jeg 
har været glad for den Pibe. Og 
jeg trøster mig med at en skøn-
ne Dag faar jeg den igen. 

Gerhard havde ikke mere at 
fortælle. 

Og en Stund efter pudsede han 
sig op og gik i Land. 

Jeg havde Vagt og maatte bli-
ve ombord, kunde ikke gaa med 

Klokken tre om Natten kom 
Gerhard ombord igen, og da var 
han temmelig skørhovedet. 

Han krøb op ad Faldrebet paa 
alle fire, og da han saa mig, fo'r 
han lige i Armene paa mig: „Nu 
har jeg den, — nu har jeg den." 

Og med bevæget Stemme for-
talt Gerhard, at han var gaaet 
ind i en Butik, hvor der var ud-
stillet en vældig Haj . . . Og paa 
et Bord ved Siden af laa alt det 
den havde haft i Mav en. Der var 
tre Hermetikæsker, en Sko, en 
Støvle, en Knibtang, tre Skrue-
jern — Gerhards Pibe, en gan- 

ske almindelig Pibe — - 
Det er sandt, at en Sømand er 

glad tor en Pibe. Og det er lige 
saa sandt, at en Sømand aldrig 
lyver, . . . 	er det ikke? 

Søro Amtst.) 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 
Salget stiger mer og nier 
jor den, der benytter de 

gode Id&r, 
der findes i Tryksag s- 

R e klamen. 

gest
uden Sange er ikke 

nogen rigtig LFest. 

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

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

just ikke saa elegant, — jeg syn- 	Dagen efter vaagnede vi ved 
tes nu bedst om det, som er en,  et gyseligt Spetakel, Skuden skæl-
kelt og lige til, skal jeg sige dig. i vede, saa jeg troede mindst, det I  
Og netop fordi den var saa en- var Dommerdag. Mørkt var det 
kel, derfor blev jeg saa glad for og en skrækkelig Lugt af Svovl 
den Pibe. . . Jeg havde ikke haft og brændt Viskelæder stank os 
den mere end 14 Dage, da mistede i Møde overalt. 
jeg den for første Gang. Jeg aver- ! 	Det varede ikke længe, før vi 
terede efter den i tre Aviser. Nej forstod, hvad det var. Det var Ve-
Piben kom ikke igen. Saa snart t  suv, som rørte paa sig — - 
jeg traf et Menneske spurgte jeg om 	Lidt efter lidt gav Larmen sig 

de ikke havde set m in Pibe. . . 	og Luften blev ren og klar igen. 
Folk troede jeg var spiltosset til j 	Vi roede i Land for at se paa 
sidst. For hvis jeg saa en Mand 
med en Pibe i Munden, saa kun-
de jeg næsten ikke faa Øjnene fra 
ham igen. Det var min Pibe, han 
røg paa, tænkte jeg. Nej det nyt-
tede ingenting. Der er ikke man-
ge, som bryder sig om en simpel 
Pibe, ser du. 

Men jeg fik den alligevel, nu 
skal du høre: 


