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Franz Josef Kaj, Wien. 

Fra Artikelserien „Paa, Fodtur gennem Europa", Tyskind Og Kelollierlle. 
Af Johs. Pedersen. 
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A, B og C Mandater. 
Efter Fredslutningen blev de 

Kolonier, som Tyskland og Tyr-
kiet mistede, ikke direkte delt 
mellem de sejrende Stater. De 
kom under Folkeforbundets For-
mynderskab, og Folkeforbundet 
overdrog forskellige Stater Man-
dat til at styre dem. De blev 
inddelt i Klasser efter Udviklings-
trin og Civilisation : A-Mandater 
mest udviklede, B- og C-Manda-
terne mindre og mindst. I Lan-
dene i A-Klassen har den indlød-
te Befolkning forholdsvis størst 
Indflydelse, i B-Klassen betydelig 
mindre og i C-Klassen er den 
næsten ikke til at spore. De fleste 
tidligere tyske Kolonier blev B-
Mandater : Togoland og Kamerun 
kom under Frankrig, det meste 
af Østafrika kom under England 
med Undtagelse af det nordvest-
lige Hjørne, der tilfaldt Belgien, 
medens tidligere tysk Sydvestafri-
ka blev overdraget den sydafri-
kanske Union i Mandat. De tyske 
Stillehavsøer blev C-Mandater og 
tilfaldt Japan, Australien og New 
Zealand. 

Længe inden Hitler kom til 
Magten mødte denne Ordnings 
Retfærdighed den skarpeste Kri-
tik fra tysk Side. F. Eks. hæv-
dede i en Aarrække den tidligere 
Guvernør i tysk Østafrika, Dr. 
Schnee, ivrigt i Tale og Skrift, at 
der var begaaet en meget stor 
Uretfærdighed imod Tyskland ved 
at berøve det dets Kolonier. Han 
hævdede, at Uretfærdigheden ikke 
alene bestaar i, at Tyskland be-
høver Kolonierne for at genrejse 
sig økonomisk, men ogsaa deri, 
at den Beskyldning, der er blevet 
rettet mod Tyskland for at have 
administreret sine Kolonier slet 
og for at have mishandlet den 
indfødte Befolkning ikke er i 
Overensstemmelse med Sandhe-
den. 

Det vil være vanskeligt ganske 
at afvise denne Kritik af Versait-
les-Traktaten, og hvis Tyskland 
var blevet som Medlem af Folke-
nes Forbund, vilde det vel ogsaa 
i det lange Løb være blevet van-
skeligt at komme uden om at gi-
ve Tyskerne deres gamle Koloni-
er i Mandat. Nu formede Udvik-
lingen sig jo som bekendt ganske 
anderledes, og i den første Tid 
af Flitters Regime syntes Koloni-
spørgsmaatet at staa noget i Bag-
grunden. Hitler fandt aabenbart 
— ligesom Bismarck i sin Tid — 
at der var mere nærliggende Op-
gaver, hvis Løsning først trængte 
sig paa. 

Imidlertid er Spørgsmaalet nu 
i høj Grad traadt i Forgrunden. 
Maaske er det Mangelen paa 
Raamaterialer, der har virket. I  

sin Fredsplan af 1936 udtalte 
Hitler, at efter en rimelig Tid vil,  
de Spørgsmaalet om koloniale 
Rettigheder blive taget op til ven-
skabelig Forhandling. Senere er 
Tonen blevet kraftigere, og i ty-
ske Aviser siges det rent ud, at 
selv om Hitter har erklæret, at 
Tilbageerobringen af Kolonierne 
aldrig vil finde Sted gennem 
Voldshandlinger af krigerisk Art, 
saa skal Udlandet dog ikke der-
for indlulle sig i en saadan Følel-
se af Sikkerhed, at det tror, det 
kan forhale Kolonispørgsmaalet 
saa længe det skal være. Og Avi-
serne tilføjer, at der ogsaa findes 
andre Metoder end de krigeriske, 
hvorpaa Tyskland kan tiltvinge 
sig sine gamle Kolonier. 

Skal Tyskland have Mandatet 
over sine gamle Kolonier? 

Det er ikke Spørgsmaalet, om 
Tysklands Krav er retfærdigt 
eller ej, der i Øjeblikket er mest 
aktuelt. Det er nemlig en Kends-
gerning, at Kravet er fremsat. Et 
langt niere brændende Spørgs-
maal er det, med hvilken Kraft 
Tyskland vil søge at gennem-
trumfe sine Krav, og hvordan de 
Magter stiller sig, til hvem Kravet 
rettes. 

I denne Forbindelse er det 
værd at lægge Mærke til et For-
slag, som for kort Tid siden 
blev fremsat i „Times" af en 
Række fremragede Englændere, 
bl. a. undertegnet af Lord Noel-
Buxter, Professor Gilbert Mur-
ray og Vernon Bartlett. Det gik 
ud paa at løse Kolonispørgsmaa-
let paa den Maade, at — i hvert 
Fald en Del af — Tysklands gam. 
le Kolonier skulde gives tilbage 
til Tyskland, dog ikke til uind-
skrænket Herredømme som før 
Krigen, men som en Fortsættelse 
af det nuværende Mandatsystem. 
Folkeforbundet skulde altsaa over-
drage Tyskland Mandatet over 
en Del af de tidligere tyske Kolo-
nier. For at Tyskland ikke skul-
de komme til at indtage en Sær-
stilling som den eneste Stat, der 
kun fik indskrænket Herredømme 
over Kolonier, som den før havde 
hersket uindskrænket over, skulde 
de andre Stater lade en tilsva-
rende Del af deres Kron-Kolonier 
(altsaa Kolonier, der styres direk,  
te af vedkommende Stat) gaa ind 
under Mandatsysternet, saa deres 
Styre blev underkastet interna-
tional Kontrol. I alle Handels-
spørgsmaal skulde u den aabne 
Dørs Politik" gælde tor samtlige 
Kolonier, saa alle Lande fik lige 
Ret. 

Man kan ikke sige, at dette 
Forslag fik nogen venlig Modta-
gelse i Tyskland, tværtimod gav 
det Anledning til meget kraftige 
Kommentarer i den tyske Presse. 
Den tyskr Presse afviser promte 
ethvert Forslag om Mandater. 
Det, Tyskland kræver, er fuld- 

stændig økonomisk og politisk 
Ligeberettigelse med andre Sta-
ter, og hvis andre foreslaar Kom-
promiser, møder man til Gengæld 
med Førerens klare Udtalelser fra 
Bfiskebergtalen, at Kolonierne er 
Tysklands Ejendom. 

Andre Toner. 
I England lyder der dog ogsaa 

andre Toner end de ovenfor 
nævnte forhandlingsvillige. For-
slaget støder paa skarp Modstand, 
bl. a. gik paa en konservativ 
Kongres fornylig det konservative 
Parlamentsmedlem Sir Henry Page 
Croft meget kraftigt imod baade 
at overdrage Tyskland Mandatet 
over nogle af Kolonierne og at 
lade nogle af Kron-Kolonierne 
blive Mandatlande. — „Den en-
gelske Regering skulde fortælle 
Tyskland', sagde han blandt an-
det, „at vi ikke er til Sinds at 
risikere vor Fremtid ved at give 
vore Forposter til Pris, saaledes 
at det fuldstændig vilde kunne 
ødelægge vor Luft-Forbindelse 
med Afrika og fuldstændig afskæ-
re vor Sø-Forbindelse rundt om 
Afrika til Østen. Regeringen skul-
de fortælle Tyskland, at der slet 
ingen Diskussion kan blive om 
det Spørgsmaal, Paa samme Tid 
skulde Regeringen gennemføre en 
positiv Imperie-Politik. Imperiet 
staar som det store Bolværk for 
Fred, Frihed og Religion, og det 
er vor absolutte Pligt at udvikle 
Imperiet, at styrke og forene det 
og at opretholde det for alle Ti-
der". 

— Man behøver blot at kaste 
et Blik paa et Kort over Afrika 
for at forstaa dette Synspunkt. 
De tidligere tyske Kolonier be-
tyder faktisk en Afrunding af de 
engelske Besiddelser (forøvrigt 
ogsaa af de franske), saa det vil 
sikkert holde haardt, inden de 
bliver opgivet. 

— Ogsaa fra den sydafri-
kanske Union, der jo har Man-
datet over tidligere tysk Sydvest-
afrika, lyder Toner, der spænder 
over hele Skalaen, lige fra skarp 
Modstand over Forhandlingsvilje 
til den største Imødekommenhed. 

Fra ledende Side er der fremsat 
Forslag om en Konference, hvor 
Tyskland kunde præsisere sine 
Krav — og den mest radikale 
Udtalelse er vel nok blevet frem-
sat af Mr. J. P. Strydom, Fører 
for Transvaal-Nationalisterne: „Det 
nationalitiske Partis Politik er 
ikke at give Sydvestafrika tilbage 
til Tyskland, men vi siger, at vi 
vil ikke løfte en Finger for at for-
hindre Tyskland i at tage det til-
bage, hvis det insisterer paa det. 
Vi Afrikanere vil ikke løsne et 
eneste Skud mod Tyskerne, hvis 
de forsøger at tage deres tidligere 
Koloni tilbage." 

Tyskland har endnu paa ingen 
Maade præsiseret sine Krav eller 
fremsat dem officielt ad diploma-
tisk Vej overfor de paagældende 
Lande. Man har Indtrykket af, at 
det foreløbig blot har været Tysk-
lands Mening at minde Udlandet 
om, at Kolonispørgsmaalet eksi-
sterer, og at sætte Diskussionen 
i Gang. Begge Dele er lykkedes 
fuldt ud. Hvad Tyskland saa iøv-
rigt i Enkeltheder vil kræve, og 
hvornaar det vil fremsætte sine 
Krav, ligger ude i Fremtiden In-
gen kan vide, med hvilken Kraft 
Tyskland vil søge sine Krav gen-
nemført, eller om det muligvis 
vil bruge disse Krav i det diplo-
matiske Spil for desto lettere at 
opnaa Fordele paa andre Omraa-
der. 

Men een Ting er givet: Spørgs. 
maalet om Tysklands Kolonier er 
nu sat paa den storpolitiske Dags-
orden — og det skal saa sandt 
ikke bidrage til at formindske 
Uroen i Verden. 

Paa ist© Klasse. 
Af 0. P. 
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Rejsen var endt — og Kassen 
tom, da Molly med Aftentoget 
naaede sit Bestemmelsessted. 

Alt, som de høje Huse begynd-
te at nærme sig mere og mere, 
stod denne Tanke allerede for  

hende, at hendes Kassebeholdning 
var bleven forfærdelig udpint. 

Et langt, dejligt Landophold 
havde hun haft. En Række hen-
rivende, smukke Solskinsdage 
stod endnu saa levende i hendes 
Erindring, at hun næppe havde 
Tanke for, hvad det betød, at 
det hele nu var forbi. — Endnu 
var der en tydelig Genklang i 
hendes Øre af Stæreflokkens lif-
lige Afskedskoncert fra de store 
Kastanier udenfor hendes Vindu-
er, da hun denne Morgen for sid-
ste Gang strakte sig i den bløde 
Seng derude paa Landet. — End-
nu saa hun for sig Efteraarsfar-
verne fra de dybe Kløfter i Sko-
vene som hun om Formiddagen 
suste forbi. 

Først da det gav et kraftigt 
Stød i Vognen, idet Togstammen 
bremsede op paa Hovedbanegaar-
den, svandt alle disse Indtryk for 
den vaagnende sørgelige Vished, 
at nu stod hun ved sin Rejses 
Maal. 

Dejligt havde det været derude 
i det stille Pensionat, hvor hun 
for en Tid sorgløst og ubekymret 
havde levet. Noget helt andet 
vilde det blive at komme tilbage 
til den gamle, daglige Travlhed, 
den stadig trættende Trædemølle 
i Forretningen. Ja — og aller-
værst var det, at hun havde op-
brugt sine Penge — saa omtrent 
da. Alt for mange havde hun gi-
vet ud i Forhold til hendes lille 
Gage. Det var kun den 16 i 
Maaneden — altsaa fjorten Dage 
til Gageudbetaling ! En væmmelig 
Fornemmelse at begynde Morgen-
dagen med denne Vished. Naa, 
men hun maatte se at klare den. 

Molly var ved en Fejltagelse 
paa det første Stykke af Rejsen 
kommet til at køre paa I. Kl. 
Først da hun sank ned i de blø-
de Hynder, og Hænderne fandt 
Hvile paa de magelige Armlæn, 
var det gaaet op for hende, at 
hun var kommet i en forkert Vogn, 
og Toget satte sig allerede i Be-
vægelse, saa hun kunde ikke for-
andre sin pinlige Situation. -
Molly lod sig dog ikke mærke 
med sin Forlegenhed. Det var jo 
et hændeligt Uheld. Da Konduk-
tøren bad om Billetterne, rakte 
hun ham tilsyneladende frejdig 
sin Billet, som anede hun intet. 
Konduktøren stod et Øjeblik lidt 
ilde berørt og vendte Billetten i 
Haanden, som vidste han ikke 
rigtig, hvad han vilde. Han skæ-
vede til Mollys eneste Medrejsen-
de, en Herre, som sad i det mod-
satte Hjørne af Kupeen, og sagde 
saa: „Ja, Frøken, det er jo ikke 
helt rigtigt med Dem. Deres Bil-
let lyder paa Fællesklasse, og det• 
te er en Iste Klasses Vogn", 
Han sendte hende et medlidende 
Smil. 

Forts. paa 4. Sidt. 
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Herre-Konfektion 

Habitter Frakker 
Stortrøjer 
Vindjakker 
Regnfrakker 

Fløjls- og Ouvetine Bluser 
med Lynlaas helt igennem. 

Mod. Pullower og Slipower 

Mancheskjorter i Percales, 
Trikoline og Charmeuse med 
faste og løse Flipper. 

Slips - Sokker - Hatte - Huer 
Handsker 

Undertøj Sportsfacon med 
1/ 4  og Ig. Ærmer, med korte 
og Ig. Benkl. i mange for-
skellige Kvaliteter, ogsaa det 
rigtige gode svære jyske. 

Arbejdstøj Kedelsæt, Kitler, 
Jakker, Benklæder, Overall, 
Bluserunner, Skjorter, Sok-
ker, Handsker. 

Kort sagt, alt hvad 
en Mand ønsker sig 
til udendørs eller 
indendørs Brug, til 
Selskab, Hverdag el-
ler Arbejde — alt 
faar De i stort og 
smukt Udvalg. 

Vi har de rigtige 
Ting, som enhver vil 
vcere glad for at eje. 

De giver ikke Penge 
daarligt ud, naar De 
handler hos os. Vi 
bestræber os for i 
enhver Retning at 
yde det bedst mulige 
til den billigste Pris. 

Oaa derfor fil 

Yritz Seuscfi 
Leverandør til Vare- 

og Landbrugs - Lotteriet 

Se vor Udstilling af 
Gardiner, Møbelstoffer 

og Gulvtæpper 
paa Søndag 

Allinge-Sandv, Byraad, 
Ved Mødet i Onsdags forelaa 

en Del Sager til Efterretning samt 
Anmodninger om Tilskud, som 
henlagdes tiI Budgetbeh. 

I det lukkede Møde anbefalede 
Byraadet Kbm. E. M. Bech som 
Medlem af Handelsretten. 

Jørgen Jørgensen, Peter Peter-
sen og K. P. Hansen valgtes til 
at forhandle med Arbm. Fagf. om 
Ændringer i Kommunens og Gas-
værkers Overenskomster. 

Poul Nielsen fik Tilladelse til 
at slutte til Kloak, saafremt Van-
det gik gennem Brønd med Vand-
laas inden det løb gennem Rør-
ledningen i Emil Hansens Have. 

Det vedtoges at udleje et Areal 
til Karl Johansen, Sandvig, for 10 
Kr. aarlig mod at den ikke blev 
spærret for Kørsel til bagved lig-
gende Ejendomme. 

Borgm. meddelte at der nu var 
faldet Dom i Sagen mod ulovlig 
Benyttelse af Vand fra Kommu-
nens Vandværk. Hver af de sag-
søgte idømtes Bøder paa 40 Kr., 
subsidiært 6 Dages Hefte, samt 
betale Sagens Omkostninger. Der 
kunde ikke rejses Tiltale mod 
Tredjemand, da Sagen for hans 
Vedkommende var flere Aar gl. 
Kommunens Erstatningskrav hen-
vistes til privat Søgsmaal. 

Theodor Hammer og Ejnar Jen-
sen fremsendte Andr. med Læge-
attest om Fritagelse for Hvervet 
som Ligningskommissionsmedlem. 
Hammer fritoges, men Jensens 
Andr. kunde ikke imødekommes. 

fyrer De rigtigt? 
Af Skorstensfejerm, E, M. Nielsen 

Allinge. 

Om Træk. 
For overhovedet at kunne fyre 

i Kakelovne og Centralkedler i 
vore Boliger saadan at man er fri 
for Røgplage i Boligen, er det 
ubetinget nødvendigt at have en 
Skorsten, som har tilstrækkelig 
Trækkraft, hvilken fremkommer 
naar Skorstenen er forsvarligt ren-
set, da Soden bevisligt trækker 
Fugtighed til sig og derfor ved 
Fyring giver Overtryk i Skorste-
nen og bevirker at der maa bru-
ges unødvendigt Brændsel, da 
Skorstenens Trækkraft er betinget 
af at Luftsøjlen er varmere (tyn-
dere end Luften ude i det fri, og 
jo større Temperatur-Differensen 
er, desto stærkere er Trækkraften 
— forudsat at Skorstenens Rum-
fang er afpasset efter Fyrsteder-
nes Antal og Størrelse. 

I alm. Beboelseshuse er Dimen-
sionernen som Regel rigtig afpas-
set, nemlig 23 x 23 cm, og 35 x 35 
cm hvor Beboelseslagene naar op 
til 5-6. — 1 Fyringsperioden vil 
Skorstenens Lufttemperatur gerne 
være højere end i fri Luft, selv 
om der i flere Timer ikke fyres, 
da Skorstenens Murværk optager 
Varme og kun langsomt afgiver 
den til Skorstenens Luft. 

Vi har altsaa alle Betingelser 
for at Trækforholdene kan være i 
Orden; men forskellige Forhold 
kan gribe ind og give falsk Træk. 
Falsk Træk bevirker, at Forbræn-
dingen ikke foregaar som den skal, 
da en stor Del af Kulstoffet gaar 
uforbrændt i Skorstenen, afsætter 
sig der og i Fyrstedets Røgkana-
ler som Sod, og Fyrstedet afgiver 
derfor mindre Varme, Brændselet 
udnyttes daarligere, og Sodlaget 
hæmmer Varmens Indvirkning paa 
Fyrstedets varmegivende Flader. 
Endelig nedsættes Trækket, da 
Skorstenens Rumfang bliver min-
dre. Falsk Træk nedsætter ogsaa 
Skorstenens Lufttemperatur og 
edsætter yderligere Trækket, saa  

man vil forstaa at for Brændsels-
økonomien er dette Forhold af stor 
Betydning. 

Falsk Træk i Skorstenen frem-
kommer ved Utætheder direkte i 
eller indirekte til denne, f. Eks. 
utætte eller ulukkede Renseluger, 
utilmurede Aabninger fra andre 
Fyrsteder, aabentstaaende Emklap 
eller -Ventil, og for store Rørbøs-
ninger omkring Rørenes Indføring 
i Skorstenen. 

Indirekte Utætheder: Hul i Rør-
ledninger og Kanaler fra Fyrste-
der, daarlig Sammenpasning ved 
Rørsamlinger, Utætheder ved Fyr-
stedernes Samlinger, aabentstaa-
ende Ventiler og Laager i Fyr-
steder, der ikke benyttes, og Va-
skekedlen i Kælderen. 

Hvor saadanne Mangler er til-
stede, vil en Strøm af kold Luft 
stadig tilføres Skorstenen, og da 
man med en Del af Brændsels-
forbruget skal holde Skorstenens 
Lufttemperatur paa en vis Høfde, 
bliver Resultatet, at der bruges 
mere Brændsel end nødvendigt. 

De hyppigst forekommende Til-
fælde af falsk Træk har man fra 
Vaskekedler. Hvad saadan et Bæst 
kan foraarsage er næsten utroligt. 
Grunden er vel den, at en Del af 
de nævnte Forhold ofte rettes 
Kraft af alm. Husorden, men Va-
skekedlen i Kælderen staar tem-
melig uænset. Derfor vil jeg op-
fordre interesserede Læsere sær-
lig at have Interessen henvendt 
paa denne — dog uden at glem-
me det øvrige. Kan De ikke faa 
den tæt paa anden Maade, saa 
tilstop selve Aftrækket fra Vaske-
kedlen med sammenkrøllet Avis-
papir, men husk endelig at fjerne 
Tilstopningen, inden De fyrer op 
under Kedlen næste Gang ! 

Fra Uge til Uge. 
Sølvbryllup 

Mandag, den 29. Nov. kan Avls-
bruger Hans Holm og Hustru Bo-
vang, Olsker fejre deres Sølvbryllup. 

Radio-Service. 
For at søge at faa Radioservi-

cen ind paa reel Bane, har en 
Kreds af Radioforhandlere, som 
hører til Branchens Pionerer, 
nemlig Radioforhandler Mads Ole-
sen, Esbjerg, Radioforhandler Al-
fred Johansen, Slagelse, og Radio-
forhandler Johan Fode, København, 
stiftet et Selskab, som skal sikre 
de danske Lyttere en fuldt ud 
teknisk forsvarlig og gennemført 
reel Service paa deres Modtagere. 

Aktie-Selskabet „Rabon" eller 
dansk Selskab for Radio-Abonne-
ment, Havnegade 51, har til For-
maal at dække Skader, selv om 
disse skyldes Slidtage paa Mod-
tagere, herunder ogsaa paa Røre-
ne, samt at yde fornøden Service. 

Publikum er jo gennem Forsik-
ring fortrolig med at dække deres 
Risiko ved de forskellige Forsik-
ringsformer, der nu tegnes, men 
deres ofte ret kostbare Radioap-
parat nyder ikke en tilsvarende 
Beskyttelse, bortset fra det korte 
Tidsrum, hvor Fabriksgarantien 
virker. 

Et omfattende Arbejde er ud-
ført — dels med at entrere med 
første Rangs Værksteder og Re-
paratører hele Landet over — dels 
med at skabe en Medarbejderor-
ganisation, der nu staar fuldt rus,  
tet til at gaa til Lytterne og for 
et relativt lille Kontingent „rabo-
nisere" deres Modtagere d. v. s. 
skaffe Lytterne alle de Fordele, 
som et Abonnement i n Rabon" 
indeholder. Kontingentet andrager 
aarlig 5O/0  af Apparatets Katalog-
pris og kan betales i saavel hel-
som halv- og kvartaarlige Rater. 

Som Navnet siger, er Selskabet 
et Aktieselskab, hvilket jo inde-
holder den Fordel for Lytterne, 
at de ikke som ved et gensidigt 
Selskab paatager sig solidariske 
Forpligtelser at nogen Art ved at 
tegne Abonnement. 

Vi gør opmærksom paa at den 
aut. Reparatør er William Lind og 
ikke E. Lind, som averteret, 

Junglepig en, 
Paramounts nye Fund, fremvises 
Fredag og Søndag i Biografen. 
„Aftenbladet" skriver: Heltinden i 
„Tarzan-Pigen" viser en kvindelig 
Tarzan, et Naturbarn, der er op-
vokset i Junglen, og hvis første 
Møde med en hvid Mand bliver 
hendes Livs store Oplevelse. 
Filmen er fuld af Spænding og er 
holdt i en velgørende munter Tone, 
og der er Masser af vilde Dyr at 
se paa: Chimpanser, Tigre, Elefan-
ter. Den yndige lille Doroty Lamour 
spiller Tarzan-Pigen, og den sym-
patiske Ray Milland er den hvide 
Mand. 

Nordbornholms Turistforening 
havde i Søndags en vellykket Af-
tenunderholdning paa Christensens 
Sal, hvor Insp. Larsen fremviste 
en Del udmærkede Film. Køge-
Filmen gav de tilstedeværende et 
slaaende Bevis paa, at ogsaa an-
dre Byer forstaar at lave Turist-
reklame, og de Badebilleder, der 
oprulledes fra Køge Strand viste, 
at vi her paa Bornholm har langt 
igen, naar det gælder om at lave 
mondæn og tidssvarende Bade-
strand. Vistnok de færreste anede 
at Køge havde saa gode Bade-
forhold og havde forstaaet at ud-
nytte dem saa godt. Forhaabent-
lig faar vi i Løbet af Vinteren 
flere Film fra danske Badesteder, 
og vi opfordrer i saa Fald vore 
særlig turistinteresserede til alle at 
møde op. Der er nemlig noget at 
se og drage Lære af. 

Ogsaa vor egen Film vakte be-
rettiget Opmærksomhed. 

Insp. Larsens Film „Bornholm 
rundt' og Aarets Revy havde des-
værre ikke faaet den Tilslutning, 
den fortjente — maaske skyldtes 
det Vejrets Lunefuldhed. 

Ugens Familie-Journal. 
Professer Piccard fortæller om 

Fremtidens Stratosfæreballon og 
bebuder at næste Stratosfærefart 
vil foregaa med ca. 2000 Smaa-
balloner, saa Gondolen kan naa 
20,000 Meters Højde. Niels Ane-
sen skildrer Hobro i Serien „Ste-
der og Stemninger", og Leopold 
Fernands redegør for Baalet og 
„Hvorledes fik vore fjerne For-
fædre Ilden?" Smaa Hverdagspro-
blemer, Skønhedstips,Morgengym-
nastik og en Række afsluttende 
Noveller vrimler det med i det 
store, mangesidige Ugeblad. 

Sporten 
Badminton med Svaneke. 

1 Gaar spilledes en Kamp i Sva-
neke mellem disses og A.S.G.s 
bedste_Spillere. Resultatet bringes 
næste Fredag. Der spilledes tre 
Herresingler og en Damesingle, 
to Herredouble og en Mixed. 

Andespillet 
afholdes Søndag Aften. Der plejer 
altid at være godt Besøg og god 
Afsætning paa Seriekort, forhaa-
bentlig bliver Aftenen ligesaa vel-
lykket. 

Badmintonkamp herhjemme. 
Det er Meningen at Svaneke 

skal spille Returkamp i Allinge d. 
5. Dcbr., men Dagen er ikke,en-
delig fastlagt. 

Saml Aviser I 
Paa Bestyrelsesmødet forleden 

vedtog man at starte et Bygge-
fond efter københavnsk Mønster, 
der gaar ud paa at Medlemmerne 
samler deres gamle Aviser og Uge-
blade sammen istedetfor at brænde 

eller bortkaste dem. Mange Bække 
smaa gør en stor Aa. 	Køben- 
havnerklubben har en Indtægt af 
100 Kr. mdl. paa denne Maade. 
Altsaa vi begynder at samle! 
I næste Uge fortæller vi mere om 
Systemet. 

Logens Syforenings Bortsalg 
udtrak fengende Numre: 
Spisestuesæt, grøn Seddel Nr. 67. 
Kaffedug lyserød Nr. 87, Sofapude 
do. Nr. 145. Arnk Lotteri, graa 
Seddei Nr. 42. Kan afhentes hos 
Lintrup, Løsebækgade 16 

Varelotteriet 
Sidste Fornyelsesdag til 3. Træk-

ning er Mandag den 5. December. 
Jeg har ledige Lodsedler tilsalg 

til Fornyelsesprisen. 

Der er 10,800 Gevinster. Benyt 
Chancen. 

Julegaven kan vindes i Vare-
lotteriet for 260 Øre. 

I. B. Larsen. 

Kranse og Dekorationer 
Store flotte Chrysantemum 

Gartner Kofoed - Telefon Sandv. 6 
N. B. St. gode M:tu- og Spiseæbler 

blommevat, Tjærejute, 
Hørfrø, Levertran, A mk. 
Olie, Paratinolie, Samma-
Fin, Karlsbadersalt, 
Kruschensalt m. m. faas i 

Prima Allinge 

En pæn 

Kobber-Hængelampe 
ønskes til Købs. Bladets Konter 
anviser. 

Skotøjs -Centralen 
Kirkepladsen 1 

fører stort Lager i 

Gummistøvler og Galoschesko 
fra „Tre Taarn" og „Coclan" 

En pæn Chaiselangue 
og et poleret Bord med Hylde er 
til Salg. 

Bladets Kontor anviser, 

ALMINDELIGT DANSK 
(ASE OG 1NDLISTRILOTTERi 

DE MANGES FORDEL - 
FOR ALMENT VEL! 

Støt det gode Formaal og vind Jule-
gaven gennem Varelotteriet. 
ro=yelsen til 3. Trækning slutter 
6., Salget 7. Dec., Trækning 8.-10. 
December. 

Pris 2 Kr. 60 Øre 

VARELOTTERIET  
Kollektion: Frk. Olga Kofoed, 

Telefoncentralen Allinge. 

Vi sender »em 

„Nord6ornfiolm" 
lEver 2/ge. 

Ycenk ogsaa paa os, 
naar »e fiar et eller 
andet al avertere. 

Elegante VISITKORT 
50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKOR"  billigst 

Gornitzkas Bogtrykkeri 

Hasle Kalkværk 
.0" Brændt Kalk 

1.11.44.111111'1111` 	cementsten 
Læsket Kalk 

Tlf. Hasle 27 

Siografen  
Fredag og Søndag Kl. 20 

Den vidunderlige Dorothy Lamour 

Junglepigen. 
En munter og meget spændende 
Junglefilm, der overalt har vakt 

Jubel og Begejstring. 
Ekstra-Nummer. 

Frugttræer. 
jeg har endnu en Del kraftige, 

store Træer af — Æbler, Pærer, 
Blommer og Kirsebær, Pris 150 
Øre. Lidt mindre, men gode Træer 
af de bedste Sorter faas til 100 
Øre pr. Stk. Roser i mange fine, 
nye Sorter, 40 Øre. — Bemærk ! 
Nov.—Decbr. er den allerbedste 
Plantetid. 

Helene Andersen, 
Da legaard. 

Gode Spisekartofler, 
King Edvard er til Salg. 

Avlsbruger Holm, Allinge. 

••■■••••■./.•■ 
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• det giver det smukke Resultat! 

Faas i alle mulige Kvaliteter til Undertøj, Strømper, 
Veste, Jumpers m. m. og i en Mængde smukke Farver. 

Strikkebogen for Efteraaret 1937 er 
udkommet med 70 nye Anvisninger. 

Mangler De Ideer til Julegaver, saa køb Strikkebogen, 
den koster kun 50 Øre. — Ved Køb af Uldgarn faas 
gratis Strikke-Opskrifter. 
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Friske 

A anodebatterier 

.hjcmkommer 

hver Uge. 

LADES f ATION 

C;aa altid til 

Fagmanden 

det betaler sig ! 

[Prøv mine nye Modtagere — Alle kendte og førende Mærker. 
,Gode Afbetalingsvilkaar. God Service. 1.KI.Reperationsværksted. 

Unica Modtageren »Philco« Kr. 265- 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
WILLIAM LIND, NØRREGADE, ALLINGE — TLF. 95 

.radiosæson 1938: 

.Wernekjoler 

i gode heluldne 

Kvaliteter 

Alle Størrelser 

ffilmai 

Frakker 
og Kjoler... 

Har De endnu ikke 
bestemt Dem for Køb 
af Frakke eller Kjole 

til Vinteren, da aflæg 
Forretningen et Besøg 

Udvalget 
er smukt og righol-
digt, og der er noget 
for enhver Smag - - -
lige fra den mindste 
til den største Størr. 

Vi har netop den Frakke 
eller Kjole —.De vil blive 

glad for. 

Halstørklæder, 
Stof og- Skindhandsker 

i stort Udvalg 

Strildelideo 
er inde...! 

og de nye Garner 
i alle Modefarver 
er paa Lager. 
Strik Dem en fiks 
Jumper, Trøje eller 
Tørklæde, som De 
kan faa Glæde og 
Gavn af i den kol-
de Vinter. 

Stort Lager af de nye og 
moderne Jumperveste 	 og 
alm. Veste og Pullovers. 

FRITZ REUSCH 
ALLINGE — TELEFON 5 

Fritz Ileusch 
‘111111~11~ 

va.Blodpolse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38. 

Varet ,tocipelse 
faas hver Fredag fra Kl. 10. 

Grethe Lundgren 
Lindeplads 	Telef. Allinge 45 

Nyt 21clualg i 

Kaffestel, Porcelæns- og Glas-Skaale m. m. 
Smukke Ting til smaa Priser. 

Et Parti Herre- og Horne-Skindhuer udsælges billigt pr. Kontant 

Axel Mogensen, Tejn 

Den fikse Sko 
med den gode Pasform 

faas hos 

Carl Larsen 
Vestergade, Allinge. 

Nye store Sendinger af smukke, moderne 

Herrehatte Sportshuer Vinterhuer 
Stærke dobbeltsyede Arbejdsklæder for alle Fag 

Skjorter Kraver Flipper Slips 
Alt sælges til smaa kontante Priser. 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

Bogbinderiet er flyttet 
til Tornegade 10 - lige ved Store Torv. 

Chr. bideriksen - Rønne 
.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PERSONKØRSEL 
Henvendelse: 
	med 4-5 Personers ny „Ford" udføres. 

E. OLSEN, Storegade 6, Allinge. Tlf. 56 modtager Bestilling. 

:71111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffill11111111 

De berømte 3 Taarns 

Gummistøvler 
er hjemkomne og sælges til 
rimelige Priser. 

Træskomager bars en 

Fotografiet til Jul... 
Vent ikke til de mørke 
Dage i December - - - 

kom i November og bli' ta'et1 
FOTOGRAF A. KJOLLER 
Husk Julebillederne. Tlf. 4 

Sangforeningen 
holder Fest paa Menighedshjem-
met Søndag den 28. Novem-
ber Kl. 19,00. 

Alle indbydes 

500 PRÆMIER... 
Den lille Katalog over Børnebøger udleveres gratis. 
Der er en Krydsordsopgave i med 500 Bogpræmier. 

Se Vinduet med Børnebøger! 

KIOSKEN - ALLINGE 

KaKKelovne, Kaminer, Komfurer  KØB DET I PRODUKTEN fra A S L. Lange ea Co., Svendborg og Bornholms MasKinfabriK 

1111=11111111~11111111~1.101.~.~ffik 

Vi tilbyder Byttehandel, 
idet vi køber og afregner alle gode. sunde Sæd-
varer med en ekstra høj Pris, naar der gøres Indkøb i 

Nordlandets Handeishils. 

Fodpleje - Ansigtspleje 
Gør et Forsøg paa min Klinik for Fod- og Ansigtspleje!  

Lad mig behandle Dem, hvis De lider af ømme eller smertende 
Fødder. Smertefri Behandling af Ligtorne m m. Indlæg tilpasses. 

Aabent: Kl. 15 –18 og efter Aftale. 	RAGNHILD ROWOLD, Strandvej 3 

MØBLER: 
Et lidt brugt Herreværelse : 
Bord, Sofa og 4 Lænestole. Eg med graa Plyds 

Eg-Spisebord til 12 Personer og tilsv. 
Anretterbord samt et Herreskrivebord 
med 5 Skuffer. 	 Sælges meget billigt! 

SNEDKER OLAF HANSEN-ALLINGE 
• 
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Aarets billige 	Andespil 
afholdes Søndag 	 den 28. November 

paa Christensens Sal Kl. 20. 

Der bortspilles 8 Ænder, i Gaas og 1 Ks. Cigarer. 
Seriekort (alt inkl.) 2 Kr. 

Derefter Dans for A. S. G.s Medlemmer. 

A.S. G. 
.44 øøøøøø •••••••••• øøøøøøøøøøøøøøøøø • øøøøøøøøøøøø 

54, 

De nye Overfrakker og Stortrøjer 
er nu hiemKommet, • baade i blaa og Kulørte, 

i moderne og gode Kvaliteter. 
Alle mine færdigsyede Klædninger udsælges til billige Priser, da jeg 
ikke vil føre det mere, da Moderne skifter sea ofte. Ekstra Benklæ-
der. Arbejdstøj, Hatte og Huer og alt, hvad der henhører til Herre-
ekvipering føres i bedste Kvaliteter. — Kjoletøj, Bomuldstøj samt alt 
hvad der henhører til en velassorteret Manufakturhandel. Uldtæpper, 
Trikotage og Garn er, hvad enhver ved, det bedste og billigste hos 

Jens Hansen Tlf. 29. 
Strikkede Klude og Uld 
købes til højeste Pris. — Leverandør til Landbrugslotteriet 

Kom og se 
mit store Udvalg i nye fikse 

KJOLETØJER. 
Priserne ligger fra 1,15-12,50, og De vil altid finde 
det, De søger. Uld og Klude tages i Bytte, højeste Pris. 

Allinge Messe - Th. Holm 
Tlf. 100. Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

VINTERBRIENDSEVI dK eu rl oBkr k, uCt ti en -KØB DET I PRODUKTEN 



Skal De købe Radio 
paa Afbetaling eller pr. Kontant 

køber De den med stor Fordel 
Cykle- og Nadioimporteren, 
ved II. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 156 

Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Priser og Kvaliteter. 
Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter. 

Nogle faa Apparater Model 1937 af de' bedste Mærker sælges fra 
Fabrikken 100 Kr. under Prisen. Paa alle App. stor Rabat pr. Kont. 

En Del gode, brugte Apparater sælges meget billigt. Lad mig demonstrere 

Stort Udvalg af nye Varer! 
Flonel - - Bomuldstøjer 	Calico 

Moderne Forklæder og Kitler 
Natkjoler og Pyjamas 

■•••■■•■■•• 
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Se Vinduerne paa Lindeplads 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

Skal De have ny Habit eller Frakke? 
og sætter De Pris paa at den bliver forarbejdet med Omhu 
og efter allernyeste Finesser, der giver den det rigtige Præg, 

da gaa til H. Bat' Olsen. 
Rensning og Presning leveres smukt og billigt. 

Det maa ure varmt og solidt Undertøj 
enten det svære Sydske eller de fine engelske Kvaliteter 
Stort Udvalg — smaa kontante Priser 

Se Vinduerne paa Lindeplads. 

Nordlandets Handelshus. 

,lag en efteraars-Sendagslur fil 

STAM M ERSHALD E 
Tag de store Vejarbejder ved Re, der snart er færdige, i Øjesyn, 
og tag saa ind paa „Stammershalde" og drik Kaffe. Centralvarme 

PROTOKOLFABRIK 	

Chr. Dideriksen 
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 

2)i sælger ikke 
færdigsyet Damekonfektion, 
men har derimod meget stort Udvalg af 

fikse moderne Stoffer til Kjoler, 
Nederdele, Spadseredragter m, m, 
moderne Jumpers og Veste, 
Se Udstillingen paa Lindeplads. 

Nordlandets Handelshus 
~iis•••••ffir. 
Alle Tryksager 

saasom 
Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 

Dags-Dato, Vekselblanketter, 
Visitkort og Takkekort 

Love og Regnskaber, 
Sange og Salmer, 

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

o

ell  hell 	 Perma nent re  mo  a 11_,  eu  nx  tu sudfør rrar senvi e

Darttpkarnmer System. 
nu—tin—ed  Mieondenritee  

og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

Paa iste Klasse, 
Fortsat. 

„Aa, jeg beder undskylde", ud-
brød Molly nu. ,Det er en be-
klagelig Fejltagelse, at jeg er 
kommet herind; men der er maa-
ske Forbindelse fra denne Vogn, 
saa jeg kan --- —." 

Hendes Medrejsende saa i det 
samme op fra Avisen, som han 
havde siddet og kigget i, alt 
imens han havde fulgt Samtalen. 
Han forstod Mollys uheldige Stil-
ling, og det gjorde ham ondt. 
„Det generer ikke, at den unge 
Dame bliver siddende," sagde 
han. 

„Ja, saa er det jo ligegyldigt," 
svarede Konduktøren helt lettet 
og gav Billetten tilbage til Molly, 
som satte sig mageligt tilrette i 
samme nu, som hun sendte Kon-
duktøren et taknemmeligt Smil. 
Hun dristede sig ligeledes til at 
se paa sin elskværdige Medrej-
sende og sagde med sin mest 
indsmigrende Stemme „Mange 
Tak for Deres store Venlighed," 
hvilket han besvarede med et : 
„Aa, jeg be'r — det manglede 
bare l" 

Saa satte han sig igen igang 
med at studere Avisnyhederne, 
medens han af og til sendte et 
Sideblik til Molly, der ret af Hjer-
tet nød Velværet som Iste Klas-
ses Rejsende. Hun glemte for en 
Stund den triste Sandhed om 
hendes slunkne Portemonnæ ; sad 
bare og saa paa Markerne og 
Skovene, der forsvandt for hendes 
Blikke i den skønneste Efteraars-
sol. Aa, det var kedeligt at skulle 
rejse fra alt det dejlige, landlige 
ind til de nøgne Mure ! 

Kun af og til veksledes et lille 
Ord mellem de to, der sad hver 
med sine Tanker. Ingen af dem 
havde præsenteret sig. Han un-
dersøgte dog i al Hemmelighed 
sin kvindlige Medrejsende. Han 
fandt hende baade nydelig og 
indtagende og gættede sig til, at 
hun vist maatte være Kontorda-
me. Hendes Ringfinger var blank 
— altsaa var hun sikkert ikke 
forlovet. Han greb sig i det lat-
terlige i at bemærke det. Hvorfor 
gjorde han det ? Ja, der blev han 
sig selv Svar skyldig. Det kunde 
jo dog være ham ganske ligegylt' 
dig, om hun var forlovet eller ej! 
Men interessant fandt han hende! 

Hun var lidt ud over det al-
mindelige i hans øjne. Uden at 
være fin var hendes Paaklædning 
ulastelig — ganske chik ! Egent-
lig kunde han godt lide at begyn-
de en Samtale ; men det lod til, 
at hun helst vilde sidde upaaag• 
tet — og ikke følte Trang til at 
komme ind paa et Emne. Det re-
spekterede han. 

Da Toget gjorde Holdt ved en 
Endestation, var han imidlertid 
parat til at gøre hende sin Op-
vartning. Molly tog med Tak 
imod hans Venlighed, da han til-
bød at tage hendes Rejsekuffert 
ned fra Nettet og bære den for 
hende til de stod paa Perronen. 
Hun saz ikke, at han benyttede 
sig at at læse hendes Navn og 
Adresse paa det vedhæftede Nav-
nekort, før han tog Afsked med 
hende med et høfligt; „Tak for 
Rejseselskabet." Saa forsvandt 
han. 

Men et Minut efter indhentede 
han hende for at spørge: „Er 
De klar over, hvilken Perrontrap-
pe De skal tage?" 

„Jo, mange Tak. Tak for al 
Deres Elskværdighed I" 

Han tog til Hatten for endnu 
en Gang at hilse til Afsked og 
forsvandt saa til sin Perron, 
hvorfra Toget skulde føre ham 
Vestpaa. 

Dermed var Rejseeventyret endt 
for Mollys vedkommende. Nu sad 
hun, hvor hun hørte hjemme, i  

en almindelig Kupe med Skind-
hynder. Hun mærkede med det 
samme Forskellen. Der var igen 
dette med Pengene, som kunde 
skaffe alle de Behageligheder, som 
man som ubemidlet maatte give 
Afkald paa. Men raa — hun hav-
de før kunnet finde sig godt til-
freds i en 3die Klasses Kupe; 
hvorfor skulde saa en Times Rej 
se paa Iste skabe Fordringer, 
som hun ellers ikke havde kendt 
noget til. 

Hun saa sig lidt omkring til 
sine nye Medrejsende, om ikke 
en eller anden behjertet skulde 
forbarme sig over hende og løfte 
den ret tunge Kuffert op i Net-
tet. Nej — de saa elle mer eller 
mindre uinteressante ud. Naa, 
der var maaske ikke noget at 
sige til det. Det kunde jo hænde, 
at de sad med samme væmme-
lige Fornemmelser, som hun, at 
have brugt for mange Penge paa 
Rejsen og af den Grund var sure; 
det skulde være dem tilgivet. 

Det var vist alligevel Pengene, 
der skabte Smilet her i Verden, 
Hun kunde i hvert Fald godt 
tænke sig, at de Mennesker, der 
havde det som hendes Iste Klas-
ses Rejsende, fik Lyst til at være 
andre behjælpelige. De maatte jo 
have et Overmaal af Livsglæde 
at dele ud af til andre. 

Med et Suk smed hun sin Kuf,  
fert i Nettet, satte sig paa sin 
Hjørneplads og var snart efter 
dybt interesseret i den Bog, som 
hun havde taget med for at for-
korte sig Tiden med den, naar 
Mørket indfandt sig, saa hun ikke 
længere kunde glæde sig over 
at se paa de landlige Omgivelser. 

De store Linde om den gamle 
Kirkeplads strøede sine sidste 
Blade ned over Asfalten paa Ho. 
vedgaden, da Molly en Morgen-
stund ilede til Stormagasinet, 
hvor hun var, ansat. Da hun 
naaede Forretningen og skulde 
dreje ind ad Porten, kom hun i 
Skyndingen til at støde sin At-
tachetaske mod en Forbipasseren-
de. 

„Aa, undskyld," sagde hun ang-
rende og saa op. „Men du for-
barmende! Det var jo hendes 
Medrejsende fra Iste Klasse. Et 
mærkeligt Træf !" 

Han genkendte hende straks 
og gengældte hendes Klodsethed 
med et hjerteligt Smil. 

„Hvor morsomt !" udbrød han 
glad overrasket, „at Skæbnen for 
anden Gang fører vore Veje sam-
men og tilmed paa en lidt mær-
kelig Maade. Det glæder mig 
overmaade at træffe Dem." 

„Aa, ja," svarede hun forvir-
ret; ,,det var ganske morsomt. 
Men desværre — jeg maa skynde 
mig, da det er i sidste øjeblik, 
jeg er kommet af Sted." 

„Er De maaske ansat her i 
Firmaet?" 

„Ja, ja." 
„Saa er det ikke umuligt, at vi 

mødes tredie Gang," lo han. 

En Maaned var gaaet efter 
denne lille Morgenhændelse. -
Molly havde forlængst følt sig 
tilpas i sin gamle Gænge og stod 
ved Ekspedition, da der en Dag 
blev meldt hende, at en Herre 
ønskede at hilse paa hende. Hun 
blev lidt forvirret over det; men 
da hun ikke kunde forlade sin 
Plads, bad hun undskylde hos 
den Ventende, at hun ikke kunde 
komme lige straks. 

Med bankende Hjerte stod hun 
nogle Minutter senere til sin 
store Forbavselse for tredie Gang 
overfor sin Medrejsende fra Iste 

Klasse. Rødmende rakte hun 
ham Haanden lidt forbavset over, 
at han jo maatte kende hendes 

Navn, eftersom han kunde opsøge 
hende. Men hvorfra havde han 
hendes Navn ? 

,,Jeg haaber ikke, at De tager 
mig det ilde op, at jeg tillod mig 
at spørge efter Dem, Frøken," 
bad han undskyldende og med 
et varmt Smil. 

„Nej, tværtimod," svarede hun, 
„det kan da kun glæde mig, at 
De viser mig den Ære." 

„Den Æresbevisning, som De 
kalder det, maa jeg bede Dem 
forstaa paa rette Maade, da jeg 
er vidende om, at den hviler 
paa selvisk Baggrund. Og det 
vilde jeg gerne fortælle Dem, 
hvad det er, hvis De vil gøre 
mig den Glæde at tilbringe et 
Par Aftentimer sammen med mig 
og dermed forkorte mig Tiden, 
da jeg først skal rejse tilbage 
med Nattoget. Jeg forstaar, at 
Deres Tid her ikke tillader Dem 
nogen lang Samtale ; derfor be-
der jeg Dem om ikke at afslaa 
min Bøn til Drrn." 

Molly gik efter nogen Over-
talelse ind derpaa. 

Aaret efter sidder Molly atter 
paa samme Sted ved samme Tid 
i en Iste Klasses Kupe og tager 
sig det behageligt, mens hun 

iædestraalende betragter Efter-
aarets pragtfulde Farver fra de 
mange dybe Skovkløfter, som 
lynsnart farer dem forbi. Denne 
Gang er der ikke noget i Vejen 
med hendes Billet. Da er alt, som 
det skal være. 

Molly og Fred er kommet til-
bage fra deres Bryllupsrejse, Saa 
denne Gang maa Molly ad samme 
Perron Vestpaa. 

.;Her var det, vi skiltes sidst," 
siger Fred, idet han peger paa 
Nedgangen til den Perrontrappe, 
hvor han den Dag saa Molly for-
svinde. „Og ved du, hvad jeg den-
gang tænkte, Molly." 

„Aa, du tænkte vel slet ikke 
noget," svarede hun leende. 

„Jo, du ; for jeg følte det nem• 
lig som et Skæbnespil, at du ved 
en Fejltagelse var kommet ind 
i min Kupe som min eneste Med-
rejsende. Og da du forsvandt for 
mit Blik, var mit Ønske at mø-
des med dig igen. Tilfældet vilde 
det saa. Dit Navn stod allerede 
skrevet i mit Hjerte. Og takket 
være det kunde jeg finde dig." 

,fivor kendte du egentlig mit 
Navn fra, Fred ?" 

„Fra Rejsekufferten min Ven. 
Endskønt jeg var forfjamsket, 
havde jeg dog Konduite nok til 
at læse, hvad der stod paa Navne-
skiltet," 

„Aa, du," siger Molly lykkelig; 
„men hvis Navnet nu havde væ-
ret en andens. Kufferten kunde 
jo være laant for Eksempel." 

„Molly, vi maa skynde os," 
afbryder han, „Vestjyden er kom-
met ind." 
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