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Tavshed er Guld, 
()versa( fra Engelsk. 

--o— 
En Kvinde har ikke let ved 

at bevare en Hemmelighed. Men 
her skal der fortælles om en, 
som gjorde det, og hvad der er 
det mærkværdige — ikke for en 
Mands, men for en Kvindes Skyld. 

Holborn - Restaurantens store 
Spisesal var fuld af Gæster. Det 
elektriske Lys, som straalede 
Marmorpillerne og kastedes til-
bage fra Spejlglasvæggene, det 
stærkt pulserende Liv, Musikens 
Toner — alt frembragte et be-
rusende Atmosfære. 

Saaledes syntes i al Fald en 
af de Tilstedeværende, en ung, 
smuk Pige med store, uskyldige 
øjne, der straalede af barnlig 
Glæde over denne for hende 
ganske nye Verden. 

Det var ikke vanskeligt al 
gætte, i hvilket Forhold hun 
stod til de to andre Personer 
ved samme Bord. Den store Lig-
hed mellem hende og den mid-
aldrende Dame viste, at det var 
Moder og Datter, og Udtrykket 
i den tilstedeværende unge Mands 
Ansigt bar tydeligt Vidne om 
hans Følelser overfor den unge 
Pige. 

Frank Westal havde fundet 
sin Lykke i en lille Provinsby, 
just som han troede, at han for-
længst havde forspildt sin Ret 
dertil. De havde været forlovede 
en Maanedstid, og dette var 
Mauds første Rejse til London. 

»Nu maa vi vist gaa", sagde 
han og saa paa sit Ur.. Han rin-
gede paa Opvarteren, fik tilbage 
paa en Seddel og gav rigelige 
Drikkepenge. 

„Lad mig se det Pundstykke, 
Frank!" sagde den unge Pige, 
og tog en af de Mønter, hendes 
Forlovede havde faaet tilbage. 
„Nej se, hvor mærkværdigt! Det 
maa engang have været anvendt 
som Broche. Der er Mærker ef-
ter Naalen og her ser jeg en In-
skription. „For e:c,rigt" staar der. 
Det maa være en Erindring. 
Tænk, at være bleven nødt til 
at give den fra sig!" 

Den unge Pige saa' helt sørg-
mddig ud ved Tanken. 

,,Lad os nu se at komme i 
Tøjet!" sagde Frank i en paa-
faldende haard Tone. „Ja, und-
skyld", tilføjede han hastig, „men 
vi maa virkelig skynde os, hvis 
vi skal naa Teatret i rette Tid". 

,,Maa jeg beholde det Guld-
stykke?" spurgte Maud. 

„Ja vær saa god. Den Slags 
finder man nok af. Vi ses saa 
udenfor Teatret." Dermed rejste 
han sig fra Bordet. 

Frank tog sig en kraftig Styr-
kedrik for at blive sig selv igen. 
Under Forestillingen fulgte hans 
Forlovede Spillet med Interesse,  

men syntes mærkværdig tavs i 
Mellemakterne. Da de sagde hin-
anden Godnat udenfor Hotellet, 
lagde Maud Haanden paa Franks 
Skulder og saa' ham angstfuld 
ind i øjnene. 

„Hvad er der i Vejen?" spurg-
te Frank med næsten graadfyldf 
Stemme. 

„Kære Frank, tilgiv mig min 
Dumhed i Aften. Jeg kan ikke 
lade være at tænke paa den 
stakkels Kvinde, der har maat-
tet skille sig ved sin Brosche. 
Tænk, om jeg skulde blive nødt 
til at skille mig ved noget, som 
du havde givet mig. Det vilde 
være frygteligt. 

Der var en vis ung Mand, som 
ikke fik Søvn i sine øjne før 
Kl. 4, og da blev hans Drømme 
alt andet end behagelige. 

Maud var mærkværdig tavs 
og nedslaaet i tre Dage, og Frank 
Westall følte sig heller ikke syn-
derlig vel tilmode. Den fjerde 
Dag fik han en Billet fra hende 
med følgende Indhold: „Kom 
hen til mig Kl. 2. Jeg har gode 
Efterretninger, men du taar dem 
ikke at vide, før du kommer". 

Lettere om Hjertet end han 
havde følt sig i flere Dage, ind-
fandt Frank sig paa Hotellet. 
Maud stod ved Vinduet, da han 
traadte ind, og holdt et Brev 
Haanden. — „Nu maa du ind-
rømme," begyndte hun triumfe-
rende, „at din lille Pige ikke er 
saa dum endda. Jeg vilde gerne 
hjælpe det stakkels Menneske, 
som havde solgt Broschen, og 
spekulerede paa, hvorledes jeg 
skulde bære mig ad. Endelig fik 
jeg en Ide. Jeg satte en Annonce 
i Bladene og i Morges fik jeg 
Svar. Her skal du se: „E. T. vil 
tillade sig at besøge den Dame, 
som har været saa venlig at in-
teresse sig for hende, Torsd, K12," 

Det bankede paa Døren. 
,.Der er hun vist allerede". -

Frank Westall blev som et Lig 
og kunde næsten ikke trække 
Vejret. Men Maud lagde ikke 
Mærke til det, da hun gik for 
at lukke op. 

Den indtrædende var en høj, 
mager Kvinde i en gammel, slidt 
Kjole. Ansigtet var endnu gan-
ske smukt, men Udtrykket i øj-
nene vidnede om alvorlige Kam-
pe for det daglige Brød. Lang-
somt rettede hun Blikket mod 
den venlige unge Dame, der bød 
hende velkommen, og vilde net-
op til at kamme nærmere, da 
hun fik øje paa Herren henne 
ved Vinduet. Hun lo'r tilbage 
som om hun havde set et Spø-
gelse, og om Læberne viste der 
sig et haardt Smil. Franks Øjne 
var fæstede paa hende med et 
Udtryk af vild Fortvivlelse. I 
dette øjeblik læste hun hele hans 
Historie, og hun forstod, at hun 
holdt hans Skæbne i sin Haand. 

„Hvad for noget, kender De 
Frank ?" fremstammede Maud. 

Nej, nej — — han minder 
mig bare saa meget om en kær 
Ven, som jeg mistede for flere 
Aar siden. Maa jeg tale med Dem 
under fire Øjne, Frøken? 

„ De kan ikke tro," sagde Maud 
da de blev alene, hvor glad leg 
blev over, at min Annonce blev 
besvaret. Jeg vil saa gerne hjælpe 
Dem, hvis jeg maa.".  

Den fremmede Kvinde holdt 
et øjeblik Hænderne for Ansig-
tet, beherskede sig saa og rakte 
Haanden frem til Tak. 

„Kæreste Frøken, De kan ikke 
hjælpe mig. Jeg trænger ikke fil 
nogen Hjælp. Jeg kom for at faa 
den der igen. Det er alt, hvad 
De kan gøre for mig." sagde hun 
idet hun idet hnn tog imod Guld-
mønten," 

Men den Mand, jeg skal gifte 
mig med, er saa god og kærlig. 
Det vilde være en let Sag for 
ham at hjælpe Dem. 

„Lad mig saa takke Dem end-
nu engang. De er en Engel!" 

— — Døren lukkedes sagte 
efter hende. 

— — 
Frank mødte hende ved Ud-

gangen. 
„Mary," 
Kvinden vendte sig heftigt om 

imod ham. 
„Hvorledes skal jeg takke dig 

for din Godhed imod mig?" be-
gyndte han. 

Kvinden rettede sig i Vejret. 
„Det var ikke paa dig, jeg 

tænkte," svarede hun oLgik stolt 
sin Vej. 

En Fejltagelse. 
Af Chr. 11. Damm. 

Den unge Sygeplejerske Helga 
Jacobsen saa ualmindelig sød ud, 
da hun mere løb end gik hen til 
Dr. Dahl, som kom for at se til 
de Syge. 

— De maa lade Fru Sørensen 
rejse hjem, Dr., sagde hun til ham. 
Hun er ikke syg, hun fejler ingen-
ting, men længes saa forfærdelig 
efter sine Børn. 

— Det har De fortalt mig før, 
Frk. Jacobsen, men det kan ikke 
lade sig gøre, svarede Lægen og 
saa med uforstilt Beundring paa 
den kønne ungr Pige, som lige 
var blevet Sygeplejerske og nu 
vikarierede paa Sindsygeanstalten. 
Hun havde kun været der en 
Maaned, og han havde allerede 
tabt sit Hjerte til hende. 

— Ja, men Dr., naar jeg nu 
siger, at hun er lige saa klog, 
som baade De og jeg, saa maa 
hun da komme hjem, i alle Til- 

fælde paa et Besøg. 
– De kender hende ikke, sva-

rede Dr. Dahl. Selv om jeg ger-
ne vilde føje Dem, saa kan jeg 
ikke paatage mig dette Ansvar. 

Sygeplejersken gik ind med en 
Hilsen. Hun syntes godt om den 
unge Dr. Dahl, men hun forstod 
ikke hans Holdning overfor F] u 

nsen. Hun fandt, at det var 
Stædighed fra hans Side, og hans 
Chancer hos hende faldt et Par 
Grader. 

Fru Sørensen var, som Syge-
plejersken sagde det. tilsyneladen-
de fuldkommen normal. Hun saa 
sund og rask ud, og hendes Op-
førsel var saa god, som den kun-
de være. 

— Naa, hvordan gik det, spurg-
te hun, da Sygeplejersken kom 
ind til hende. Vilde han lade mig 
rejse hjem til mine Børn? 

— Nej, han vilde ikke. 
— Jeg vidste det, svarede Fru 

Sørensen. Jeg vidste det. De er 
alle imod mig, først og fremmest 
min tidligere Pige, Frk. Rasmus-
sen, som ser sin Fordel i at hol- 
de mig borte fra mit Hjem og 
Børnene. Og hun har talt med 
Lægen. Det ved jeg. 

— Ja, men jeg skal blive ved 
at bestorme Dr. Dahl indtil han 
lader Dem gaa. 

Frk. Jacobsen talte daglig med 
Lægen, og der gik ikke en Dag 
uden at hun nævnte Fru Søren-
sen, som saa gerne vilde hjem. 

— Jeg ved, at De mener det 
godt, var Lægens bestandige Svar. 
Men De kender hende ikke. Var 
hun helbredet, skulde jeg nok lade 
hende rejse. Jeg skal imidlertid 
se, om hun ikke kan faa Besøg 
af sine Børn. Det kan maaske kvik-
ke hende lidt op. 

Der gik nogle Maaneder. Saa 
kom Børnene. To søde Smaapi-
ger. Sygeplejersken bragte dem 
ind til Moderen. 

— Nej, kom I for at se til mig, 
raabte Fru Sørensen glad. Men 
pludselig forandredes hendes An-
sigtstræk og hun spurgte vredt: 
Men hvor har I Hans, min lille 
Dreng. Har I slemme Piger ikke 
taget ham med? Gaa, raabte hun 
fuldstændig ude af sig selv og pe-
gede paa Døren. Gaa, og hent ham 
eller jeg skal prygle jer. 

Forskækket trak Sygeplejersken 
sig tilbage med de grædende Børn. 
Den ældste Pige fortalte hende, 
at de ikke kunde tage Hans med 
fordi han var død. 

Det var den kendte Historie 
om en upaalidelig Tjenestepiges 
Uforsigtighed. En brændende Ci- 
garet havde tændt Ild i den lille 
Barneseng, den lille Dreng var 
død af Brandsaarene, og den for- 
tvivlede Moder var blevet sindsyg. 

— De havde Ret, Dr., sagde 
Sygeplejersken, da hun traf ham 
noget senere. Jeg troede ikke, at 
en saa fornuftig og rolig Patient, 



kunde faa et saadant Anfald. Jeg 
beder Dem undskylde, at jeg tog 
Fejl baade af hende og af Dem. 

Aa, det er ikke værd, at gøre 
saa meget ud af dette. Jeg var 
klar over, at det' var Deres gode 
varme Hjerte, som løb af med 
Dem. 

Et Par Maaneder efter løb det 
atter af med hende. Det var da 
hun gjorde Dr. Dahl lykkelig ved 
at hviske det lille kendte Ord paa 
to Bogstaver ind i hans Øren. Et 
Aarstid efter blev de gift, og blandt 
Gæsterne var Fru Sørensen, som 
blev udskrevet som helbredet. 

leger og 31abe. 
----o — 

Ill. Familie-Journal No. 27 
d 1.-7.-36. 

Nu II%rmer Tiden sig, da Be• 
retningen fra Olympiaden fylder 
Alverdens Blade, og Tusinder 
af Menneskers Tanker gaar mod 
Berlin. Meget apropos bar der-
for Familie-Journalen udsendt 
en særlig Korrespondent, som i 
Artiklen »Alverdens Sportsmænd 
gaar i Kloster« fortæller os lidt 
om de store Forberedelser, som 
træffes. Af det øvrige Stof kan 
nævnes en interessant Artikel om 
»Wassmuss - Tysklands Lawren-
ce«, en Mand, der blev det sam-
me for Perserne, som Englæn-
deren Lawrence for Araberne. 

Fra Uge til Uge. 
—o— 

Strandhotellet 
afholdt Onsdag Aften Amatøraf-
ten, der blev en bragende Suk-
ces, og sikkert gentages i Sæso-
nens Løb. Stemningen var paa de 
gladeste Højder, og nu forbere-
der Hotellet den næste store Fest-
aften, idet der Fredag den 3. hol-
des en stor Løgnekonkurrence, 
der gaar ud paa, at Publikum 
paa de fremlagte Sedler skal skri-
ve den største Løgn, det er dem 
muligt at finde paa. De morsom-
ste Løgne oplæser Bengt Nielsen 
i Aftenens Løb, og den allerstør-
ste »Kæmpeplade« belønnes med 
2 Dages gratis Ophold paa Strand-
hotellet — det bliver uden Tvivl 
en sjov Aften! — Richard Johan-
sens nye Tango »Bornholmer-
toner« er blevet :en eksempelløs 
Sukres — og hans Orkester blj-
ver mere og mere populært for 
hver Dag, der gaar — men det 
er jo ogsaa et Solistband af fine- 

' ste Kvalitet. Bitte Bengt gør be-
standig stormende Lykke med 
sine store Viser — og samme 
lille Mand forbereder bestandig 
nye, overraskende Festaftener 
paa Strandhotellet. 

Varelotteriet. 
Det er altid spændende at spille 

i Lotteriet — det er særlig spænd-
ende at spille i Varelotteriet, tor-
di Chancerne er saa store. 

Og De kan endnu naa at vinde 
til hele Ferieudstyret, hvis De 
spiller med i 4. Trækning. 

Solimann - Solimanne 
Palmehavens nye Sensation 

Siden i Tirsdag har de verdens-
berømte Tryllekunstnere Soli-
mann — Solimanne optraadt i 
Palmehaven, og sjælden finder 
man vel en Tryllekunstner med 
en saadan Behændighed. Soli-
mann forbløffer alle, selv for 
den mest opmærksomme Iagt-
tager er det umuligt at afsløre 
eller komme paa Sporet .af et 
eneste af hans Triks. Man tror 
sig simpelthen hensat til Fata 
Morganas Rige, naar han fan-
ger Kanariefugle, hvor der in- 

gen er, og senere forvandles den 
til en Kat, eller naar han ud af 
en tom Hat haler 100 Lomme-
tørklæder; naar han ud af ingen-
ting fremtryller en Due og der-
efter laves den om til en Kanin; 
og som Sluteffekt haler han en 
fuldvoksen And ud af Jakken 
paa en forbavset Herre fra Publi-
kum. 

Men i det alsidige Program 
byder Solimann — Solimaime 
ogsaa paa et glimrende hypno- 
tisk Teleparti 	Experiment, 
hvor Solimanne med en forbløf-
fende Nøjagtighed opgiver alt, 
hvad Publikum viser Solimann,' 
lige til Cigaretmærker og Dato-
er. At opramse alle de overras-
kende Numre, Solimaun med 
Vittighed og Charme udfører er 
umuligt, det bør ses — og saa 
er der ingen Entree. Kunstner-
parret fik naturligvis et bragen-
de Bifald, da Publikum havde 
sundet sig ovenpaa de talløse 
Overraskelser, og Konferencieren 
og Vicesangeren Henry Randolph 
der synger Viser og fortæller 
muntre Vitser fik ogsaa sin Part 
for sine Præstationer. 

Klagesukl 
Søgende vandrer forvildede Sel-
skaber af Turister der vil benyt-
te Østbornholms Dampskibsrute, 
omkring den lukkede Ekspedition, 
thi intetsteds kan de faa Oplys-
ning om Ankomst og Afgangstider. 
Hvornaar bliver der slaget en 
Fartplan op! 

Badegæst, 

Høj - Sæsonen 
er nu inde. Damp- og Motor-

skibe har allerede længe hver Dag 
og Nat bragt Tusinder af Turister 
til vor Ø. Alle Hoteller og Pensi-
onater kan nu melde fuldt optaget, 
og der er overalt Rift om Værel-
ser hos private. Næsten alle, som 
har Plads til Sommergæster, lejer 
deres Værelser ud, og faar saale-
des en lille Ekstraindtægt i Som-
mermaanederne. Sandvig Bade. 
strand, som i Aar præsenterer sig 
smukkere og mere sandrig end 
nogensinde tidligere, er fuldt be-
lagt Dagen igennem, der er god 
Afsætning paa Kurkort. Disse sæl-
ges ogsaa af Hoteller og Pensio-
nater i Allinge, -og indtægten af 
disse Kurkort, som ogsaa giver 
Adgang til Sandvig Badestrand, 
gaar nu udelukkende til Udbed-
ring af Badestranden ved Næs, 
hvorfor vi haaber at Byens Bor-
gere vil interessere sig for Salget, 
saa Allinge Badestrand om faa 
Aar kan staa fuldt paa Højde med 
Sandvigs. Stranden ved Næs er 
nu oprenset og Stensætningen næ-
sten færdig, Bænke er udsat og 
om nogle Dage vil der blive anbragt 
Kurve til Papiraffald. Vi anmoder 
herved indtrængende Badegæster-
ne om at være behjælpelige med 
holde Orden paa Stranden og 
erindre, at saa køn og ren, som 
de selv ønsker at møde Naturen, 
bør de efterlade den til andre, og 
de unge, som benytter en Lejr-
plads, bør omhyggeligt fjerne alle 
Efterladenskaber. Bliver dette ikke 
strengt overholdt, vil Grundejerne 
efterhaanden forbyde Opsætning 
af Telte paa deres Grund og den 
sunde og fornøjelige Sport, som 
byder de billigste Ferievilkaar, vil 
faa et daarligt Renomme. 

En stor Børnefest 
afholdes Søndag paa Stammers-
halde med et mægtigt Program af 
Overraskelser, saasom Konkur-
rencevæddeløb etc. Desuden op-
træder den kinesiske Tryllekunst-
ner Lei Fun, hvis rent ud utroli 
ge Kunster vil forbløffe Publikum. 

Børnene befordres paa Jernba. 
ne til halv Pris og har gratis 
Adgang til Haven. Kan man for- 

lange mere? Vi tror del bliver en 
af :Zoologisk Haves store Dage. 

tåravik 

Lei Fun optræder. 

Cirkus i By! 
Cirkus Robert Daniels aflægger 

Søndag og Mandag Sandvig Besøg 
og opslaar sine Telte paa Grøn-
bechs Eng, skraas overfor Palme- 
haven. 	(Se Annoncen.) 

Biografen. 
Efter en længere Sommerferie 

aabner Biografen med en Arne 
Weel-Film „Bag Københavns Ku-
lisser". 

Dixon huskede. 
Af S. P. Wrigt. 

—o— 
Luften var trykkende og tung 

i det usle lille Værelse. Den blege 
udtærede Skikkelse paa den ured-
te Seng stod i skærende Modsæt-
ning til den overlegne og selv-
tilfredse Mine hos den svære 
Mand, der stod i Døren og aaben-
bart kun med et halvt Øre lytte-
de til, hvad den anden sagde. 

»Du kender mig, Dixon. Du ved, 
at naar jeg bruger Trusler, saa 
mener jeg dem!" De vilde Øjne 
kneb sig sammen. „Du har faaet 
Overtaget, Dixon, og Du bilder 
Dig ind, at Du har faaet gjort 
Kaal med mig. Men jeg siger Dig, 
saa sandt der er en Gud til i 
Himlen, jeg skal faa Ram paa dig". 

Den store Mand kastede et 
haanligt Blik rundt i Værelset og 
og lo — „Næ, Du faar slet ingen-
ting! Jeg betalte Dig, for at Du 
kunde gøre ,alt Skruppearbejdet, 
men da Du saa tilsidst prøvede 
at gaa bag af Ryggen af mig, ja, 
min gode Ven, saa maatte jeg jo 
træffe mine alvorlige Foranstalt-
ninger«. 

Manden paa Sengen løftede en 
rystende Arm, en rystende Arm, 
den anden, den højre, var for-
bundet lige over Albuen, og paa 
hans Mart Skjorte forraadte en 
mørk Plet om et andet og mere 
farligt Saar i Brystet. 

»Jeg er aldrig gaaet bag Ryg-
gen paa nogen, Dixon," snærrede 
han. »Jeg nægtede at gøre som 
Du vilde, fordi det ikke skulde 
gaa ud over en anstændig Kvinde". 

„Ja, Du er en sød Prædikant", 
haanede Dixon. 

»Lad det være, hvad det er, 
men husk, hvad jeg sagde. Du har 
maset min højre Arm, og Dokto-
ren siger, at den anden Kugle 
har taget noget af et af mine 
Ribben med sig. Formodentlig 
skal jeg krepere — maaske inden 
i Morgen," de graa Øjne flamme-
de af Had, „men husk, Dixon. 
Jeg skal nok faa Ram paa Dig. 
Enten jeg saa er død eller leven-
de — jeg skal faa Ram paa Dig." 
Den saarede Mand faldt tilbage 
paa Hovedpuden, han trak Vej-
ret pibende og besværligt. 

„Det lyder ikke rimeligt Adams ! 
Du kan ikke sladre, for det vil 
ramme din fine Familie, som Du 
altid har været saa stor af. Og 
hvad skulde Du kunde gøre mig ? 
Du har næppe ret længe tilbage, 
inden Du maa tage Afsked med 
os." — 

Et Smil viste sig om hans Mund. 

„Farvel, Adams ! Hils dernede." 
»Husk mig,« husk — lød Adams 

Stemme. 
Dixon lukkede stille Døren ef-

ter sig og gik med et veltilfreds 
Smil. — Næste Morgen læste han 
blandt „Dagens Nyt" i Avisen: 

„Den ikke ukendte, ofte straf-
fede Mandsperson, Adams, blev 
i Gear fundet død i sit Værelse 
i Lake Street 1064. Døden skyld-
tes et Skudsaar i venstre Bryst. 
Sandsynligvis er Adams blevet 
skudt af en Kollega. 

Dixon lagde Avisen ned paa 
sine Knæ. Han tændte omhygge-
ligt en stor fed Cigar og saa ud 
som en, der har løst et vanske-
ligt Problem. Adams er altsaa død, 
og dermed var alt, hvad der ved-
rørte ham ogsaa forbi. At det var 
ham, der havde hidført denne 
Død, generede ham ikke. Sagen 
Adams var sluttet. Hele Episoden 
var slettet ud af hans Sjæls Tavle 
ved denne Bladnotits. Manden 
var død og borte ; hvis der over-
hovedet var efterladt noget Spor 
af Betænkelighed angaaende den-
ne Historie, saa var det i hans 
Underbevidsthed, der, som det 
siges os, aldrig glemmer noget. 

»Er du færdig med Avisen, Far? 
Jeg vil gerne se Billederne." 

Den store, svære Mand saa 
kærligt ned paa sin femaars Dreng 
og sagde: „Ja, jeg er lige blevet 
færdig med den.„ 

Skæbnen blandede Livets Kort 
godt til Fordel for Dixon. Med 
hvert Aar blev han lidt mere 
velstaaende, værdig og respek-
tabel at se til, maske lidt slan-
kere, en lille Smule mere poset 
under Øjnene. Han havde næsten 
glemt de Tider, da han kun gav 
sig af med Sager, som ingen an-
den Sagfører vilde have noget 
at gøre med. Han havde glemt 
de af sine gamle Hjælpere, der 
havde taget Risikoen, mens han 
selv havde strøget Gevinsten. Alt 
saadan noget var en fjern For-
tid, lukket ude fra Nutiden af 
Aarenes Mur. 

Ja, Skæbnen havde været ham 
mild, man skulde næsten tro, at 
det nu var Tid for Slaget at fal-
de, thi Skæbnen havde altid et 
Knippeapparat, naar man mindst 
ventede det. Men Dixon tænkte 
ikke paa sligt. Han stod og smi-
lede lykkeligt medens han atter 
læste Brevet, han nylig havde faa-
et: „Kære Far. Jeg er svært glad 
ved at høre, at Du kommer her-
op til mig. Haaber Du har haft 
en god Tur, jeg kan næsten ikke 
vente, til Du kommer. Hvis jeg 
bare vidste, hvad Tid Du kunde 
naa herop, vilde jeg være oppe 
paa mit Værelse for at tage imod 
Dig, men da Du jo kommer pr. 
Bil, er det ikke godt at vide hvor-
naar det bliver, og da det gæl-
der om at klare Eksamen saa 
fint som muligt, sidder jeg og 
slider i det ovre i Læsestuen lige 
til jeg ser Lys i Vinduet paa mit 
Værelse. Du kan bare gaa lige 
ind og lade som Du er hjemme, 
hvad Du ogsaa er. Du kender jo 
Værelsets Nummer, og jeg ved-
lægger en Ekstanøgle. Paa Gen-
syn din Tom". 

Dixon foldede Brevet sammen 
og lagde det i sin Tegnebog. 
Man skulde ikke tro, at Tom var 
blevet saa stor, og nu var paa 
Universitet. Meget snart fik han 
sin Eksamen, og saa var han 
rigtig Doktor, hans Søn, Tom. 
Hvor Tiden dog flyver. Med et 
lille Suk satte han sig tilrette i 
sin Vogn. 

»Jeg rim let kunde naa der 
op til Middag" tænkte han, man 
maa kunne være der, før det bli-
ver mørkt. Men Dixon maatte 
spise sin Middag alene paa en Kro 
og først efter otte ankom han. En 
Punktering og to Fejlkørsler hav- 

de spildt Tiden. Værelse Nr. 139 
Jates Hall — ja, det vidste han 
godt nok, og han fandt da ogsaa 
med Lethed Døren og stak Nøg-
len i Laasen. 

Da han kom ind, famlede han 
paa Væggen for at finde Kontak-
ten. Da han fandt den, drejede 
han paa den, men Værelset blev 
ved med at være mørkt, kun en 
Smule Lys kom ind fra Forstuen 
gennem Ventilen. Naa han bruger 
formodentlig kun Skrivebordslam-
pen, tænkte Dixon. „Bordet staar 
derovre," tænkte han, „ved Siden 
af Sengen." Pludselig snappede 
han efter Vejret, en Kuldegysen 
krøb hen M'er ham, og hans Øj-
ne stirrede forfærdet hen mod Sen-
gen. 

Det runde Lysskær, dier kom 
gennem Ventilen ramte lige over 
Sengen, i denne taagede, gule 
Lysstraale saa han et gult og 
grinende Kranium. Det rejste sig 
mere og mere, de gule Øjne syn-
tes at vogte paa den forfærdede 
Mand, der stod midt paa Gulvet. 
Højere og højere steg det — man 
saa nu Skelettets Arm og Ribben 
— Dixon gav et Rædselsgisp og 
en dyb Latter svarede ham. Med 
en skælvende Haand søgte han 
at skjule den frygtelige Skikkelse 
for sine Øjne. Skikkelsen saas nu 
i næsten hele Størrelse i det svage 
Lys. Pludselig bøjede Dixon Ho-
vedet frem, og en endnu større 
Rædsel udspilede hans Øjne. „Du 
gode Gud!" hviskede han saa 
sagte, at Lyden næppe slap over 
hans blaalige Læber. „Du gode 
Gud — det er Adams!" I vild Ræd-
sel vendte han sig mod Døren. 
„Husk" lød en dyb Stemme bag 
ham — „Husk 

Der lød en underlig gurglende 
Lyd fra Dixons Strube, ---  han 
vaklede et Par Skridt videre og 
saa, idet han strakte begge Ar-
me frem lige som for at holde 
en frygtelig Fare borte fra sig, 
— saa faldt han ned lige paa sit 
Ansigt og blev stille liggende. 

„Og Skelettet her var en Del af 
jeres Indvielseshøjtidelighed i jeres 
Klub — hvad? 

Den blege og rystende ældre 
Student kunde næppe faa Svaret 
frem. „la, det har vi altid plejet 
at lave overfor nyankomne, for 
at de skulde huske deres Forplig-
telser overfor Medlemmerne. Jeg 
kunde jo ikke se, da jeg sad bag 
Sengen der, og jeg troede at han" 
— et ængsteligt og rædselslagent 
Blik vendtes et Sekund mod den 
livløse Skikkelse paa Gulvet, -
„at hin var Tom". Dr. Wicktram 
vendte sig mod sin Ledsager. 
„Akkurat, som vi tænkte os Jor-
dan. Apopleksi. En pludselig Skræk 
var ham for meget." 

„Drengene har aabenbart deres 
eget Skelet, ser jeg. Formodent-
lig et, de er kommet billigt til et 
eller andet Sted. Højre Skulder 
knust og et af Ribbenene læderet. 
Han gik tættere hen for at under-
søge det nærmere. „Hm," sagde 
han, „det ser ud som et Par Lad-
ninger Bly har beskadiget denne 
Herres Benbygning." — - 

„Rigtig," svarede Dr. Jordan, 
„formodentlig en eller anden For-
bryder. der er blevet skudt og er 
bleven overgivet til det anatomi-
ske Laboraterium." 

Det guldnede Kranium sagde 
ingenting, men det grinede vel-
tilfreds. Man skulde næsten tro, 
at Kraniet ventede et eller andet 
tilsvarende Udtryk hos Skikkelsen, 
der laa ,paa Gulvet, thi de store 
tomme Øjenhnler saa ud, som 
om de stirrede ned paa det der 
havde været Mr. Harrindton I. 
Dixon — og lo trinmferende. 

Saa gik de tre Mænd ud for 
at afvente Politiets Komme og 
lod de to stille Skikkelser tilbage. 



Fotograf Møller 
anbefaler Bronce - 
Rammer i alle St. 
Ovale Rammer og 

Rammelister. Billeder indrammes 

4. Trækning Kr. 3,60 

Fornyelse og Salg 
er begyndt og slut-
ter henholdsvis 6. og 7. Juli. Træk-
ningen finder Sted 8., 9. og 10. Jah. 

t• •••••••••••■• 

Lagrede — altsaa tørre, rene 

Fyrre- og Granbrædder, 
alle Længder til Gulve og Lofter. 

Mange billige Brædder 
til Reparationer sælges i 

li/skedrikke 	Ormede • Citroolde 	Billys himollellor P R Oirll 	N. 

1 

En Gang Strandhotellet - - - altid 

Strandhotellet! 
Hver Atten: 

Richard Johansens straalende Solistorkester 
Bengt Nielsens grinagtige Cabaret-Viser ! 

Fredag d. 3.: Stor begne-Koniturrence! 
Gratis Ophold paa Hotellet i Præmie. 

Stadig nye Festarrangementer. — Stadig nye Sukceer. 
Stadig mægtig Stemning. — Stadig stor Tilslutning ! — 

Paa glædeligt Gensyn 
Telefon Sandvig 14. 	 Fr. ~sirup. 

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, niar rimelige Tilbud gives!  

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt 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 1 

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner I • 
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Hver Aften Koncert-Dansant. 
0 

D 

	 Sverre Forchhammers Kunstner-Trio 
fra Hotel ,,Kong Frederik", København EJ 

El 
El 

EJ Bestil Bord : Tlf. Sandvig 38 og 58. 	Fru H. Reiner O 
2 

Nordbornholms imukkeste Lokale 
MIO 
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Stor Børnefest 
i Bornholms Zo 

Søndag den 5. Juli maa alle til Bornholms Zoo. 
Mægtigt Program af Overraskelser og Forlystelser for Børn 1 
Om Eftermiddagen store Konkurrencer, Væddeløb, Sække-
Væddeløb m. m. om værdifulde Præmier, bl. a. et Fotoapparat. 
Alle Børn under 14 Aar har gratis Adgang til Haven og 
deltager gratis i alle Forlystelser. 	Koncert Dansant 
fra Kl. .1 af nyt Københavner-Orkester samt Optræden af den 
Kinesiske Tryllekunstner LEJ F LY N .d? 

— Madkurve kan medbringes - 
OBS. Børn, som deltager i Festen, kører med Jernbanen til 
halv Pris: — • Børn under 10 Aar 2 paa en Billet Tur-Retur. 

Glæd Deres Børn med en virkelig morsom Dag. 

PALMEHAVEN! 
1-3E-v.  x- Art €15 x 1. 
Borge Hamanns Rytme-Orkester 
Vise- og Cabaretkunstneren Henry Randolph 
Stort Artistprogram 
Palmehavens Præmiedans 

Aflæg et Besøg i „WONDER BAR" 
Bordbestilling Tlf. Sandvig 13. 

G. Jc)x-~.sierx_ 

Køb Sommerkjoler hos mig ! 

Mægtigt Udvalg i alle Farver og Størrelser. 
Priserne ligger fra 4,5o - 28,00 

Nogle Modeller fra sidste Aar sælges for halv Pris 

ALLINGE MESSE TH. HOLM  

2iografen 
Fred. Lord. og Sond. Kl. 20 

Det danske Lystspil 

Bag 1{811011113VOS Kulisser 
Olga Svendsen, Ib Schonberg 

Arthur Jensen. 

Regfibue=orred 
fra ørredparken i Bodilsker for-
sendes over hele Bornholm. 

Bestillinger modtages gerne. 
W. Schou. 

Fiskehandler, Nexø 
Tlf. 199 og 213. 

De rigtige 

Sommersko 
faas hos 

Carl Larsen, Vestergade 

CIRKUS 
ROBERT DANIELS 
Premiereforestilling i Sandvig 
Søndag d. 5. og Mandag d. 6. Juli 
Hver Aften Kl. 8,15 : Stort nyt 
—Sensations Cirkus Program-
- Enestaaende Hestedressur — 
Danmarks billigste Billetpriser 
fra 75 Øre. — Læs Plakaterne. 

Ærbødigst 
Direktionen. 

Gudhjem 1 Dag Lørdag d. 4. Juli 
Kun denne ene Forestilling. 

Kollektion : Frk. Olga Kofoed, 
Telefoncentralen, Allinge, 

Varelotteriet 
Fornyelsen til 4de Trækning be-
gyndte den 23. Juni og slutter 
Mandag den 6. Juli og koster 360 Ø. 
Nye Numre sælges for 360 Ø. 

I. B. Larsen, 
Kollekter, 

bh nye Sommersko 
i moderne Farver og Faconer 

hos 

Træskomager Larsen. 

Kolonial-Forbundter, 
Som saadan søger 17aarig ung 
Mand Plads i Byen eller paa Lan-

' det. Har staaet 2 Aar i Lære og 
er ledig uden egen Skyld. 

Henv. Pens. Lærer Christensen, 
Møllehuset, Allinge. 

Forreiningskonvoluller 
sælges billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Føj... en 	Ciar! 
Nej køb den saa hellere i KIOSKEN, der er de garan-
teret altid tilpas tørre. — De automatiske Tørreskabe 
sørger for dette. — — Altid et velassorteret Udvalg i 

Kiosken, Allinge. A.. Mauritsen. Tlf. 142., 
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goraars malingen! 
Husk mit store Lager af altid Iste Kl. Malervarer! 
Færdige Oliefarver -Olierevne Farver -Tørre Farver-Lak-
ker, Fernis og Malerolier. Baadelak, Maskinglasur, Pensler. 
Køb altid Malervarer af pr. Kvalitet - det betaler sig ! 

9aa til axel Mogensen, Yejn 
Æg modtages som Betaling til 10 Ore i Overpris 

•
.49 g,' • • • •••• • •• • •• •• •••• •• ØG •• •• • •• • • • • 0 ***** •••• 

• 

• 

• 

• 
Garanteret fint og holdbart Arbejde. • 

• 

Lad Deres gamle Cykler blive som ny! • 
• • Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt. 

Cykle- og Nadio-5mportoren 

• 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. • 
• 
• • 	 Mit Reparationsværksted anbefales. 	 • • 	 • 

Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner. 	• 
• 
• •• Reservedele haves paa Lager. 	Reparationer pr. Kontant. • 

• • •••••••••••••• •••-••••••••••••••••••••••••••••••••  

Mit Skræderi anbefales 
En god, moderne Foraarshabit 	fra 75 Kr. 
En fin ægteblaa Serges-Habit 	„ 85 Kr. 
Reparationer, Rensning, Presning udi. omhyggeligt 

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge 

De nye Tapeter er nu hjemkomne 

Se vore Vinduer ! 	 Rullegardiner anbefales. 
Fondin Klistermel er billigt og praktisk i Brug. 

S'apirfiandelen, XirRepl., 
•••••• ••• ••••• 	 •••••••• •••••••••••• 111.•••••••••• 59,1  

• 

Kærnemælk sfoder 

fra 000001011 e 1  

er godt. 
I 

PROTOKOLFABRIK 	

r4 
i4  Chr. DideriKsen 
c711  

0 

Voksefoder 
Knækfoder 
Hønsefoder 

Telefon Osterlars 73. 

. 

ti•• • • 570.  • e;■ • ••■ •;:-•••• øøøøø•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:  

Sct. Mortensgade 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 	• 

Nordlandets Handelshus 

Ren Chokolade • Fyldte Desserter • bider Lakrids m. m. m. 	bU P 1' PROk  	AI 



BUrrinolIM Spare- 
og liaanekasses 

Afd. i Allinge 
• 

Kontortid: 9-12 2-4 

• 

Boxer udlejes 

Nordborllholllis Adressefortegnelse • 
Apotek 

Søndergade, ffilinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., 	Allinge 	Tlf. 	102 

Autokørsel 	(se Vognmænd ) 

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

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

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka,"0., 	Allinge 	Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed:Se Mortensen, All. Tlf, 77-79 
Petersen, Joh., 	Allinge Tlf 141 
Petersen, P., 'Nrregade All. Tlf."69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, 	Th. 	Sandvig Tlf. 	5 y 

Cykler'og'Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, 	A. 	Min.& 	Tlf. 	102 

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

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf .7 

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

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

Guldsmede 
Hansen C,, 	v.'Havnen Alf. 	Tlf. 140 

tioteller 
Hotel Allinge 	Teleklon 25 

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

Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter 

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

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

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

Ladestationer 
Lind, William, 	Allinge 	Tlf. 95 
Petersen, 	Carl, Allinge T11. 98 

Ligkistemagasiner 
K ofoed Sc Mortensen All. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, 	All. Tlf. 47 

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, 	Allinge 	Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, 	v. Posthuset 	All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C.,"Iøstergade, Allinge 

Pensionater 

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

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

Skræderforretninger 
Lind, Sander,Skræderi,Strandv„All. 
Ipsen, P.'C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, 	Kaj, 	Allinge 	Tlf. 	66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, 	Allinge 	Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol 	v. Havnen Allinge Tlf. 	23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. ilt. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, 	L., 

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

Vaskerier 
Mogensen, 	A., 	Tejn 	Tlf. 	117 	x 

lnileøering til Bornholms Dampvaskeri. 

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

Vognmænd 
Botin, Emil, 	Sønderg., 	All. Tlf. 46 
Personkorset med 6-7 Personers Vogn. 
Christensen. 	Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130x 
Personkørsel udføres. 
Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 	133 
Person- og Lastkørsel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 
Sørensen, William, Allinge 	Tlf. 80 

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

Ubehagelige Indvandrere, 
— a— 

Der fortælles adskillige 1-histo-
rier fra Middelalderen om Byer, 
til hvilke Mus eller Rotter er ind-
vandrede i saa umaadelige Skarer, 
at de næsten fordrev Indbygger-
ne. Selv om en Del af disse Be-
retninger er Krønniker, er der dog 
en Kerne af Sandhed i dem. Den 
brune Rotte er saaledes indvand-
ret til Europa fra Asien, og den 
Følgesvend, den havde med sig, 
var endnu værre end Rotten ; det 
var nemlig Pesten, som tidligere 
Værgede frygteligt i europæiske 
Lande. Pestbakterierne lever som 
bekendt i den Art Lopper, der 
snylter paa Rotterne og kunde 
derfor let overføres til Mennesker. 

En mindre farlig, men ret ube-
hagelig Indvandring fik Indbygger-
ne i I3esuki i Java. En Dag kom 
en uhyre Flok Flagermus; de slog 
sig ned overalt i Byen, og alle 
de Forsøg, man gjorde for at for-
drive dem, mislykkedes. Der korn 
stadigt flere, og mange af Byens 
Beboere drog bort. Skarnet fra 
de ubehagelige Gæster laa tom-
metykt i Gaderne, og nogle af de 
Indfødte fandt da paa at samle 
det for at indvinde Salpeter. 

Endnu værre var dog et Besøg, 
en By ved den persiske Havbugt 
fik. i disse Farvande vrimler der 
af Vandslanger, der er uhyre gif-
tige. I Modsætning til andre Hav-
slanger gaar disse undertiden op 
paa Land for at søge efter Bytte. 
Som Regel flygter de, naar de ser 
Mennesker, men undertiden sker 
det, at et Menneske bliver bidt. 
For en Del Aar siden skete det 
imidlertid Gang efter Gang, at 
Folk blev bidte, naar de var ude 
at arbejde i Marken, og til sidst 
turde Folk næsten ikke gaa ud. 
Men nu begyndte de modbydelige 
Dyr at vise sig i større Mængde, 
de trængte ind i Haverne og Hu-
sene, og til sidst blev det saa galt, 
at Beboer« maatte forlade Byen. 
Denne ligger nu i Ruiner og er 
kun beboet af Slanger, der, saa 
snart Solen gaar ned, vrimler frem 
fra Krogene. 

I det hele taget er de varme 
Lande mest hjemsøgte af farlige 
Dyr, og af de varme Lande vel 
mest Indien. Der findes adskillige 
Byer, som er bleven forladte og 
ligger i Ruiner, fordi de er bleven 
hjemsøgte af Tigre eller Slanger 
i større Antal. 

For en Del Aar siden hjemsøg-
te saaledes en stor Hantiger en 
By og dræbte i Løbet af 3 Aar 
108 Mennesker. Ved Byen laa et 
stort Bomuldsspinderi, som blev 
forladt af alle Arbejderne og al-
drig senere er kommen i Gang. 

Om en anden Tiger meddeles, 
at den gennem flere Aar gennem-
snitlig dræbte 80 Mennesker. Et 
af disse Aar indtraf et af de i In-
dien hyppige Tilfælde af Hungers-
nød, og Tigeren blokerede Vejen 
fra Byen, saa at adskillige af Ind-
byggerne ikke turde vove sig ud 
for at faa af de af Regeringen ud-
delte Levnedsmidler, men døde af 
Sult. 

Om en tredie Tiger fortælles, at 
den dræbte 127 Mennesker. 13 
Landsbyer blev forladte af deres 
Beboere, og Markerne laa udyr-
kede. Til sidst blev Uhyret skudt 
af en Englænder. 
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L FFST-GAVER! 

bedst hos CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og Guldsmedeforr. 
ved Havnen, Telefon 140 

Klappe, klappe Kage. 
i Morgen skal vi bage, 
Melet vi i PRIMA faar 
samt Bønner til en Kaffetaar 
og første Klasses Gær til Vin, 
Aromaen biir tip top fin. 

-- Prima. 

Uvenskab 	Forsoning, 
Mette og Ane var Nabokoner, 

og det havde de været i mang-
foldige Aar; men lige saa længe 
de havde været Naboer, havde de 
ogsaa været gode Venner. De yde-
de hinanden gensidige Tjenester' 
skulde Mette fra By, saa malke-
de Ane Mettes Ko. 

De var begge Husmandskoner 
med en Ko, og skulde Ane nog-
le Steder hen, saa var Mette rede 
til at 'malke og se efter, hvad 
andet der var. Kort sagt, Nabo-
skabet mellem dem var, som Na-
boskab bør være. 

Men saa en Dag kom Mettes 
Høns ind i Anes Have, og da 
Ane netop var i daarligt Humør 
tog hun en Sten og kastede ef-
ter Hønsene og ramte en af dis-
se, saa den laa død paa Pletten. 

Derover blev Mette meget vred 
og fra den Dag var de to for-
hen saa gode Veninder bitre Fjen-
der. Mette sagde, at hun godt kun-
de undvære Ane, og denne sagde 
at hun godt kunde undvære Met-
te. Enhver af dem holdt sine Høns 
hos sig selv, og Konerne undgik 
hinanden saa vidt muligt. 

Saadan gik der en kort Tid ; 
men saa begyndte Ane at synes 
at Dagene gik saa trevent hen, 

— det var alligevel kedeligt, at 
hun og Mette saadan var blevne 
Uvenner ; hver Time maatte hun 
ud og se, om ikke Hønsene var 
i Haven, nej, det var de da ikke 

— men saa sendte hun et stjaa-
lent Blik over til Mettes Hus -
og greb sig selv i at ønske, at 
hun og Mette var gode Venner 
som i gamle Dage. Og Mette -
hun kiggede ogsaa Gang efter 
Gang over mod Anes Hus, som 
om hun vetede at se hende kom- 

me gaaende for at slutte Ven-
skab paany. Alt synes ogsaa hen-
de saa sært, det var kedeligt at 
at ligge i Fjendskab med hinan-
den. Men gaa over til Ane — 
nej, det syntes hun da ikke godt 
hun kunde. 

Men saa en Dag tog Ane Mod 
til sig og gik over til Mette. Da 
hun kom til Døren, var hun rig-
tignok nær vendt om ; for hun 
følte sig som en, der havde gjort 
noget galt. Resolut aabnede hun 
Døren, og idet hun traadte ind, 
blev Mettes Ansigt et eneste stort 
Spørgsmaalstegn, og hun tabte 
Bindehosen af bare Forundring. 

Ane stod lidt, saa sagde hun : 
— Jeg vilde alligevel gaa over 

til dig engang endnu, Mette, og 
se, hvordan du har det, men du 
er vel sagtens vred paa mig som 
før, — men ellers har jeg da i 
lang Tid gaaet og tænkt paa, at 
det er kedeligt, at der saadan er 
kommet Fjendskab imellem os. 

Akkurat det samme har jeg 
gaaet ag tænkt paa, sagde Mette 
stilfærdigt. 

De to Koners Ansigter kom snart 
i deres sædvanlige Folder. Mette 
fik Kaffekanden over Ilden, og 
snart sad de begge i ivrig Sam-
tale med en dampende Kaffekop 
foran sig. 

-.- Vi kan alligevel ikke være 
Uvenner, sagde Ane. 

- Aah, vi var nogle Tosseho- 
veder begge to, lo Mette. 

Og saa var det Fjendskab forbi. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter* 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri 

glem ikfie 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os, Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

1  Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

* ne Udkast - selvfølgelig gratis 

9ornitzfia's 
Bogtrykkeri 

Jeg leverer særlig billige Habitter 
af ny hjemkomne Varer, der er indkøbt fordelagtigt, 
hvilket kommer Kunden tilgode, 
Presninger og Istandsættelse billigst. 

+Skrædder Ipsen 
Storegade - Telefon 113 

Alle Bornholmere og interesserede Turister maa læse 

ammershus Sirfis Xistorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format illustr., 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 


