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Anovarohnvende irdriver: 

Otto Gornitzka. Telefon 74. 

Trykt I Allinge Bogtrykkeri 

lJdgaar i Allinge-Nandvir. 

Oiaker, Rutsker, Hasle, Ro 

og Klemenker. 

Fredag den 15. November I Nr. 404 	
ihirnu:eftitnr nngosnacTienr.1 Øre pr. mm, eftert. Gange 868: Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 

senest 2 Dage for Bladet udgaar. 1935 

Her var Ruth 
Skitse af Else Meerstedt. 

Paa Dansk ved Frank Ravnkilde. 
—o— 

Ruth Halvig lænede sig mod 
Dørkarmen. Hun lænede sig til 
Dørkarmen, som en der befinder 
sig i et fremmed Værelse, hvor 
man ikke hører til. øjnene i det 
blege Ansigt brændte og flakkede 
med et sælsomt Udtryk. Med et 
Udtryk, hvormed man ser paa 
noget fremmed. Og dog befandt 
hun sig i sil eget Værelse. Det 
var blot ikke mere hende selv. 
En, som hun havde elsket, havde 
dræbt hende. Og derfor maatte 
hun støtte sig til Dørkarmen. Han 
tilhørte hende ikke mere, og der-
for tilhørte intet hende mere. 
Mindst af alt Livet. Forbindelsen 
mellem alle de Ting, hun havde 
haft kær, havde han skabt. Der 
paa Sengen havde hun drømt om 
ham. Der kunde hun ikke ligge 
mere. Det vilde være for hende, 
som laa hun paa glødende Jern, 
som Middelalderen havde i Bered. 
skab for arme Sjæle. Og Uret paa 
Kamingesiinsen. Hvor ofte havde 
hun ikke fulgt Visernes sendræg-
tige Gang. I Dage — i Ugevis 
havde hun ventet med Længsel 
indtil den Time slog, der bragte 
hende den eneste. Ved Skrivebor-
det derovre havde hun skrevet til 
ham. Var alle de kærlige Ord, 
sum hun havde halt til ham, ikke 
trængt ind i hans træge Sind? 
Hobede de sig op i Skufferne? Og 
ved det høje Stoflæn havde hun 
støttet sit Hoved, naar hun ikke 
kunde smyge sig ind til ham. 

Og nu var han her ikke mere. 

Han elskede hende ikke mere, 
havde han skrevet til hende. Og 
derfor maatte hun ogsaa bort. 
Hvilke Timer vilde Uret nu mel-
de hende? Uønskede? Livløse Ti-
mer, som hun intet vidste at stil-
le op med ? Eller — eller rriaaske 
hans Bryllupstime . . ? En jam-
rende Lyd kom over Ruths Læber. 
Hendes Haand med de skælvende 
Bevægelser, med Bevægelser, som 
hun ikke mere formaaede at styre, 
famlede efter det lille Bord, hvor 
Telefonen stod. Hun trak den øver-
ste Skuffe ud. Der laa noget koldt 
og blankt. Noget, der lod hende 
finde Vejen bort fra Dørkarmen 
til et Sted, sone de fromme kalder 
det evige Hiene men som for 
hende betød evig Forglemmelse. 

Hvad tænkte han vel nu paa? 
Følte han, at hun søgte efter en 
Udvej? Ammestuefortællinger og 
Kællingesnak faldt hende ind, Hi-
storier, som man fortalte, naar 
der varen død i Familien. I hen-
des Familie havde der været man-
ge døde. Og en eller anden hav-
de altid varslet, naar' Sjælen vilde 
forlade Legemet. „Saa samler den 
endnu en Gang hele sin Styrke 
for det elskede Menneske og svæ. 
ver gennem Rummet", havde den  

sværmeriske Moster Ursula sagt 
— „jeg ved det —" Og hun var 
skælvende faret sammen, hendes 
Ansigt havde et overjordisk Ud-
tryk. ,,For en, der vil forlade denne 
Verden, aabner alle Veje sig. Og. 
saa de utilgængelige." 

Ruth Halwig havde lukket øj-
nene Mon ogsaa hendes Sjæl fandt 
den usynlige Vej? „Du— Du —D 
—" Som en brændende Bøn 
kom det over hendes Læber. — 
Og hun havde Følelsen som bar 
hun dette Du gennem et Rum, 
hvor den menneskelige Fod ingen 
Støtte fandt, som kun Sjælen kun-
de gennemvandre. Og da dette 
Du ikke mere syntes ;hende til-
strækkeligt, da hun følte, hun ikke 
kom fremad, nævnte hun hans 
Navn — Rudolf, Rudolf, Rudolf". 

Intet afbrød hende i denne sæl-
somme Paakaldelse. Gadelarnien 
dernede var forlænget forstummet. 
Dyb Stilhed rundtom — inde som 
ude. Kun Uret afdikkede Tiden 
og fyldte hende med Gru. 

— — — 
Deri, Ruth kaldte paa, sad til-

bagelænet i en bekvem Lænestol 
og røg en Cigaret. Han indbildte 
sig selv, at han havde gjort det 
fornuftigste, han kunde gøre. Han 
indbildte sig, at han var tilfreds 
og saa vel til Mode. som han ikke 
havde været i flere Aar. Allerede 
alt for længe havde han haft For-

bindelse med denne Pige Det 
havde ikke været let at blive fri 
for hendes bedende Blikke. Noget 
sæl ligt havde hun været for ham, 

det maatte han indrømme. Fuld 
af Godhed og af en utømmelig 
Kærlighed. Af en Kærlighed, som 
ingen før havde vist barn, og al-
drig nogensinde vilde vise. Det 
vidste han. Og hun havde gjort 
mangt og meget for ham. En ube-

hagelig Følelse steg op i ham. 
Havde det da for hende betydet 
— ? Men han havde taget imod 
det. Han havde vidst, at hendes 
Kærlighed fik Næring deraf. ,,Aa 
— pyt". Han kastede Cigaretten i 
Askebægeret. Hvor længe havde 
denne Pige ikke allerede gjoi t ham 
bundet. Spøgte hun nu, efter at 
han uigenkaldelig havde givet hen-
de Løbepas, stadig omkring ham? 
Hvad bestilte hun vel nu i denne 
Time? Aa, hvad vedkom det ham? 
Vilde han inaaske nu vedvarende 
spørge sig selv, hvorledes hun til-
bragte sine Dage? Vilde han blive 
blød og hengive sig til Sentimen-
taliteter? 

Niar alt korn til alt, var hun 
jo en god, kærlig og smuk Pige, 
der sikkert nok en Gang vilde fin. 
de en, der maaske bedre forstod 
at værdsætte hende end han. „Du!" 
Han saa sig omkring. 

Dette dumme Du, som hun hav-
de forstaaet at hviske som ingen 
anden. Hvor længe skulde det 
endnu klinge i hans Øren? Naar 
alt kom til alt, gaves der jo, lige-
som for Manden mere end een 

Pige, ogsaa for Pigen mere end 
en eneste Mand i denne Verden. 

Men Ruth havde altid sagt --
---  Aa hvad, hun havde sagt det, 
som enhver siger, naar man er 
forelsket, at hun maatte dø, hvis 
han blev hende utro — — Men 
Ruth var ikke enhver — „at hun 
maatte dø", gentog han, og det 
forekom ham pludseligt, sum om 
Væggene, indenfor hvilke han for 
næppe ti Minutter siden endnu 
havde følt sig saa vel tilpas, ud-
strømmede Kulde. Gid Pokker 
havde Kvinder! Saa nær vilde 
han for vidst ikke igen knytte sig 
til nogen. — Hun sad naturligvis 
hjemme og græd, maaske skrev 
hun ogsaa et Brev til ham, maa-
ske — maaske. 

Han havde pludselig Haanden 
paa Telefonrøret, og da ikke straks 
nogen meldte sig, blev han utaal-
modig ug bankede flere Gange 
paa Apparatet. 

„Jeg vilde gerne have en Expres-
Samtale med No. 604 " 

Han ventede. Fordømt ogsaa, 
at man gjorde sig saa afhængig 
af en Pige, at man telefonerede 
til hende midt om Natten for at 
høre, hvorledes hun havde taget 
hans Afskedsbrev. 

Han fandt ingen Ro, gik op og 
ned — op og ned, blev staaende, 

genoptog atter sin Gang. Saa paa 
Uret. Tændte sig en Cigaret og 
kastede den straks igen. Legede 
med Brevaabneren. Tog Bøger ud 
af Reolen og læste dem ikke. Han 
følte det som varede det en Evig-
hed — — Endelig ringede Tele-
fonen. „De har bestilt Nr. 604 ?" 

Han tvang sig til at være rolig. 
For Guds Skyld ikke endnu en 
Gang begynde og genoptage For-
bindelsen med Pigen. Kun spørge 

„Ruth, det er mig — — er du 
der?" I Telefonen dirrede og sang 
det, og saa svarede en sagte Stem-
me, der lød, som kom den fra 
det fjerne, fra en anden Verden : 

„Her var Ruth — —" Et Knald 
- — „Ruth—Ruth" — — Hans 
Stemme lød varmere „For Gnds 
Skyld, Ruth, hvad var det?" 

I Telefonen dirrede og sang det 
aandeagtigt. Men han støttede sig 
til sit Skrivebord. Tungt — tungt 
— tungt — Her var Ruth. — 

Den nye Husassistent, 
—o— 

Det var• den 2. November. Fru 
Maren Junker kom fra Køkkenet, 
hvor hun havde sørget for Mor-
genmaden til alle paa Gaarden, og 
gik saa ind i Dagligstuen for at 
se, hvordan det gik med den nye 
Husassistent, Snedker Hansens 
lille Gerda, som var ved Rengø-
ringen. 

Den smaa Gerda tog med god 
Vilje paa Gulvvaskningen, klaske-
de den pjaskvaade Klud ned paa 
Gulvet, saa det sprøjtede paa Væg- 

ge og Møbler, kørte den med 
Skrupperen mod de hvide Fodlis-
ter og stillede saa Skrupperen, 
der drev af Vand, op mod Væggen 
med det lyse Tapet, mens Kluden 
blev skyllet, saa der stod Spring-
vand ud over Omgivelserne. 

Fru Maren var lire ved at sen-
de en kraftig Skylle ned over 
Gerdas Hoved, Men da hun saa 
hendes Iver og at det ikke skor-
tede paa god Vilje — nok derimod 
paa Omtanke og øvelse — forstod 
den godhjertede Gaard mandskone, 
at det ikke var Skænd, men Vej-
ledning, den nye Pige trængte til. 

Det bitte Pus, kun et nykon-
firmeret Barn, der hidtil mest hav-
de leget og gaaet i Skole, kunde 
man ikke vente sig stort mere af. 
Voksne Piger var det jo ikke mu-
ligt at faa paa Gaardene nu om 
Dage, saa man maatte være glad, 
at man dog havde saadan et lille 
Pigebarn til Hjælp. Men det kræ-
vede nok Taalmodighed og Vej-
ledning. 

Og saa gav Fru Maren sig til 
at vise Gerda til Rette: vride Klu-
den nede i Spanden, lægge sig 
ned paa Knæene og føre Kluden 
ind under Møblerne og-langs Fod-
listerne, ikke stille den vaade 
Skrupper mod Væggen — for se 
Mærket, den havde efterladt. 

— Jeg kan se, du har en god 
Vilje, lille Gerda, saa naar du 
nu blot vil gøre, som jeg viser 
dig, saa skal du bare se — -- 

— Det vil jeg, sagde Gerda og 
saa op paa sin Madmor med et 
Par troskyldige blaa Barneøjne, 
der var omgivet af et Pur af lyse 
ægte Krøller. 

— Saa skal vi to nok faa det 
rart sammen i Vinter, 

— Det tror jeg osse I svarede 
Gerda og kiggede frem under Sofa-
en, hvor hun nu laa med sin 
Gulvklud. 	 Anna Vedde. 

Et Par Ord til de unge Hustruer. 
—o— 

En begavet Dame sagde engang 
til sin unge Datter, da denne skul. 
de have Bryllup, følgende Ord: 

— Kære Barn! Tro nu endelig 
ikke, fordi du bliver gift, at Æg-
teskabet kun er lutter Kys og 
Kærtegn og munter Leg, som du 
maaske har forestillet dig det: maa-
ske er Hvedebrødsdagene saadari-
ne, men Hverdagslivet vil snart 
melde sig, og det kan ofte være 
baade graat og kedelig. Husk paa, 
at Livet i det hele taget ikke er 
nogen Leg, det har sine Pligter og 
sit Arbejde, der maaske kan være 
ensformigt og trættende; men gø-
res skal det jo, og saa maa man 
man hellere gøre det godvilligt 
med et glad Sind end uvilligt; thi 
for den uvillige er Pligterne dob-
belt haarde. Vær glad over dit 
Hjem, thi et godt Hjem er i sig 
selv en stor Lykke. 

Hold ikke for stift paa dine 
Meninger overfor din Mand, thi 
sligt avler let Uenighed. Tag Sa-
gen rolig og vis ham hellere ved 
dine Gerninger, at du har Ret -
om du har det. Bliver I alligevel 
uenige, da spørg altid først dig 
selv, før du siger de Ord, du har 
paa Læben, hvad du vilde synes 
om dem, hvis det var ham, der 
sagde dem til dig. Og den samme 
Maalestok skal du ikke blot an-
vende paa dine Ord, men ogsaa 
paa dine Gerninger. 

Vær ikke for kneben med at 
vise din Mand Smaaopmærksom-
heder, — det er noget, han sæt-
ter Pris paa og vil vide at gen-
gælde, og sligt bidrager langt me. 
re, end du tror, til Hjemmets Lyk-
ke; det skaber en god, kærlig ro. 
ne mellem Ægtefæller. 

Sørg saa vidt muligt for at være 
i dit Hjem, naar din Mand kom-
mer fra sin Gerning, og sørg for 
at være punktlig i din Husførelse 
— ikke mindst med Hensyn til 
Maaltiderne. De fleste Mænd bli-
ver gnavne, naar de trætte og 
sultne skal vente paa Maden. Træt 
ham ikke med for mange Spørgs-
maal, men vis ham, at du stoler 
paa ham, saa vil han ogsaa stole 
paa dig. 

Har du Ærgrelser, saa plag 
ham ikke for meget med dem, men 
bed ham om hans Raad og Støtte. 
At larmentere og beklage sig fø-
rer ofte til gensidig Utilfredshed. 

Og tilsidst dette: Vær sparsom-
melig og prøv ikke at kappes med 
dem, der er mere velhavende end 
du. Det er ikke saa faa Hjem, der 
er blevet ødelagte, fordi Hustruen 
gerne vil have det lige saa flot, 
være lige saa fint klædt og byde 
lige saa fin Mad som den eller 
den af hendes bekendte. Husk paa, 
at den Skilling, Hustruen sparer, 
er lige saa god som den, Manden 
fortjener. Den sande Lykke bestaar 
slet ikke i at anvende mange Pen-
ge, men i Kærlighed og Fred i 
Hjemmet, husk det. 

FM 

Det var paa Londons allermest 
trafikkerede Gade, Picadelly Cir-
kus. Betjenten maatte skynde paa 
en Bilist, der ikke kom hurtig nok 
af Sted, da der var fri Bane. Be-
tjenten sagde til Bilisten : 

— De er vist vant til at køre 
med Stude min gode Mand! 

Bilisten nøjedes med at smile 
lidt underfundigt. — Det var Sir 
Malcolm Campbell. Det eneste 
Menneske i Verden, der har kørt 
500 km. i Timen. 

Manden, som opfandt den før-
ste Fyldepen, er for længst død, 
og der er endnu mange, som bæ-
rer Sorg for ham paa deres højre 
Pegefinger 



Aflæg vor forretning et Besøg! 

Bøger og 3Iah. 
Ill. Familie-Journal No. 46 
d. 12.-- 11.--35. 

Kan man gære utilfreds med at 
være Arving tit 200 Millioner Dol-
lars? — Jo, det kan man, og i en 
gennemillustreret Artikel fortælles 
om den unge Cornelius Vanderbilt, 
der sagde Farvel til Fifth Avenue, 
til Familie, Venner og de mange 
Millioner, kun fordi han ikke var 
tilfreds med blot at være „en Van-
derbilt", — Skæbnen kan ligge 
skjult i Lommen paa en Overfrak-
ke, og et slaaende Bevis herfor fin-
der man i Novellen „Overfrakker-
ne". — Vil man nyde Spændingen 
ved at læse en virkelig original 
Kriminalnovelle, sætter man sig til 
Ro med Fortællingen „Det sidste 
Skud var det sikreste" og vil man 
fornemme Duften af Savsmuld, Cir-
kusmanege og Artistliv, studerer 
man Novellen „Ernestos Rus". 
„Det var altid Bert---" er en 5 Mi-
nutters Novelle, der er lige saa 
overraskende som den er kort, og 
„Stemmer i Radio" en Novelle kom-
poneret over et Emne, der paa sne-
dig Maade lader Fantasi og Virke-
lighed mødes. — Et stort dobbeI-
sider Flyverbillede viser os Hille-
rød set fra Luften. Damesiderne 
møder med Anvisning paa at hæk-
le en fiks Sportsbluse med Hue 
samt med Mønstre til hjemmevæ-
vede Arbejder, og i Artikelserien 
„Fra den vide Verden" skildrer den 
berømte tyske Motorkører Rudolf 
Caracciola nogle Sekunder mellem 
Liv og Død. 

Miles Mander: 
„Til min Sen i Fortrolighed." 

Denne Bog har i saavel England 
som Amerika formaaet at vække 
megen Interesse, og i begge Lande 
har den vundet stor Udbredelse. 
Nu foreligger den paa Dansk i en 
smuk og nænsom Oversættelse af 
Rektor Ejner Andersen. Det er ikke 
en Far, der med højstemte Fraser 
og Moralprædikener søger at belære 
sin Søn om Livets Foreteelser; men 
en Far, der ærligt og alvorligt gi-
ver sin Søn Andel i de Erfaringer 
han selv har høstet igennem Livet. 
De fjorten Kapitler, Bogen indehol-
der, beretter, hvad en Dreng skal 
vide, og hvad han senere selv maa 
tage Standpunkt til. De fortæller 
om hans Forfædre, om hans Skole-
gang, om den Livsstilling, han kan 
vælge sig, om Politik, Religion, 
Kønsmoral, Kvinder, Kunst og om, 
hvordan Verden i Almindelighed er. 

Det er en Bog, som nok ved 
Lejlighed kan være vejledende For 
en ung Mand. 

(Fred. E. Pedersens Forlag.) 

„Verden i Gaar,— Verden i Dag". 
Kæmpetrusterne i Amerika, der 

fremkaldte Nervøsitet hos den al-
mindelige Befolkning, Boerkrigen, 
Boxeropstanden og det verdenspo-
litiske Tovtrækkeri omkring 1900 
er Hovedindholdet i det nye Hefte 
(Nr. 5) af Gyldendals store Verdens- 
historie „Verden i Gaar 	Verden 
i Dag". Man følger med Spænding 
Professor Albert Olsens Redegørel-
se for Stormagternes Kamp om 
Verdensherredømmet, der først gav 
sig Udtryk i Traktater og Alliancer, 
hvormed man ligefrem vilde tøjre 
hinanden, og som til sidst førte op 
til den store Katastrofe, Verdens-
krigen. For den, der vil danne sig 
en selvstændig Opfattelse af, om 
Verden er paa Vej mod en Genta-
gelse af denne Katastrofe, vil Al-
bert Olsens Fremstilling være til 
den største Nytte. 

Allinge-Sandvig Byraad 
holdt i Onsdags Møde, hvor føl-
gende Sager kom til Behandling. 

Overbevillingsnævnet meddelte 
Byraadet, at Hotelejer Georg Jør-
gensen havde faaet Afslag paa An-
søgning om Helaarsbevilling. 

Ejnar Jensen, Sandvig androg 
om at faa Gærdet ved Sodavands-
fabriken rettet. 

Henvistes til Gade- og Vejud-
valget. 

Statsministeriet forespurgte om 
Byraadet havde noget imod at Sted-
navnet „Osand Bugt kemtidig blev  

3 Hold. 
Gymnasterne er nu gaaet i Gang 

Træningen 1 Senior- 1 Junior- og 
I Damehold. 

Juniorholdet er betroet til Lærer 
Hans Jensen og de andre to Hold 
til Edmund Forslund. 

Nu skulde det gerne være Alvor 
med Gymnastikken i Aar. Lad os 
se at disse Hold kan holde sam-
men i Løbet af Vinteren, saaledes 
at der kan blive en pæn Opvis-
ning ud af det til Foraaret. Junior-
Gymnastikken er de andre Aar 
gaaet i Staa paa Grund af Teknisk 
Skole; men i Aar har Bestyrelsen 
fra Haandværkerforeningen været 
imødekommende, saaledes at man 
de to Aftener, Juniores skal til 
Gymnastik, begynder Skolen saa 
tidlig, at de Elever der vil, kan 
naa at komme til Gymnastik Kl. 
8; og nu haaber vi, at saa man-
ge som mulig vil benytte sig at 
denne Ordning. 

Selvom der er indtegnet mange 
hertil, er der endnu Plads til flere. 
Gymnastikken er jo gratis, der 
fordres kun at man er Medlem af 
A. S. G. 

Til Seniorholdet er der ikke ind-
meldt saa mange, men vi haaber 
at alle de gamle Gymnaster mø-
der op, saaledes at ogsaa dette 
Hold kan naa noget i Løbet af 
Vinteren. 

Tilslutningen til Dameholdet er 
god, men ogsaa her er der Plads 
til flere, og vi opfordrer kraftigt 

autoriseret til Brug i Statstjenesten 
i Stedet for „Aa-sanijn". 

Bygmester Chr. Lind og Murer-
mester Edv. Holm kunde ikke 
stemme for, at de bornholmske 
Stednavne blev forandret, og By-
raadet vedtog derfor ikke at kunne 
gaa med til Navneforandring. 

Til 6 Ansøgninger fra Landin-
spektør Kofoed om Approbation 
paa Udstykning fandt Byraadet in-
tet at indvende. 

3 Ansøgninger om Tætning af 
Udbygninger med Tagpap blev be-
vilget. 

Indenrigsministeriet anmodede 
om en Udtalelse fra Byraadet an-

, aende Fastsættelse al Mindste-
betalingen til Jordemødre i Tiden 
' 	3(1 til "1 /.3  41. 

Byraadet anbefalede at bibeholde 
den nuværende Skala med 15 Kr. 
som Mindstebetaling. 

Overlærer Andersen ansøgte om 
at faa en Kamin i Stedet for Kak-
kelovnen, der var ved at være u-
Or ugelig. — Blev bevilget. 

Kæmnerens Regnskab for 1934 

—35 blev forelagt. — Byraadet 
fandt intet at indvende og god-
kendte Regnskabet. 
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den kvindelige Ungdom til at be 
tie sig af Lejligheden til at dyrke 

den sunde Sport. 
Træningsaftenerne er fastlagt 

saaledes: 
Junior: Onsd. og Fred. K1 8 
Senior: Tirsd og Torsd. Kl. 7,30 
Da rn eh.: Tirsd. og Torsd. K1, 8,30 
Nu i disse Dage har alle Del- 

tagerne i de forskellige Hold faaet 
Meddelelse om at Ciymnastikken 
begynder, og dersom der er flere, 
som har Lyst til at dyrke denne 
Sport, saa mød op en af Trænings- 
aftenerne. — Resten ordner sig at 
sig selv. Alt er jo gratis, kun skal 
man, som før nævnt, være Medlem 
af A. S. G. Der er Plads paa alle 
Hold Jo flei e jo bedre. 

Bankospil. 
A. S. G.s Festudvalg er nu igen 

paa Tæerne. — Denne Gang med 
et Bankospil; og man maa ind-
rømme at det er noget ud over 
det almindelige. Kig Annoncen 
igennem og De vil ogsaa selv for-
staa, at der denne Gang bydes 
paa noget extraordinært. Divan — 

Kaffestel— Sykurv—Malerier—Ci-
garer o.s.v. er med paa Gevinsten. 
lait er der 10 Gevinster, som gaar 
samlet paa et 2 Kroners Seriekort. 

Rekorden fra Andespillet, hvor 
alt var udsolgt under hele Spillet, 
kan selvfølgelig ikke slaaes, men 
vi tvivler ikke om at Successen 
vil blive noget lignende. 

•••••■IniMmila 

Fra Uge til Uge. 

Paa Fredag 
har Biografen Premiere paa Para-
rnourit-Filmen : „Rødhuderne kom-
mer", der har hentet sit Stof fra 
en af Zane Greys underholdende 
Fortællinger om det vilde Vestens 
Erobring. Den baade spændende 
og romantiske Handling foregaar 
i ualmindelig maleriske Naturom-
givelser, idet man følger en stor 
Karavanes farefulde og begiven-
hedsrige Færd over de øde Præ-
rier og næsten utilgængelige Bjer-
ge for at naa det i Kolonisternes 
øjne forjættede Land Oregon, hvor 
der venter dem rige Fremtidsmu-
ligheder; men inden den naar sit 
fjerne Maal, har fjendtligsindede 
Indianere og nogle samvittigheds-
løse Eventyrere, der gør Rejsen 
med, paa alle Maader søgt at læg- 
ge den Hindringer i Vejen . . 	. 
I en af Rollerne ses den kun 4- 
aarige Billy Lee, der skal være 
noget i Retning af en Shirley 
Temple i Drengeudgave. I Filmen 
er indlagt den populære Karsva-
nesang „Wagon Wheels". 
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eller lad Stoffet sy, og 	2 
Smagen bliver personlig! : 

O 0 
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Overlistet. 
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Jeg laa mageligt nede i Haven 
i en Liggestol med bløde Puder 
stukket ind under mig til Støtte 
og nød en god Cigar og Duften 
af den blomstrende Rosenbusk 
ved Siden af mig, da Molly kom 
ud af Verandadøren med Hunden 
og forstyrrede min rare, fredelige 
Som meraften. 

— George, sagde hun, du bli-
ver frygtelig fed. 

— Hvem bliver fed? spurgte 
jeg indigneret. 

-- Du, sagde hun ubarmhjertigt. 
— Hm, sagde jeg. Og saa døde 

Konversationen hen for en Stund. 
Molly strøg hen over Hundens 
Pels med Foden og vedblev at 
betragte mig. 

Jeg stirrede trodsigt igen paa 
hende og lukkede saa Øjnene. 

— Jeg kan ikke fordrage tykke 
Mænd, bemærkede hun lidt efter. 
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FESTGA VER. — 

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

Vent altid paa en Kvindes post 
scriptum I Jeg standsede og saa 
paa Dyret. Den bevægede sig let 
vraltede, og dens Hals bulnede 
ud over Halsbaandet, saa dette 
næsten skjultes. Den lignede en 
overfed Raadsrnand. 

- Aha, sagde jeg til mig selv. 
saa er det altsaa den virkelige 
Grund. 

Varme Karbade 
med Styrtebad 75 Ore 

kan faas hvt r Torsdag og 
Lørdag fra Kl. 9 Morgen. --
Et Barn kan gratis medfølge, lige-
ledes kan et Par Børn gaa pacen 
Billet. 

Tlf. Allinge 131 kan benyttes. 

Oda Hjortbal Christensen, 
Vestergade, Allinge. 

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

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

• ne Udkast - selvfølgelig gratis 

9ornitzfia's 
2ogtryfikeri 

SPORTEN 
Red, af A. S. G. 

Gymnastikken begynder! 

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

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

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

mordlandets Yfandelsfius, 

— Sne ligner du ikke Cæsars 	Tre Altener tog jeg Hunden 
Kone, gryntede jeg. 	 med ud paa en rask, lang Spad- 

Molly saa forbauset paa mig. seretur, hvorfra jeg udmattet vendte 
— Hvad i Alverden mener du hjem for saa at finde Molly ma- 

med det? 	 gelig henslængt i min Liggestol 
— Jo, sagde jeg, Julius Cæsar med en Bog i Haanden og en stor 

hvidt meget af tykke Mænd — Pose Chokolade i Skødet. Hunden 
det siger Shakespeare i det mind- blev raskere i sine Bevægelser af 
ste — og jeg bilder mig ind, at Turene, men paa mig selv mær-
hans Kone havde samme Smag kede jeg ikke nogen Forskel. 
Alle lykkelige Ægtefolk ha).  sam- 	Men endelig den fjerde Dag fik 
me Smag. 	 jeg min store Chance. Jeg saa en 

— Jeg har aldrig vist, at Cæ- Æske med tre-fire Korsetter staa 
sar var lykkelig, sagde Molly. 	inde i Soveværelset. De var splin- 

- Det er han da i alt Fald nu, ternye. Jeg vidste Molly brugte 
Han er nemlig død. 	 Nr. 22. Jeg samlede alt mit Mod, , 

Molly ignorerede det fuldstændig sneg mig ud af Huset med dem 
— Du maa virkelig tage noget gemt under min Frakke og fik 

mere Motion, end du gør, sagde hun. dem iForretn ingen byttet medNr.20. 
— Aah, Gud, stønnede jeg, har 	Næste Morgen saa jeg, at Kor- 

man da aldrig Fred i denne vel- setæsken var tom — og jeg glæ-
signede Verden 1 Jeg rejste [nig dede mig paa Forhaand. 
langsomt. — Du vil formodentlig 	Da jeg kom hjem om Eftermid- 
have mig til at klippe eller tromle dagen, tog Molly imod mig med 
Græsplænen. Hvorfor i Herrens et bekymret Ansigt. 
Navn kan Kvinder aldrig komme 	— Synes du, jeg er ved at blive 
til Sagens Kerne? 	 tyk? spurgte hun ængsteligt. 

Molly stak Næsen i Vejet. 	 Ork nej, sagde jeg beroli- 
- Jeg vil aldeles ikke have dig gengie. Ikke tyk. Naturligvis — naar 

til at tromle Græsplænen. Hvad man er over tredive, saa kan man 
du derimod trænger til, er en Spad- jo ikke vente — - 
seretur hver Aften. En rar lang 	—3 i dog stille, sagde hun ir- 
Tur paa en Milesvej. 	 riteret, og kom ind og spis. 

Der er ingen rare Ture paa 	Hun havde Hovedpine og drak 
en Mil, svarede jeg. Alle Spadsere- kun et Glas Vand. 
ture hører op at være rare, naar 	Efter Bordet rejste jeg mig rask 
de er længere end en Fjerdingvej 	og veloplagt. 

Men efter fire Aars Ægteskab 	Naa, sagde jeg muntert, nu 
gør en Mand, hvad tier bliver sagt maa jeg nok ud paa min lille Af-
til ham, saa jeg gik ind og tog magringstur, 
en Hat paa. Jeg kastede et kr itisk 	-.. Nej, ikke i Aften, sagde 
Blik i Spejlet, idet jeg gik forbi, 	Molly, Pigen er ude, og en af os 
men saa intet over [lødigt Embon- maa blive hjemme. Og jeg maa 
point — Jakken sad maaske en have Hunden tid at røre sig, den 

Smule stramt, men det kunde lige- bliver saa væmmelig fed. 
saa godt skyldes mit lidt for tykke 	Kvinder er nogle snedige Væ- 
Sominerundertøj. 	 sener. Men vi Mænd er nu heller 

— G:orgel kaldte Molly t flt r ikke saa dumme. 
mig. 

— Hvad er der nu ? sagde jeg 
arrigt. 

— Glem ikke at tage Hunden 
med. 
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Magasin du Nord Uds. 
-ved Victor Planrk 

Vi har 
det store Udvalg til rimelige Priser. 

Fremstil selv Deres Yin! 

Vingær og alle Rekvisitter til Vin-
fremstilling Ira Landets bedste Firma 
faas I 

Prima. 
■ ••••••■■••••~■~■•••■•■••••••....~....■■■■•••......... 

Nelle er el Ionicidotiill 
Tilbud for alle Købere! 
Vinterfrafifier for Nerver 

En Serie meget elegante Vinterfrakker 
af svære heluldne Stoffer, smukke og 
af god Kvalitet — helforet 	Kr_ ti 

Yilaa Sergesfia6itter for Jt'errer 
af ekstra god og nydelig Kvalitet, 
moderne Facon Kr. 65 

9(erre Slus-Four 
moderne Stoffer med den rigtige 
Vidde og Benlængde 	Kr. 13,25 

Zrenge flus-Four 
syet af prima Stoffer, gennemforede 

fra Kr. 

1185 

550 

,̀firenge 21Isters 
gennemforet — nye Mønstre og Farver. 

X86 Ar6ejdstej af prima Xvalilet. 

tiordliodels kubisk 
4-5 Personers lukket C H EVRO LE T 
til lange - og korte Ture — Billigste Priser 

— 	— ogsaa DE burde lære at køre! 
Hør mine billige Betingelser. 	 Ring til 

Vognmand Jr. 2ergrnann, .71f. Allinge 57 

Bil udlejes! 

Skolekorsel! 

1. Krone om Ugen! 
hiplings Værker i 12 Bind 

uindbundet 3 Kr. pr. Bind 
i Skindryg og Hjørner 5.50 Kr. pr. Bind 
i blaat Helskindsbind 8.00 Kr. pr. Bind 

Det er god Økonomi at sætte Stio«cit:?Minne Kr. om Ugen i gode Bøger 

Særdeles fin Kvalitet 

Islandsk Lammekød 
og Færø = Bankfisk 
afnakket — ekstra fin Vare. Nye Sendinger sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

Den bedste Radio! 
- de bedste Betingelser! 

Neutrofon 	Televox — Record — Unica 	Hellesen 
og mange andre Mærker. Alle paa gode Albetalingsvilkaar 
Radiotilbehør Ladestation – Alle Reparationer ndf. 

Allinge Radioforretning 

rtrodufiten- 
kan De købe 1 Daase Kiks for kun 2 Kroner 35 Ore. 

firøv det! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cykle- og Radionnportoren 
ved H. Jørgensen - ALLINGE - Telefon 156 

Byens billigste Reparationsværksted 
tor Cykler, Grammophoner og Radio! 

Radio. til Reparation hentes og bringes over hele øen ! 
Køb Akkumolatorer og Anodebatterier hos mig, da jeg altid leve-
rer dem med Garanti. 

Radioinstatlation og Antenneopsætniog udføres billigst overalt 

`geres  irrikolage køber De bedst hos mig. 
Jeg har stort Udvalg i solide og billige Varer, 

Strikkede Klude tages i Bytte til højeste Dagspris. 
Leverandør til begge Lotterier. 

Allinge Messe. Th. Holm. 
iffleeemeimmem 

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

Nordlandets  handelshus. 

81ektrisk Lys i Siejn! 
Køb Dem en god eletrisk Lommelampe -- en stor Beha-
gelighed, naar 1)e færdes ude om Aftenen. Men køb den 
hos mig; stort Udvalg i elektr. Lamper og Cyklelygter 
mange nye Faconer og til mange Priser. Pærer og Batterier 

Ger Deres Indkøb hos: A. MOGENSEN, Tejn! 
Stort !Javalg i Isenkram til billige Priser, Tit. Allinge I i 7x 

Det fineste Lammekød 
den fineste Klipfisk 
= de fineste Ærter 

sælges billigst i Produkten. 

E. M. BECH Rigtige Varer - Rigtige Priser 

Permanent: 7 Kr. 
-alt iberegnet! Kamma Kornum, Tlf. 153 

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

  	Nordlandets liandelshus. 
Gør Deres 'ndkoh hos de Handlende, som averterer her i Bladet 

Køb Deres Overtøj —1 

Personkørsel 
udføres med .1 -- 5 Personers 
lukket Vogn. 

Aage Jørgensen, Tlf. Allinge 72. 

Allinge-Sandvig 
Husflidsforening 

begynder Kursus Onsdag den 20. 

November Kl. 20 paa Teknisk Skole 
— Nye Medlemmer optages ved 

Henvendelse paa Skolen. 

Bestyrelsen. 

Billigt Flæsk 
sælges i denne Uge 

W. RiiIIVIER's 
Slagterforretn. 

21ogr afen 
Fredag og Søndag Kl. 8 

Rødhuderne kommer I 
En spændende og gribende 

Wild-West Film.  
Ekstra: To morsomme Tegnefilm 

Skipper Skræk og Betty Boop. 

3 Størrelser af 

ROEGREBE! 
Kartoffelgrebe 
SKeervegrebe 
Staldgrebe 
StaalsKovle 
E,nelturvestoreogsmaa 
og alle andre Redskaber for 
Landbruget sælges til me-
get rimelige Priser. 

Gode Sædvarer tages som Betaling 

NordlandetsHandelshus  

2 Vær. Lejlighed 
i Havnegade, Allinge, er til Leje 
1. Decbr. Helst enlige Folk. 

Bygmester Holm 

Ung Pige 
søges til lettere Plads. 

Westphal, Sandkaas 

11111•11~111111•11111k 
Zool. Have - Stammershalde 

Søndag Aften Kl. 8-12: DANSANT 
la. 10 Ballonelans 	_1~ Kl. Orkester 

Nye Sellilioller billige gasgryder 
haade hvide Støbejerns og marmorerede røde 
Staalgryder. Det er absolut gode brugbare Varer som sælges 
til forholdsvis smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Flere Ladninger Gødnings-
kalk ventes og Bestillinger 
bedes afgivet i god Tid. 

E. M. BECH. 

	 11~~11111~~~11011~1 
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•  
• 	 • • 
• 
• et meddeles herved, at jeg el-
• 
• ter endt Kursus paa Tekno- 
: 

▪  

iogisk Institut har bestaaet Eksa- ••••••••••••••••••••• • c. 
• men for Gas- og Vandmestre samt 
: • Spildevands-Installationer. 
: • 	— Stadig til Tjeneste med alt i 

Blikkenslagerarbejde. 	 Emil Kofoed, Allinge 
•

▪  

••••••• øøøøøøøøøøøøøøø • øøøøø ••••••••••••• øøøøø 111•••• 

A. S. G. afholder Søndag den 24. November 

Bankospil 
paa Chl ktensens Sal Kl. 4 Eftermiddag. Der burtspilles: 

I Divan – I Porcelæns-Kaffestel -- 1 Sykurv – 2 Malerier -- 1 Balje 
3 Presenttr-Bakker — 	Ks. Cigarer 	"I Lagkage — 5 kg. Margarine 

Alt paa Seriekort 2 Kr. (Divan undtaget.) 
Løse Brikker 25, 40 og 50 Øre 

Kl. 8 Bal f. Foreningens Medlemmer. 	A.S.G. 

• 
• 

5
5 



Autoreparatører 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen,LTh. Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78 

Blikkenslagere ti Ile 
4..!k 	111 gi 

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

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138 
lapet — Ltedervarer — Legetøj 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed:& Mortensen, All. Tlf. T7-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bødkere. 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., Y/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf, 102 

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

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Fiskehandlere 
• r  

Foderstoffer 1!  Ir°  
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Forsikrings - Agenturer 

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

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter 

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

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen AH. Tlf. 142 

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

deres fjorde' 
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 Kr. i Kvartalet kan De 
faa en Annonce, hvori Teksten kan 
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af 
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag. 

ing Tit „97ord6ornitolm" :l'et! 74. 
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9stersøens lerle - 
CONSTANTIN HANSEN'S populære Tango med Tekst 
af Anker Hansen er udkommen som Klavernode -
Sælges i samt]. Boglader og i Kiosken, Allinge. Pris 1 Kr. 

Bornholms Tango — Sommerens Store Sukces! 
GORNITRICAIS FORLAG 

PROTOKOLFABRIK 	  

Chr. DideriKsen 
Set. Mortensgade 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

Bedste Akaria Petroleums- 
Ovne, stor Størrelse. KULKASSER, KULØSER, 

KØKKENLAMPER, GLAS og Væger sælges i 

Nordlandets Hamle ishus 

Bogtrykkeri Den helt rigtige 
Permanent udfører vi nu med den nye 
Taeo Lux us Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

9or 

1/11.11.1~11.11/ Barber Johs. Larsen Tit. Allinge 53 

Send Deres Film 
til Kopiering og 
Forst5rrelse hos 

Fotograf Afir, Møller 
Allinge — Fineste Udførelse 
Besørges portofri t overalt 

Vil »e- 
glæde nogen med en lille 
Opmærksomhed. saa kig 
ind i Gornitzkas Bogtryk-
keri! Vi har lige faaet en 

'Sending fint Æskepost i 
hvidt og kulørt Papir. 
Leveres m. paatrykt Navn 
i forsk. Farve fra Kr. 4,75. 

Servietter med paatrykt 
Monogram (Guld, Sølv ell. 
Farve) i mange forskellige 
Mønstre lev. fra Kr. 4.75 
pr. 500 Stk. 

Gornitzka's Bogtrykkeri 
- det er Telf. Allinge 74 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
Købmænd 

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

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

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

Lotterikollektioner 
Klasselotteriet: 

Landbrugslotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen AH. Tlf. 142 

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

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

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

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset 	All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

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

Pensionater 

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, II., y/Posthuset Allinge 
Lind, William, 	Allinge 	Tlf. 95 

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

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr , Kirkepl. All. Tlf. 138 
Lind, Sander, Skræderi, Strande., Al I. 
Olsen, Bay, 	Østerg. 	Allinge. 

Kt. Herreskrirdder — Moderne Snit. 

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 

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tatol 	v. Havnen Allinge Tlf. 	23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7 

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 	Tlf. 	117 x. 
indlevering til Bornholms Dampvaskeri. 

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

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

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

Nielsen, Poul, Østerg. All. 	Tlf. 145 
Al Lastkørsel udføres 

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

Sørensen, William, Allinge 	Tlf. 80 
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x 
Personkørsel 113 Personer) 

Som bekendt var Napoleon 
den Store meget mistænksom af 
Karakter, og hverken han selv 
eller det hemmelige Politi, som 
han lønnede, forsømte at tage 
alle de Forholdsregler, som kun-
de tænkes, navnlig naar Kejse-
ren var paa Rejse i de erobrede 
Lande. 

Saaledes ogsaa, da han engang 
skulde en Tur til Belgien, hvor 
han vidste, at Stemningen imod 
ham ikke var god. 

Forinden lod han tilkalde en 
Vaabensmed og spurgte ham, 
om han kunde fremstille en fin, 
bøjelig Panserskjorte, som han 
kunde hære under Dragten og 
som ikke kunde gennemtrænges 
af en Kugle. 

Vaabensmeden, der var en ung 
Mand, svarede bekræftende og 
fik altsaa Paalæg om at forfær-
dige den. 

Paa den bestemte Dag afleve-
rede han den selv i Følge Kej-
serens Befaling. 

Napoleon undersøgte den me-
get nøje, — den var virkelig et 
fint og solidt Stykke Arbejde. 

Pludselig vendte han sig om 
til Mesteren og sagde: 

— Træk Panserskjorten paa, 
— jeg vil se, hvorledes den sid-
der! 

Haandværkeren adlød — og 
saa derpaa til sin Forundring, 
at Kejseren greb en Pistol. 

— Vi vil nu se, sagde han 
koldt, om den kan bestaa sin 
Prøve, saaledes som du har lo-
vet. Stil dig hen ved Væggen! 

Den stakkels Mand adlød stum 
af Forfærdelse. Kejseren traadte 
nogle Skridt tilbage, sigtede paa 
hans Bryst og skød. Kuglen prel-
lede tilbage og faldt mat til Gul-
vet. 

— Vend dig om ! befalede Na-
poleon, greb en anden Pistol og  

skød engang til. Kuglen ramte 
Vaabensmeden i Ryggen med lige 
saa lidt Resultat som forrige 
Gang. — Panserskjorten var 
uskadt. 

Den stakkels Mand drog et 
Suk af Lettelse — han troede 
Prøven var forbi; men han tog 
fejl. Napoleon greb et Jagtgevær 
og gentog Prøven, men stadig 
uden Følger. 

— Jeg er fornøjet med dig, 
sagde Kejseren venligt. Du har 
holdt dit Ord. Hvor meget for-
langer du for dit Arbejde? 

Mesteren forlangte 13,000 Kr. 
— Det er for lidt, lød Svaret. 

Gaa til Stormarskallen og lad 
dig udbetale 26,000 Kroner. Et 
godt Arbejde fortjener en god 
Lou. 	 FM 

Salget stig Pr mer og mer 
1or den, der benytter de 

gode Id&r, 
der findes i Tryksags- 

Re klamen. 

91enz ikke 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

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

Bornneims S9are- 
eg haanekasses 

i Allinge 
• 

Kontortid: 9-12 2-4 

• 

Boxer udlejes 

Udkommen er paa eget Forlag 

Otto J. Lund: 
Vår Larkall ryggar 
Faas i alle bornholmske Boglader 
samt hos Udgiveren. — Pris 3 Kr. 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 


