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 I t Vdgaar I Allinge-Sandvig. 

°hiker, Rationer, Hasle, 

Re ag Klement...ker. 
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Ankviareihavende 11Tdrilrer: 

Otto lliornitzko. Telefon 74. 

Gornitzlkit'm Bogtr}kkeri, Allinge 

1936 Nr. 455 I  Alm Annoncer 10 Øre 
Forretningsann. 8 - 

pr. mm, Fredag den eftert. Gange 8 Ø 
6Ø. 6. November Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 

senest 2 Dage før Bladet ndgaar. 

Hjemstavnsbilleder: 

Niels Jern lodser. 
Af Fridtjof Bon, 

—o— 

Skolebygningen var fra forrige 
Aarhundrede. Tykke, fugtige Mure, 
smaa blyindfattede Ruder, hvor-
igennem Lyset sparsomt faldt ind 
i det lange, lave Rum — Skole-
stuen —, som syntes endnu la-
vere med det svære Bjælkeloft 
ludende tungt ned over sig. Den 
store, røde Kakkelovn stod midt 
i Stuen, ud til begge Sider fra 
den de lange, hvidslidte Skolebor-
de, og det høje Katheter henne 
midt for ene Væg, hvor Skolens 
to Landkort stadig hang i Halv-
mørke — det eneste, man kunde 
skimte af dem, var det kæmpe-
mæssige „blandkarte" henne i 
det ene Hjørne; de fiffigste blandt 
os troede, at det saa maatte være 
et „Sjøkort". Der gik en smal 
Gang mellem Bordene fra Kathe-
teret ned til Døren. Paa den ene 
Side af denne Vej sad Piblana 
(Pigerne), Horrana (Drengene) paa 
den anden. 

Det var en Dag hen i Begyn-
delsen af Foraaret, lige i det Aar, 
hvor Jens Lars's Nicolai og jeg 
gik til Præsten. 

Vi to blev derfor sat til at læ-
se med de andre Bælla (Børn), 
(let vil sige ældste Klasse, som 
sad paa de øverste Bænke oppe 
ved Katheteret ; „yngsta" sad paa 
de bageste nede ved Døren og 
regnede paa Tavle. 

Bagved Katheteret dukkede en 
lille, tør Mand frem, hans Læber 
var saa ualmindelig snærpede 
sammen, syntes jeg; han sad og 
skar Raagefjedre til 	 det var 
endnu før vi fik disse Staalpenne. 
-- De yngste regnede højt, og de-
res Stemmer flød sammen til en 
jævn tæt Susen, som lagde sig 
udover hele Skolestuen. 

Nicolai og jeg havde mest Lyst 
til at lade Piblana læse; det var 
nu især Hans Kofoeds to Pibla -
Hansine og Thea - som vi tog 
op. De var ogsaa omtrent læse-
gamle (gamle nok til at gaa til 
Præsten) den Gang. Vi to Horra 
var altid enige, ogsaa 1.11-, jeg 
holdt mig til Hansine, Nicolai til 
Thea; de var saadan lidt srnaat 
Kærester med os. Hele denne sid-
ste Vinter havde de kun kørt paa 
vore „Kjelker" (Slæder), skredet 
paa Is med os om Aftenen, naar 
vi kunde se vort Snit til at stik-
ke hjemmefra — og nu havde vi 
lige endt Overhøringen og begyndt 

Nr. 3. Følg med: 

God, bedre, ja! — 

men  LOTUS The 
er dog bedst! 

Kraft og Aroma. 

Imports M. V. Salomoeuseo.  

at snakke lidt med dem; Hansine 
var altid saa gavtjivaejtu (fuld af 
Spilopper), hun vilde have os med 
ned til Anders Kjinas og bræge 
uden for Vinduerne, saa troede 
den gamle, at det var hendes 
Faar, som kom hjem fra Marken, 
cg kom saa ud og raabte „Met-
te, Mette — " 

Da standsede den jævne Susen 
i Stuen, og vi saa forskrækket op. 
Der var en, der havde taget i Dø-
ren, og som nu kom ind. 

Alle vi Børn kiggede hen paa 
ham, — det var en Mand. Han 
havde sat Træskoene uden for og 
gik paa Hosesokker frem mellem 
Bordene hen mod Katheteret. 

Læreren saa op og sagde: „Kom 
bare nærmere, Anders Kure." 

Anders drejede Huen mellem 
Hænderne og svarede: „jeg var 
ellers inde hos Madammen, men 
hun sa', jeg kunde gaa ind til 
Dem." 

„Ja, kom du kun her hen, det 
var jo det Skifte, du skulde have 
i Stand". 

Efter at have gloet lidt paa Man-
den og kiggede i hverandres Tav-
ler, begyndte de igen at tage fat 
dernede ved Døren. Nicolai lo fisen 
til Thea og sagde: Det er jo ikke 
andet end end en Mand, som vil 
ha' noget „skrevet". 

Læreren var den eneste „Pro-
curator" i vor lille By, og Folk 
søgte ham næsten daglig for at 
blive hjulpne med deres Skifter, 
Skøder og Obligationer —• og det 
paa Skolen, der var de sikre paa 
at træffe ham, ellers var han ude 
i Landet paa Forretninger. 

En af de store Horra spurgte 
om Lov til at gaa ud, og det fik 
han. Anders Kure famlede sine 
Papirer frem af Inderlommen og 
lagde den op paa Katheteret. Læ-
reren tog et rent Ark ud af Skuf-
fen, og snart begyndte hans Raage-
fjer at ile ned ad Papiret — for 
skrive, det kunde han, saa baade 
Skipperne og Bønderne korsede 
sig. „Det er dog en svær dygtig 
Skolelærer, det —" var de alle 
enige om. 

Anders stod helt andægtig og 
foldede Hænderne. Saa rykkede 
det igen i Døren, og den Horra, 
som havde faaet Lov til at gaa 
ud, kom farende ind og raabte: 
„Niels Jørn lodser her ind ad med 
en finsk Bark, jeg saa ham oppe 
fra Skolebakken." 

Læreren smed Fjeren og raabte: 
„Det er da vel aldrig sandt, Horra". 

„Jo, min Salighed er det sandt", 
svarede denne. Det var nu saa-
dan af bar Ivrighed, han bandte. 
„Hans Kofoed saa det med", lag-
de han bekræftende til. 

,,Ja, saa er det bedst, vi kom-
mer ud og ser efter ham", sagde 
Læreren og rejste sig. 

Yngste Klasse var allerede lø-
ben, nogle af dem faldt over An-
ders Kures Træsko, som stod 
uden for Døren. Vi andre stor- 

mede bag efter. Anders og Lære-
ren kom sidst; denne havde først 
lagt Papirerne ned i Skuffen og 
taget Nøglen med. Vi Bella styr- 

tede ned gennem Byen, saa Træ-
skoene røg os om Ørerne, og 
raabte : .Niels Jørn han lodser!" 
Og der korn Liv i Byen. 

Folk raabte til os: „Hvad er det 
for en?" 

»En finsk Bark." 
„Aa, for Fanden, har han ikke 

kunnet faa fat i en bær (bedre). 
„Den har naturligvis Tømmer i 

sig 1" - - Alle skyndte sig ned til 
Havnen og ud paa Skærene for 
rigtig at faa Kig paa den Ja, her 
saa vi den saadan en lille Halv-
mil ude i Søen under et svært 
Pres af Sejl. Det stod med Paa-
landsvind, men var ellers pænt, 
stille Vejr, saa der næsten ikke 
stod nogen Sø paa Klipperne. 

„Det var ellers en svær ny 
Skude den", brummede en gam-
mel Fisker. 

„Aa, den er sku ikke for god 
til det", svarede en anden, „de 
Finner er jo kuns bestemte til det 
samme." 

Niels Jørns Kone skød sig nu 
gernem Sværmeri hen til Stedet, 
hvor Manjana (Mændene) stod. 
Hun ar en svær, agterbred Ma,  
dam, „en hollandsk Kuf", som 
Manden sagde. 

„Nu har du jo snart Manden 
hjemme igen," sagde en. 

„Ja, det har jeg jo ; men det er 
en svær simpel en, han kommer 
med," svarede hun. 

„Ja, ja, men man maa jo ta' til 
Takke." 

Ja, gu maa man det, Anders 
Kjiria," sagde hun, „men en Mes-
sinefarer havde dog været bedre". 

„Jo akkurat sku ; men man kan 
da ikke komme i Himmerige hver 
Dag, nej gu om man kan,,  svar 
rede Anders og spyttede Skraaen 
ud for at tage sig en frisk. 

Byens eneste kongelige Embeds-
mand — Told-, Politi-, Borg- og 
Post-Mester — kom nu gaaende. 

„Hvad er her paa Færde, Fol-
kens ?" spurgte han. 

„Niels Jørn han lodser!" raabte 
vi Børn, saa det skingrede efter. 

Et Par af Byens Købmænd gik 
hen og snakkede til ham. Snart 
efter gik han igen, idet han sagde: 
„Ja, saa er det vel bedst, jeg gaar". 

„Gaa De kun", blev der svaret 
„der bliver ikke meget af denne 
Gang, det er kuns en Finne; men 
noget bliver der jo altid til os alle". 

„Ja, Gud ske Lov for det!" 
mumlede hele Byens „Mester" og 
forsvandt. — Der mindskedes Sejl 
ude paa Barken, og den var nu 
kommen helt ind under Land. 

,,Hvor tror I, han vil sætte den?" 
var der en, der spurgte. 

„Han plejer jo altid at tage den 
henne under Prinseskæret". 

„Ja, bare han nu kan rig-
tig lægge den til." 

„Det er der ikke noget i Vejen  

for, naar „hun" (Vejret) kuns ikke 
gi'r sig til at friske mere, for saa 
kommer sku Havet og snyder os 
for vor Part". 

Der blev igen mindsket Sejl, og 
den gik for et Par Undersejl, Man 
kunde nu tydelig se en svær Skik-
kelse, der stod til Rors og spændt 
saa ind mod Land. Forsamlingen 
herinde havde hørt op med at 
tale, alle stod tavse, Ansigtstræk-
kene var spændte og forvendt-
ningsfulde. De fleste at Mandfol-
kene have gravet Hænderne dybt 
ned i Bukselommerne. Skuden 
tørnede; den gav sig i alle Fu-
gerne — og der gik som et Ryk 
gennem Mænd og Kvinder paa 
Land. Den skurede over, kom 
nærmere ind og tørnede nu for 
anden Gang og stod fast. Master-
ne gik over Bord. Der gik ligesom 
et Befrielsens Suk gennem hele 
Forsamlingen. Vi Horra brød ud 
i et skingrende Hurra, 

„Lad os saa alle i Guds Navn 
komme i Baadene og ud til dem", 
sagde Jens Holm — han var For-
bjærger. — Vi Bella holdt Fridag 
den Dag, for det skete ikke hver 
Dag, at Niels Jørn „lodsede" ; men 
gjorde han det, ja saa var der 
Fest over hele Byen. 

Saadan omtrent fortalte den 
gamle Per Lyster mig, mens vi 
en Dag sad sammen paa „Manja-
bænken". „Men kunde det virke-
lig gaa saadan at sætte Skuderne 
ind paa Land ?" spurgte jeg tviv-
lende. 

„Om det kunde!" gentog Per 
indigneret, „ja, midt om lyse Da-
gen. Nu sker det kun ved Natte-
tid, at de saadan kommer til at 
lodse, og saa faar Taagen Skyld. 
Nej, pøj, den Telegrafen har vor 
Herre bestemt ikke skabt", lagde 
Per Lyster arrigt til. 

---- Skal jeg vaagne Herren i 
Morgen tidlig? 

— Næh, Tak. Jeg vækker af rni 
selv! 

Gaar del, saa gaar del. 
Af Pastor Poul Nedergaard. 

Efter den Melodi, synes det at 
gaa mange Steder i vore Dage. 
Det er en Moral, som man kan 
møde i alle Kredse: Gaar det, 
saa gaar det. Cyklisten kører paa 
Fortovet, hvor det er forbudt at 
køre, og han træder Pedalerne 
med 'disse Ord i sine Tanker: 
Gaar det, saa gaar det. Den unge 
Pige bliver ude til Klokken er 12  

ja 12'/2, skønt hun ved, hun skal 
være hjemme Kl. 11. Men hun 
haaber, at de intet hører, .gaar 
det, saa gaar det! Manden stjæler 
af de betroede Kasser, han retter 
paa Regnskaberne, han lyver for 
de andre, og han bliver ved un-
der Mottoet: Gaar det, saa gaar 
det. Alle Aldre, lige fra Drengen, 
der stjæler af Syltetøjskrukken, til 
Storbedrageren og Falskneren øver 
deres Bedrifter efter den Moral. 

Og der er meget, der gaar! 
Der kan snydes og bedrages, 
stjæles og røves i det skjulte saare 
længe. Ingen opdager det. Det 
gaar! Thi der er ikke megen og 
heller ikke videre skrap Kontrol. 
Og dog burde det være saadan, 
at den unge Pige mærkede: Naar 
der bliver sagt, at du skal være 
hjemme Kl. 11, saa skal du være 
hjemme Kl. 11. Og ingen Far el-
ler Mor maa bortforklare Barnets 
Tilbøjeligheder til Løgn eller Ty-
veri, eller drukne den i Kys og 
Undskyldninger. Nej, de maa 
tværtimod skarpt med alle Midler 
lære Barnet at hade Synd og Uly-
dighed under enhver Form. Paa 
Grund af vor svigtende Kontrol 
tror de, at det gaar . 

Men det gaar alligevel ikke. 
Der er en lille Røst, som har en 
vældig Magt. Filosofen Kant und-
rede sig især over 2 Stormagter, 
Stjernehimlen og Samvittigheden. 
Samvittigheden anklager, den kan 
man hverken snakke eller arbejde 
eller drømme sig bort fra. Den 
kan slumre. Men en tilfældig Ting, 
en Blomst eller et Ord kan minde 
en om den skjulte Synd. Samvit-
tigheden er en Brod, som stadig 
gnaver og giver Uro: Det gaar 
ikke. — Megen Ufred og Nervø-
sitet kan føres tilbage til Samvit-
tighedens stadige Paamindelser. 
Og den giver ikke Fred, før Syn-
den er bekendt. Der er Mennesker, 
som græder af Ærgrelse, fordi 
deres Synd blev opdaget, og de 
blev krævet til Regnskab. De sy-
nes, at de var uheldige, medens 
andre var heldige og kunde syn-
de uden at det blev opdaget. Det 
gik ikke for dem, men det gik for 
de andre. De Taarer er ikke me-
get værd. Men de Taarer, som 
grædes af Sorg over Syndens 
Magt, de baner Vej til Fred. Thi 
dem er Guds Hjerte nær. Den, 
som kan bøje sig oprigtigt i Be-
kendelse: »Fader jeg har syndet" 
er paa Vej til Fred. 

Det gaar ikke at blive i sin 
Synd. Regnskabets Dag kommer 
vi ikke udenom. Ingen af os. Skal 
jeg ud af min Synd, maa jeg græ-
dende bekende den. Og da rejser 
Jesu Kors sig om mit eneste Til-
flugtssted. Han kan ogsaa bære 
min Synd og min Skyld. 

Nej, det gaar ikke at leve uden 
ham. Vi skal ikke fare vild . . . 
Gud lader sig ikke spotte; thi hvad 
et Menneske saar, skal han ogsaa 
høste. 



CODA N GUMMISTØVLER 

Nu har De Brug for 

Jeg har alle Størrelser. 

AXEL IVIOGENIEN, TEJN 

Bestilling paa „Spirella" 

Korsetter, Korseletter, 

Hofte- og Brystholdere 

modtages. 

Aftal Tid for Demonstra-

tion uden Købetvang. 

     

Fru K. Melby Christiansen 
••••":"  I elefon 143 
1:11:Ird Vestergade - Allinge 

_ffliss~sisism~sa 

Ifgh Sko op Oummisloyier 
til Efteraaret hos 

Træskomager Larsen. 

Herefter vil der hver Uge være en Krydsords-Opgave i Bladet. Kan 
De løse Opgaven, saa klip den ud og send den ind til Redaktionen 
mrk. „Kryds og Tværs". Er Løsningen os i Hænde inden førstkomne 
Torsdag Formiddag, er De Deltager i den ugentlige Konkurrence om 
5 Kroner. Der vil blandt de rigtige Løsninger blive udtrukket een, og 
den heldige faar et Gavekort paa 5 Kroner med Posten. Dette kan 
bruges som Betaling i de Forretninger, der annoncerer her i Bladet. 

Kun Abonnenter paa Nordborholm, som har betalt Abonnement for 
Okt. Kvartal kan deltage i den ugentlige Konkurrence om 5 Kroner. 

Løsningen bliver offentliggjort i næste Nummer. 

Nordbornholms Krydsords-Opgave 
Ugens 5 Krone 

■11~1111.01~", 	  
I 

■

2 3 	4 5 6 7 8 	9 10 1 	1 

12 
III III I 

13 14 15 16 ■ 17 ■ 

18 

22 

19 

23 	24 25 

20 

27 	20 29 ■ 30 

31 32 33 

34 35 

36 37 

■ 

38 

43 ■iii45 

40 111  41 

iii 47 la 48 

42 

49 	50 51 ■ 52 

53 
il 

55 

■ 

56 

57 58 59 III  

Sporten 
Red. af A. S. G. 

Flyvende ffilade. 
--o— 

Glitrende Sommer, 
nu er du forbi -
du kom som et Pust 
fra Drømmenes Verden. 
Ha, Snyderi -
saa hastigt du gik. 

Efteraars Farver 
gyldnende toner 
i Skovens Musik - 
jublende vaagner 
som faldende Stjerner 
en sidste Salut .  

Flyvende Blade, 
som Pile, der suser, 
hver med sin Saga, 
der nu er forbi. 
Og Stammerne gynger 
mens Toppene bruser, 
og Vinden akornpagnerer dertil. 

Kun glimtvis ses Solen 
bag Skyernes graa. 
Ålt i Naturen 
belaver sig paa 
at sige Farvel til Sol og Sommer, 
til lyse Nætter og Drømmeri — 
det hele — et Opspind — 

som nu er forbi. 
R11. 

3oger og 31aae. 
Nordisk Monster Tidende 

Nr. 22 d. 27.-10.-36. 
Det er ingen Sag at være vel-

klædt og fiks for en billig Penge, 
blot man søger sine Modeller de 
rigtige Steder. Luk Nordisk Møn-
ster-Tidende Nr.-  22 op, studer 
alle de forskellige Kjoler — der 
er noget for enhver Smag og til 
enhver Lejlighed — og De vil 
straks være klar over, at De ik-
ke behøver at søge længere for 
at finde den Kjole, De har ønsket 
Dem. Her findes alle de sidste 
Nyheder, skaaret i det mest ele-
gante Snit og dog ikke vanske-
lige at sy selv. Desuden Anvis-
ninger og gode Raad om alt, 
hvad en fingernem Danne kan 
tænke sig at sysle med af Bro-
derier, Strikning og Filering. 

Familie-Journalen udvider sin Ju-
bilæumsuddeling. 

Bladet har ikke ladet det blive 
staaende ved den Overraskelse, 
det bragte sine Læsere i sidste 
Uge ved at udkomme i helt for-
nyet Skikkelse. Som en ikke saa 
lille Ekstraoverraskelse har det 
udvidet sin store Jubilæumsudde-
ling, hvorved det samlede ugent-
lige Gevinstbeløb fra i Dag er 
forhøjet til 3500 Kroner. „Gift med 
Herskeren over 125,000,000 Men-
nesker« er Ugens aktuelle Artikel, 
der paa morsom Maade fortæller 
om Samlivet mellem U. S. A.s 
Præsident og hans meget popu-
lære Hustru og Medhjælp, Eleanor 
Roosevelt. Bridge-Rubrikken, der 
fik en Mængde Læsere allerede i 
sidste Uge fortsættes, og en ny 
Roman af Jennifer Arnes, „Farlig 
Elskov« begynder. Foruden et 
Overflødighedshorn af alt mulig 
anden Underholdning, bringes der 
tillige fem udmærkede Noveller. 

Fra Uge til Uge. 
Varelotteriet. 

Det hat altid været fordelagtigt 
at spille i Varelotteriet. Der udlod-
des yderligere en Række Ekstra-
præmier i Anledning af Jubilæet, 
og da der kun er faa ledige Lod-
der, bør De straks forsøge at taa 
et Lod nu til denne Trækning. 

Fødselsdag. 
Søndag den 8. November kan Fru 
Andrea Larsen, Havnegade, Sandv. 
fejre sin 65-aarige Fødselsdag. 

VANDRET: 
	

35 Plante 

1 Elegant 
	

36 Stedord 

4 Forfærdiges 
	37 Sange 

9 Daase 
	 39 Ital. Mønter 

12 Utroligt 	40 Svinet 

13 Kendsgerninger 41 i 4 lodret 

15 Pigenavn 	42 Sær 

16 Finde ud af 	43 Gilde 

18 1 Hjul 	 46 Organ 

19 Skæret 	50 Vaske 

20 Kærlighedsgud 53 Forfædre 
21 Dyr 
	 54 Forside 

24 Tidlig 
	

55 Paany 

28 Ærlig 
	 56 Drivert 

31 Vom 
	 57 Faantælt 

32 Nedbøren 
	58 Formodede 

.33 Ildsted 
	

59 Sagtens 

34 Talløs 

Bazaren blev en Succes. 
Lørdag og Søndag afholdt A.S G. 

Bazar paa Christensens Sal. Den 
var meget morsom og iderig sat 
op, med mange forskellige Spil 
og Gættekonkurrencer. — Ja, Søn 
dag Aften var der ligefrem vild 
Trængsel foran Skydebanen, hvor 
de unge Mennesker kappedes om 
at vise deres Færdighed. Kl. godt 
10 spillede Arvidsens Orkester op 
til Dans, og man tør sige, at og. 
saa til denne Akt af Forestillingen 
var der stor Tilslutning. Der blev 
ligeledes Søndag Aften foretaget 
Ledtrækning i A.S.G.s Bortlodn. 
om  15 Gevinster. 

Se Annoncen. 

Skakklubben. 
Den tor nylig dannede Skak-

klub her i Allinge-Sandvig, holdt 
Mandag Aften d. 2. Novbr. sin 
første Generalforsamling paa Ho-
tel Allinge. Efter at Herr Adolf-
sen, Sandvig havde budt velkom-
men, gik man i Gang med Love-
ne. Under enstemmig Vedtagelse 
blev det bestemt, at Love, gæl-
dende for Rønne Skakklub, med 
Undtagelse af enkelte Paragraffer, 
blev fastholdt ogsaa her. Saaledes 
betaler hvert Medlem ved Opta-
gelsen (i Indskud) 1 Kr, og der-
næst kvartalsvis 1 Kr. og 25 Øre. 
Medlemmer under 18 Aar 65 Øre. 
Medlemmerne kan indføre Gæster, 
dog kan samme Gæst, naar han 
er boende her i Byen, kun rnedt. 
indtil 3 Mødeaftener. 

Til Bestyrelse valgtes: 
Ernst Adolfsen, Lærer Jensen, 

Maler Jacobsen og Ove Nielsen. 
Som Supleant valgtes Juul Peder-
sen, og som Revisorer Erik Kure 
og A Gornitzka. 

LODRET: 
	

25 Fortryde 

1 Ernære 
	26 Eksistere 

2 Tit 
	 27 Tal 

3 Slurk 
	

28 Vrøvle 

4 Opholdssted 
	

29 Gal 

5 Plante 
	 30 Ankerplasen 

6 Uagtsomhed 
	

38 Opfiamniede 

7 Regioner 
	43 Hastighed 

8 Land 
	

44 Endog 

9 Uforfalsket 
	

45 Tal 

10 Ror 
	 46 Dyr 

II Forliges 
	47 Fjende 

14 Propagandaen 
	48 Omfang 

17 Fremtrædende 
	49 Ildsted 

21 Snavs 
	

50 Insektet 

22 Uskik 
	

51 Marker 

23 Parten 	 .52 Sluttet 

24 Kineser 

Foreningens Formaal er at dan-
ne et Sammenknytningspunkt for 
Byens Spillere. Foreløbig tæller 
Klubben ca. 15 Medlemmer. Det 
skal her oplyses, at det absolut 

ikke er nødvendigt at kunne spille 
Skak, da der hver Mødeaften altid 
er nogle Medlemmer, der virker 
som Instruktører, Flere af Klub-
bens Medlemmer er for Eks. Ny-
begyndere. Naar blot Interessen 
for det ædle Spil er til Stede, 
kommer Færdigheden efterhaan-
den. 1 Løbet af Vinteren vil der 
blive afholdt Turnering indenfor 
Klubben og senere prøves der 
Kræfter med andre Klubber. 

Mødeaftenen er hver Mandag 
fra Kl 20-24 paa „Hotel Allinge", 
hvor Klubben har Lokale, og hvor 
der findes Bræt og Brikker til alle 
Spillere. Indmeldelse kan ske Mø-
deaftenen eller hos et af Bestyrel-
sesmedlemmerne. 

RIE. 

Styrk Danmarks Grænse og værn 
Sønderjyllands Jord. 

Herr Apoteker Madsen, beder 
os henlede By og Omegns Bebo-
eres Opmærksomhed paa at der 
paa Apoteket er fremlagt en Bi-
dragsliste ifølge hvilken Bidrag, 
smaa eller store, modtages til H. 
P. Hansens Mindefond. 

Jordefærd. 
I Gaar begravedes Gasværksbe-

styrer Kofoeds Hustru under stor 
Deltagelse fra Allinge Kirke, hvor 
Pastor Petersen holdt en gribende 
Tale over den afdøde, som plud-
selig blev revet bort fra et lykke-
ligt Familieliv til stor Sorg for de 
efterladte. Kirken var smukt pyn-
tet og et Væld af Kranse dæk-
ker Graven. 

I Søndags 
spilledes den sidste Kamp i Allin-
ge. Det var B 10111 og Allinge II, 
der afgjorde deres Mellemværen-
de. Det blev til en Sejr paa 5-2 
til Gæsterne. De havde ærlig talt 
ikke fortjent saa stor en Sejr, men 
paa den anden Side lignede Al-
linge II et Hold, der spillede Fod-
bold første Gang efter en lang 
Vinter. Dette vort kære B-Hold 
trænger til en ordentlig Omgang 
Træning til Foraaret og lad os 
haabe, de vil tage fat, naar Tiden 
kommer. Det er unge Spillere, 
saa hvis de vil, kan de lære at 
spille godt Fodbold. 

Trænere 
Som omtalt i Dagbladene af-

holder B. B. U. fra d. 11. Novb. 
et Amatørtrænerkursus i Rønne 
og Aakirkeby. Allinge deltager 
med to Mand, nemlig Helmer 
Nielsen og Mauritsen. I Rønne 
mødes alle Klubberne fra denne 

IIIIIIIIII 
;.01, 

•	  

Ål Jagt og Færdsel 
med Skydevaaben paa min Grund 
forbydes. 

Charles Kjoller. 

TEkstrafint] 

Griseflæsk 
kg 

Keb Mortens-
Ånden"ii  

W. Rømers Slagterforretning. 

Allinge-Sandvig 
Byraad 

afholder sit første ordinære Møde 
i November Tirsdag den 10. Kl. 7t '-

Allinge-Sandvig Borgmesterkon-
tor, d. 4. Novbr. 1936. 

M. B1 och. 

Olsker. 
Skylle- og Noasliklurelliog 
14. Kreds afholder General- 
forsamling i Forsamlingshu- 
set Fredag d. 13. November Kl. 8 

Bestyrelsen.. 

Gode Slagte-og Levedyr 
samt Svin købes og byttes gerne. 

Chr. Jørgensen. 
Tlf Allinge 144. 

Efteraars-Sko 
Stort Udvalg 
Smaa Priser • 

Side af Øen sammen med Rønne-
klubberne og i Aakirkeby møder 
saa hele Øst- og Sydlandet. Vi 
Irma haabe de to Herrer maa have 
Udbytte af Kursuset, saaledes at 
Resultaterne kan fremvises til 
Foraaret. 

Bazaren 
var en stor Succes. — Besøget 
var stort baade Lørdag og Søn-
dag og med Hensyn til det øko-
nomiske er man godt tilfreds. En 
hel Del af Gevinsterne er afhen-
tet og deriblandt Radioen, som 
Ludvig Krak, Allinge var den hel-
dige Vinder af. Der mangler dog 
stadig nogle, og husk at de skal 
afhentes inden d. 20. ds., da man 
ellers taber Retten til dem. 

Et Rygte 
paastaar, at Johannes har gravet 
hele Overskuddet fra Bazaren ned 
i Haven. — Mon det passer? 

1..._

Fremstil selv Vin 

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

INE111•10 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

Interesserede Borgere, 
som ønsker at være med i Arbej-
det for at skaffe Allinge en tids-
svarende Badestrand, indbydes til 
Møde paa Høiers Hotel (Indgang 
gennem Haven) Onsdag den 
1 I. Nov. Kl. 20 (Mortensdag), hvor 
Beretning og Regnskab over det 
allerede udførte Arbejde fremlæg-
ges og Love ønskes vedtaget. 

Særlig indbydes Byraadets Med-
lemmer og alle Bidragydere .  

Udvalget. 

Varm Blodpølse 

11111■•■ 	 MONIONNIN 	 

d 	
Sortepølse 

1 	FEST- G ÅrEll VER! 	anbefales hver Uge fra Torsdag 

bedst hos C 0 N RID' HANSEN 	Eftermiddag. 

ved Havnen, Telefon 140 
	Chr, Jørgensen, Tlf All. 144 Allinge Ur- og' GuIdmedeforr. s  

hver Fredag Middag. 
Carl Larsen, Yestergade, All, Dina Sørensen, Nørregade. 



Fotograf KDller 
anbefaler Bronce- 

Rammer i alle St. 
Ovale Rammer og 

Rammelister. Billeder indrammes 

VARELOTTERIET 
~. Fam. slutter Mand. 9. Novb. Sal-

get Tirsd. 10. Novb. Trækning 
Onsd. 11. ag Torsd. 12. Novb. 	1 	t 	  

Udsalg 
paa Allinge Menighedshjem 
Tirsdag den 10. November. 

Aabnes Kl. 3 ved Pastor Petersen 
og fortsættes om Aftenen, 

Gaver modtages med Tak paa 
Menighedshjemmet Mand. Efterm. 

Bierhverv. 
Gammelt anerkendt Livsforsik-
ringsselskab søger for Udvidelse 
af sin Medarbejderstab Forbindel-
se med to lokalkendte, velansete 
Mænd, som paa gode Provisions-
vilkaar vil være behjælpelig med 
Fremskaffelse af Nytegning. Tilbud 
i Billet mrkt. „Bierhverv" sendes 
til „Nordbornholm". 

En Dreng 
eller yngre Karl søges. 

Avlsbr. Holm, Allinge. 

Ved A.S.G.s Bazar 
blev følgende Numre udtrukket: 
Gevinst Lodseddel Gevinst Lodseddel 
Nr. I Ni . 988 Nr. 8 Nr. 186 

— 2 - 364 
	

9 - 206 
- 3 - 420 
	

10 -- 437 
- 4 - 935 
	

11 	719 
- 	- 666 
	

12 - 266 
- 6 - 668 
	

13 - 730 
-- 7 	705 
	

14 - 397 
15 - 28 

Amerikansk Lotteri Nr. 35 
Gættekonkurrencer : 	62 Stokke, 
314 Aviser, 85 Biografforrestill. 

Gevinsterne skal afhentes inden 
del 20. November i Kiosken. 
Vor hjerteligste Tak til alle, der 
har støttet Bazaren. 

Bestyrelsen. 

Kollektion: Frk. Olga Kofoed, 
Telefoncentralen Allinge. 

Fine Spiseguleradder 
meget velsmagende sælges i større 
og mindre Partier til billige Priser. 

Dalegaard Tlf. All. 99 x 

Varelotteriet 
Lodsedlerne bedes fornyet senest 
Mandag den 9. November. 

I. B. Larsen, 

Olsker Sygekasse. 
Opkræver til søndre Distrikt søges 
til 1. Januar. Tilbud med Pris pr. 
Medlem tilstilles Formanden inden 
den 10. November. 

Resterende Bidrag skal være be-
talt inden 15. Nov., for at bevare 
Medlemsretten. Kassererens Kon-
tortid er hver Søgnedag (Mandag 
undtagen) fra Kl. 17-19. 

P. B. V. 
L. Andersen. 

1011 SERIE! 
JUBILÆUMS-PRÆMIER 

10.000 KR. 
2. TRÆKNING KR. 2.10 

Averter i NORDBORNHOLIVI 

Læsekredsene begynder! 

  

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

2 Kr. om Maaneden i et halvt /kar 
og 2 Beger som Ejendom v. Kred-
sens Afslutning, ELLER I Kr. om 
Maaneden i et halvt !kar og I Bog 
Paa denne Maade faar De Lejlighed til 
i Løbet af Vinteren at læse henholdsv. 
26 og 13 nye Bøger af bedste Forfattere" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meld Dem ind i nagl 

  

  

  

  

  

  

  

   

Kioskens Bogafdeling 
A. Mauritsen, Tlf. 142 

vinen 	
Y. 

Fosforsalt EVA. 
sammensat nøjagtig som anbefalet af Forsøgslaboratoriet 

Spar Korn. — 
Undgaa Utrivelighed. 

Forlang Fosforsalt E. V. A. hos Deres Købmand, 
der gratis udleverer Dem Pjecen 

„Rationel Svinefodring" 

EN GROS EHJI.V.ABRAHAMSON KEIBENWAVN K 

aei 
som passer til Deres Jumpers. 
sælges ogsaa i Nordlandet! 

I 

Del er klogt at lade male nu! 
Lad Malingen beskytte Træværk o. 1. mod Efteraarets 
Regn og Vinterens Sne og Frost. Indhent Tilbud hos 
mig. Alt Malerarbejde udf. - indendørs og udendørs. 

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

LUDVIG JACOBSEN MALERFORRETN. 
& FARVEHANDEL 

      

 

Slagteriets Udsalg, Narregade 

  

 

anbefaler fersk og røget Flæsk, Mørbrad, Carbonade, Sylte, 
Medisterpelse, Fars, Leverpostej, Hamb org skinke, Hamborgfile 
Alt i Paalæg og Konserves. Friske Slagterivarer Tirsd., Fred, 
Varerne bringes. -- Tlf. 38. 	 DINA SØRENSEN 

  

   

   

   

.RadioJaiJonen 1936 er  
6e 	alt 

Nye 4 Lampers Radio til Strøm eller Batteri sælges billigt med 40 
Kr. Udbetaling, Udbetalingen kan deles i 2 Rater. 20 Kr. straks og 
20 Kr. senere, siden ugentlige Afdrag 4 Kr. N Lampers /lodha_ 
gere sælges med 30 Kr. Udbetaling. 15 Kr. straks, 15 Kr. senere, 
derefter 3 Kr. ugentlig. 
Apparater udlejes for 15 Kr. maanedlig 
med Forkøbsret. Hele Lejesummen godtgøres, naar De køber Ap-
paratet. - hob eller let Apparater hos mig. jeg har alle Appa-
rater og yder den største Garanti, egen Tekniker, som omgaaende 
kan foretage Reperationer eller Omforandringer. 

Cykle- og ERadio-Emportoren 
H. JØRGENSEN, ved Havnen, Allinge. — Telefon 156. 

Illiffin111~11111 
Nu er 

Vinterfrakkerne hjemkommet 
Se mit store Lager af smukke, moderne 

Frakker til meget billige Priser. 

ALLINGE MESSE. Th. Holm 

1101~11111~1111111111011111111~1 

Radio 

Gasapparater, kW, 1E/1, Gasslager " Reb Ilet i PRODUKTEM 
111111111111111111111111111111111111f111111111111111H1111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111ffilll111111111111111111i.111111111101 

Aaben TURISTVOGN Model 1928 
Aaben CHARABANC Mode11929 
luKKet CHARABANC Model 1930 
alle i god Stand, er billig til Salg eller Bytte m. Personvogne 

Telefon Rønne 788 

111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l111111111t111111111111111111111 

Manufaktur og Tricotage 
- all Ran 2e faa Etos mig ! 

Lige fra Overfrakker til Undertøj, Ar-
bejdstøj og Metervarer, Gardiner og 
Garn. — Altid bedst og billigst hos 

Jens Hansen - Manufaktur & Trikotagehandel 

-det er RADIO-TID! 
	1110111~ 

Spørg Fagmanden til Raads! Lad mig demon-
strere de nyeste Typer og Modeller for Dem. 
Alle Mærker - Alle Modeller - Alle Prislag 

Stort Lager af elehtr. Art. og Sheerme. 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
!Villiam Lind 
	

Nørregade S 	Telt-. Allinge 95 

00011101.11~101.1111~ 
De galar aldrig forkert - 

naar De henvender 	 -Apparater og Dele 
Dem til mig aug. RAD I 0_  Akk.- Ladestation. 

Batterimodtagere  og Lysnetmodtagere  – Alle Modeller! --- Alie Priser ? 

Installatør Regnersen, Hasle, T11.128 

strifiker Yru ~sen igen! 

1 

Hun har r „Nordlandet" fun-

det en Masse nyt Garn i man-

ge smukke Farver; der var 

lige det hun skulde bruge. 

90r som fiun! 
Se Vinduerne — og kom indenfor i 

Nordlandets Handelshus 
1111111~~1~~~1111~111~~1■~1~1111 

smuk 
billig 
god 

Det sidste Chie, de rigtige Stoffer, de 
nyeste Farver og de fornuftige Priser. 
Hvad synes De f. Eks. om dette Tilbud: 

Skotsk Tweed, moderne Facon m. Lomme 9,85 

Det er dog kun eet Eksempel — kom 
ind og se vort store righoldige Udvalg. 

NO RDLANDETS  HANDELSHUS 

) ae re 

Dampkammer 

ue nx  tu sudfør ar setny!. 	nied. 

iberegnet 

1:4‘lgeond etn 

It 
n 	

r ny ee 

U hll g og dog kun otte r-o 

nu 

 Alt r.  ! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

fløjl er molerne ... 
Vi har et stort Udvalg i Efteraarets Modefarver. 
Smukke Kvaliteter fra 4.50 -5.50 - 6.25 pr. m. 

magasin du 27ord's 21dsalg 
ved Viktor Planck, Havnegade, Allinge, T11. 5 

• 

Kulkasser, Moser, Ildragere 	ogsaa del i PRODUKTEM 



Købmænd 	 Møbelsnedkere 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 	 Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, II., vi Posthuset Allinge 

Ligkistemagasiner 	 Lind, William, Allinge Tlf. 95 

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

Malermestre 
Holm, N. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All. Skræderforretninger 

Lind, Sander, Nørregade 5 Allinge 
Manufakturhandlere 	 Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

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

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

PROTOKOLFABRIK 	

iz1  Chr. Dideriksen. (z) z 

0 

IlViedie L800001011 . 
Abeungen Peter og rn., nge andre morsomme Dyr 

Lad Søndagsturen gaa til 

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

Hyggelige Restaurationslokaler — Centralvarme 

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 

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

Finsk vort rtore Lager al 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! 

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! • 

;uniiissilismistisissinsumnstissumuussuswismuniiismisilisuriassminstussiliiinsislimussiE-. 

deres fordel 
ved Avertering i „Nordbornholm" er 
den store Udbredelse, Bladet har; 
det kommer i hvert Hjem i Allinge-
Sandvig og Omegn, helt til Hasle, 
Klemensker og Rø. De faar med an-
dre Ord Forbindelse med alle Deres 
Kunder paa een Gang. — — - - 

Benyt de billige Kvartals-Annoncer; 
for kun 10 Hr. I Kvartalet kan D: 
faa en Annonce, hvori Teksten kan 
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af 
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag. 

Ring til „Nord6ornfiolma J'et f, 74. 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

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

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

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0.,1 Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed ‹Sc Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y 

Cykler og Cykiereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge 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 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. 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, All. Tlf. 7 

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-1 og Lørdag 7--9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x 
Ve 	 Bornholms Dampvaskeri, 

Viktualiehandlere 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46 
Personkorsel med 6-7 Personers Vogn. 

Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 X 
Personkarse) Udføres, 

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

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

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

En klog lille Kvindel 
Georg Watson gik i sine egne 

Tanker og var lige ved at støde 
til en Dame, idet han drejede 
omkring Hjørnet af Round Street. 

— Vær lidt forsigtig, lød en 
munter Stemme . . . kender De 
mig ikke mere, siden De paa 
den Maade vil gaa forbi mig. 

— Det er en halv Snes Dage 
siden jeg sidst saa Dem, svarede 
lian lige saa muntert. 

Bessie lagde Hovedet paa Si-
den og saa kritisk paa ham. -
Men Georg -- De er jo blevet tyk. 

Denne saarende Bemærkning 
gjorde ikke større Indtryk paa 
Georg, der havde kendt Bessie 
fra hun var en lille Pige. Han 
saa beundrende paa det lille, pis 

kante Ansigt med de store, blaa 
øjne og sagde roligt: 

— Hvor kommer De fra, og 
hvor skal De hen ? 

— Jeg er ude for at lufte min 
nye Dragt, men jeg kan overtales 
til at drikke The med Dem, Georg, 
hvis De beder mig rigtig pænt 
om det. 

Lidt efter sad de i en elegant 
Thesalon ved et hyggeligt Bord 
henne ved Vinduet. Bessie ud-
valgte sig den største Kage paa 
Fadet og saa op paa Georg under 
sine lange, sorte øjenvipper. — 
Jeg er glad over, at jeg mødte 
Dem, Georg, for jeg trænger til 
et godt Raad af Dem. 

— Det skal De faa, men jeg 
gaar ud fra, at De ønsker, jeg 
skal raade Dem til at gøre noget, 
De allerede har bestemt at gøre ! 

— Nej, sagde Bessie eftertænk-
somt. — Der tager De fejl — for 
ser De — jeg tænker paa at gifte 
mig. 

Georg stirrede forbavset paa 
hende. — Det er en temmelig 
pludselig Bestemmelse ? 

— Aldeles ikke) Det har jeg 
længe haft under Overvejelse -
for jeg er ved at blive gammel, 
forstaar De I 

— Javist! Fire og tyve er en 
høj Alder! Men hvem er saa den 
heldige, om jeg maa spørge? 

— Det vil vise sig, for øjeblik-
ket ønsker jeg ikke at udtale mig. 

— Kender jeg ham ? spurgte 
Georg ivrigt. 

— Ikke særlig godt tror jeg 1 
Men det kommer heller ikke Sa-
gen ved. Men De maa hjælpe 
mig, Georg. 

— Det var jo kun et Raad, De 
ønskede. — Hjælp er noget andet 
og mere. — Men kom frem med 
det ! 

Bessie rørte langsomt rundt i 
sin Thekop. --- De skal spise til 
Middag sammen med Far i Aften! 

— Jeg har den Ære. 
— Ja, ser De — jeg vil gerne 

have at De skal forberede ham 
paa — at — at jeg vil gifte mig. 

Georg rynkede Panden -- den 
Mission tiltalte ham ikke ; — han 
havde mere end een Gang hørt 
Bessies Far sige, at han vilde 
dreje Halsen om paa den Mand, 
der tænkte paa at føre hans Dat-
ter til Alteret. 

— Hvis De er bange, saa faa 
Deres Tilkommende til at gøre det ! 
sagde han kort .  

Aa, nej — han er alt for 
genert. Desuden stammer han, 
naar han bliver nervøs. Og Far 
sætter saa stor Pris paa Dem og 
Deres Mening. 

— Det kunde ikke falde mig 
ind at gøre det, medmindre jeg 
faar Mandens Navn at vide .  

Bessie sukkede resigneret. 
Det vil jeg helst ikke fortælle 
Dem, fordi vi gerne vil holde For-
lovelsen hemmelig for Øjeblikket. 

— Hvis De tror, at jeg har i 
Sinde at raade Deres højtærede 
Far til at lade Dem gifte Dem 
ined en navnløs Person, der til-
med stammer - 

— Naa, ja, 	 det er ogsaa 
ligemeget, skyndte Bessie sig at 
sige. — Forleden Dag sagde Far, 
at h a n var den eneste Mand, 
han vilde give mig Tilladelse til 
at gifte mig med, Mind ham bare 
om det, saa ved han Besked. 

Georg tog sig fortvivlet med 
Haanden til Hovedet. — Bare jeg 
kunde finde ud af de mange per-
sonlige Pronomer, De anvender 
i Flæng. 

Bessie lagde sin Haand paa 
Georgs og saa bønfaldende paa 
ham med sine pragtfulde hlaa øjne, 

— Vær nu sød, Georg — gør 
mig den Tjeneste at vænne Far 
til den Tanke at skulle klare sig 
uden mig. 

Naa, ja — saa skal jeg tæn-
ke over det. 

Sir Pawkins var en Mand, der 
indtog en frernstaaende Stilling i 
Udenrigsministeriet og beboede et 
elegant Hus paa St. Stefans Plads. 
Her indfandt Georg Watson sig 
samme Aften paa Slaget otte og 
blev lukket ind af Familiens impo-
nerende Hushovmester Fargus, der 
viste ham ind i Biblioteket, hvor 
Husets Herre sad i sin store Læ-
nestol foran Kaminen og læste. 

Bessies Far var en høj, elegant 
Mand med hvidt Haar og skarpe 
Træk. 

--- Goddag, Georg, sagde han, 
da den unge Mand traadte ind. 
— Præcis, som altid! Bessie er 

ude til Middag, tuen hun sagde, 
at hun vilde komme tidligt hjem. 

— Jeg havde den Ære at ind-
byde hende til en meget kostbar 
Kop The i Eftermiddag, sagde 
Watson med et Smil. 

Sir Pawkins lo tilfreds. Min 
Datter har en forbausende Evne 
til at skaffe sig gratis Maaltider 
- det er en stor Hjælp for mig 

i disse dyre Tider. 
Her blev han afbrudt ved, at 

Fargus meldte, at der var rettet an. 
ostDaette) 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsf61k, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 


