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Kvide bag dem - -I 
Det franske Præsidentpalæ's 

Kvindeskæbner. 

Frankrig anerkender ikke offi-
cielt sin „Præsidentinde", men 
hendes Stilling er dog officiel i 
det øjeblik, kejserlige eller kon-
gelige Personer besøger Frankrig, 
da præsiderer hun nemlig som 
Statsoverhovedets Frue. 

Mange og mærkelige er de 
Kvindeskæbner, der for kortere 
eller længere Tidsrum har befun-
det sig i Præsidentpalæet i Fau-
bourg Saint Honore. Den første 
„Præsidentinde• var Madame 
Adolphe Thiers, der rykkede ind 
i Palæet i 1871. Kun 15 Aar gam-
mel havde hun i 1833 giftet sig 
med den daværende Handelsmi-
nister Thiers. 

Madame Thiers hørte ikke til 
den Type Kvinder, der nød sin 
Position. Men hun var sin Mand 
en god Hjælper, en virkelig Ven, 
og man paastaar, at Thiers aldrig 
har truffet en betydningsfuld Be-
slutning, før han har set, hvorle-
des den reagerede paa hende. 

Da Thiers blev udnævnt til Præ-
sident, bad hun om at maatte for-
valte Budgettet, ligesom hun hav-
de forvaltet det i deres daglige 
Husholdning gennem Aarene. Hun 
var meget økonomisk, og der gik 
Rygter om, at hendes Paaholden. 
hed strakte sig saa vidt, at hun 
havde en særlig Aftale med Ba-
geren om Levering af gammelt 
Brød fra den foregaaende Dag til 
betydelig reduceret Pris. 

Kun i tre Aar var hun i Præ-
sidentpalæet, men hun var blevet 
saa agtet og afholdt, saa beundret 
for sin stilfærdige Optræden og 
sit beskedne Væsen, at man ved 
hendes Død i 1880 gav gribende 
Udtryk for de Følelser, som i Be-
folkningen næredes for den første 
Præsidentfrue. 

Duftende Sale og knitrende Livreer. 

Præsident Marskal Mac Mahon, 
der har giftet sig med en Dame 
af Slægten la Croix de Castrie, 
sad som Præsident indtil 1879, da 
han faldt paa sit Arbejde for 
Bourbonnernes Genindsættelse. 

Madame Mac Mahon forvandlede 
Elysee-Palæet til en fornem Mod-
tagelsessalon med duftende Sale 
og med Tjenere, der gik rundt i 
hvide Livreer og med skotske Ben-
klæder. Overdaadige Fester blev 
arrangeret i Præsidentpalæet, og 
den elegante Værtinde fik efterhaa n-
den Bugt med Halvdelen af Man-
dens Formue. Hun var 20 Aar 
yngre end Præsidenten og stillede 
andre Fordringer til Tilværelsen 
end han gjorde. 

Hun konspirerede meget kraf-
tigt, .og hendes Bestræbelser førte 
til, at hendes ældste Søn, General 
Patric Mac Mahon blev gift med en 

Datter af Hertugen af Chartress,. 
Prinsesse Margrethe af Orleans 
Derved opnaaede„Præsidentinden" 
hvad hun vilde — at blive i Fa-
milie med de fleste europæiske 
Hoffer. 
Præsidentfruen gik selv paa Torvet. 

Da Jules Grevy, der var Præ-
sident indtil 1887, kom ind i Præg 
sidentpalæet, holdt Sparsommelig-
heden pasny sit Indtog. Hans Hu-
stru Coralie Grevy, virkede som 
en jævn borgerlig Kone, en hyg-
gelig og rar Dame, som alle holdt 
af. Hun levede kun for sin Fami• 
lie, og hun gik selv paa Torvet 
og i Forretningerne for at handle. 
For Efterverdenen er hendes Navn 
Coralie blevet bevaret. I Paris si-
ger man endnu den Dag i Dag, 
naar man taler om meget jævn 
og billig Mad menu a la Coralie. 

Hendes Efterfølgerske Madame 
Sadi Carno var ikke helt af sam-
Type, men havde samme hjerte-
vindende Egenskaber. 

Hun var Englænderinde, Dat-
ter af Dupont White, og det var 
Grunden til at man i Præsident. 
palæet indførte en mærkelig At-
mosfære af engelsk Fornemhed og 
sand og oprigtig Hjertelighed. Hun 
nævnes som den franske Republiks 
„grande Dame". Kun 20 Aar gam-
mel var Pauline Cecile White ble-
vet viet til Sadi Carnot. Hun var 
et typisk Hjemmemenneske og 
gjorde overordentlig meget for at 
hjælpe Fattige og Syge. 

Hjemlig Hygge og jævn borgerlig 
Livsførelse. 

Præsident Perier fik kun Lov 
til at blive i Elysee-Palæet i godt 
og vel et halvt Aar. Den politiske 
Udvikling tvang ham til at trække 
sig tilbage, og hans Hustru Hele-
ne-Casimir Perier, der var hans 
Kusine og havde tilført Ægteska. 
bet en Kæmpeformue, fik slet ikke 
den ønskede Lejlighed til at bril-
lere som Præsidentfrue. 

Felix Faure, der var Præsident 
i :1 Aar, var en grandsiegneur, 
hans Hustru var derimod meget 
stilfærdig og yderst tilbageholden-
de. Hun var baade smuk og be-
gavet, men ønskede aabenbart 
ikke at udnytte disse Fortrin. 

Loubet, der sad i 7 Aar, ind-
førte atter familiære Skikke i Præ-
sidentpalæet, eller rettere, det var 
hans lille trinde, venlige Gemalin-
de, der gjorde det. Pudsigt nok 
blev det denne lille svære Dame 
med den jævne Livsstilling, der 
som Frankrigs Præsidentfrue for 
første Gang oplevede at køre i 
Firspand a la Doumont med Dron-
ninger og Kejserinder. 

Armand Failliere, der ligeledes 
sad som Præsident i 7 Aar, hav-
de en lige saa jævn Livsledsager-
inde. Hun sendte Køkkenchefen 
afsted fra Præsidentpalæet og er-
stattede ham med en solid Kok-
kepige. For ikke ret mange Aar 
siden mistede hun sin næsten 90-  

aarige Mand, efter et langt og lyk-
keligt Samliv .  

Flygtige Skikkelser i Palæet. 

Ogsaa Poincare var Præsident 
i syv Aar, og alle, der kender 
Frankrig fra Verdenskrigens Dage, 
vil erindre hans opofrende Hustru. 
Hun udførte et stort og uegen-
nyttigt Arbejde for at lindre Nø-
den. Madame Poincare er en af 
Præsidentpalæets store Kvinde-
skikkelser. 

De tre, der fulgte efter hende, 
Poul Deschanel, Millerand og 
Doumergues Hustruer, var kun 
ganske kort Tid i Præsidentpalæet. 

Præsident Deschanel døde efter 
meget kort Tids Forløb, og Ma-
dame Alexandre Millerand blev 
Offer for politiske Intriger, efter 
et Par Maaneders Tid maatte Mil-
lerand forlade Elysee Palæet. 

Kuriøst er Madame Doumergues 
Tilfælde. Hun var kun Præsident-
frue i et Par Timer. I den lille 
Sal, der ligger ved Siden af den 
mægtige Spisesalon, blev hun gift 
med Gaston Doumergue, og-  kun 
faa rimer efter Begiverheden, 
havde Frankrig valgt en ny Præ' 
sident. 

Præsidentpalæets mest tragiske 
Kvindeskæbne. 

I Maj 1931 blev Poul Doumer 
valgt til Frankrigs Præsident, og 
den 6. Maj 1932 blev han myrdet 
af Russeren Gorgulov. Han havde 
som ung Student lært Blance Ri-
chel, Datter af en Gymnastikpro-
fessor i Soisson, at kende. Hun 
fødte sin Mand 8 Børn. Fire af 
sine Sønner ofrede hun for Fæd. 
relandet under Verdenskrigen, men 
dermed var den ulykkelige Kvin. 
des Sorger ikke forbi. Hun ople. 
vede at se sin Mand falde for 
Morderhaand . . Madame Dou-
mer er den mest tragiske Skikkel-
se blandt alle Frankrigs Præsident-
fruer. 

Om Madame Lebrun, der flyt-
tede ind i Præsidentpalæet i 1932 
om Foraaret, ved man kun lidt. 
Hun er en eksemplarisk Hustru 
og Moder, paastaar hendes Ven-
ner, og saa er det jo iøvrigt en 
gammel Sandhed, at den Kvinde 
er lykkeligst, om hvem man taler 
mindst . 	. 	 Spinn. 

Værelse Nr. 13. 
Af Herbert Thomson. 

—o — 
Jeg er ikke Spor af overtroisk, 

og det generede mig derfor alde-
les ikke, at jeg fik overladt Væ-
relse Nr. 13 i Mrc. Tracey's Pen-
sionat i Bedford Avenue. Jeg hav-
de det Hverv at Rederifirmaet, 
hvor jeg var ansat, at udarbejde 
en ny Telegramcode, og da Væ-
relset her var udstyret ;ned et 
særlig stort Skrivebord med alt 
dertil hørende, var jeg yderst vel-
fornøjet og slog til, da hun tilbød 
mig det, Ganske vist maa jeg ind- 

rømme, at jeg ikke anede, at min 
Forgænger i Værelset var blevet 
hentet Dagen før af Politiet. 
Det fortalte hun mig først, da jeg 
havde betalt den første Uges Leje 
forud ! 

Da jeg havde spist til Aften og 
sad ved Skrivebordet for at kig-
ge den gamle Codebog igennem, 
hørte jeg pludselig Døren ind til 
Stuen ved Siden af knirke. Jeg 
havde ladet den staa paa Klem, 
da jeg kom ind fra Spisestuen. 
Det saa ud som den gik op af sig 
selv ! Noget forbløffet rejste jeg 
mig op for at lukke den. Da jeg 
gjorde det, mærkede jeg en let 
Bevægelse ved min Fod, — det 
viste sig at være en lille, sort 
Kattekilling. 

Jeg holder meget af Dyr, og jeg 
tog derfor Dyret op paa Armen 
og kælede for den. 

„Ja, De maa undskylde, den 
Kat har nu sine egne Meninger", 
hørte jeg Mrs, Tracey's kendte 
Stemme, da hun kom frem i Dø-
ren. „Og undskyld, jeg kommer 
og afbryder Dem, men — men 
jeg mener bare, at det vist er rig-
tigst at De faar at vide, at han, 
der havde dette Værelse før Dem, 
var en Forbryder !" 

„Hvad behager ?" udbrød jeg, 
og saa op saa rask, at Killingen 
var hensynsløs nok til at begrave 
sine Kløer i Nakken paa mig for 
at holde Ligevægten. 

,,Jeg vilde have fortalt Dem det 
før, men glemte det", løj hun. 
„Jeg haaber ikke, det generer 
Dem?" 

„Aa, bryd Dem ikke om det, 
Mrs. Tracey, Saa længe han ikke 
deler Værelse med mig, skal jeg 
ikke gøre Vrøvl. Men hvor ved 
De forresten, at han var en For-
bryder ?" 

„Han blev saamænd arresteret 
her og taget med det samme, -
det skal være ham, der stjal Grad-
ley Diamanterne, siges der!' 

„Se — se In At jeg var overra-
sket er for lidt sagt. Jeg blev i 
hvert Fald saa stærkt berørt af 
det, at Katten flyttede sig over i 
Sofaen, flere Meter borte. Tyveriet 
af disse Gradley-Juveler havde 
vakt stor Opsigt. Det vigtigste af 
dem var et ganske uvurderlig, 
stjernefor m et Diama ntsmykk e, med 
en meget stor og pragtfuld 

i Midten, og en mindre, men 
ligesaa ren og fin i hver af Stjer-
nernes Spidser. Lady Gradley 
havde haft det paa ved et Bal tre 
Dage før og havde farst savnet 
Juvelerne sidst paa Aftenen, da 
Mistanken straks faldt paa en 
Gæst, hun havde danset med og 
som var taget bort ualmindelig 
tidligt. Politiet var hurtig paa Spo-
ret efter ham, og det sidste om 
ham, jeg havde læst i Bladene, 
var at hans »restation var nær 
forestaaende. 

Stellet og Smykket var allerede 
blevet fundet Morgenen efter Ty- 

veriet, og man vidste derfor at de 
seks Juveler var pillet ud, og der 
var nu udbudt 1000 Pund Ster-
ling som Belønning for at skaffe 
dem tilbage. 

„Men sig mig, Mr. Tracey", 
protesterede jeg saa, „hvis Tyven 
er taget allerede i Gaar, hvor kan 
det saa være, at det ikke har staa-
et i Morgenbladene i Dag ?" 

„Jo, ser De", forklarede hun, 
„en af disse hersens Opdagere var 
her i Morges, og han sagde, de 
tav stille med det, fordi Mr. Guy 
— det kaldte min forrige Lejer 
sig for -- jo ikke havde tilstaaet, 
og de havde ingen Beviser imod 
ham. Diamanterne er jo ikke fun-
det endnu." 

»Næ, det er jo rimeligt nok", 
svarede jeg og tilføjede saa lidt 
efter: „Undskyld min Nysgerrig-
hed, Mrs. Tracey, men var det 
blot for at fortælle det, at Opda-
geren var her i Morges?" 

„Ih bevares, nej, nu skal De 
bare høre", svarede hun. „I Aftes, 
da de arresterede Mr. Guy, gav 
de sig til at undersøge alt, hvad 
der er her, og han blev svært 
utaalmodig over det. — „Mens 
1 er ved at kigge alle mine Sager 
igennem og endevende det hele", 
sagde han, „saa har I vel ikke 
noget imod, at jeg skriver til en 
god Ven, for at bede ham stille 
Sikkerhed for mig". 

Det havde Opdageren ikke no-
get imod, og saa satte Mr. Guy 
sig ned — der hvor De nu sid,  
der — og skrev et Brev, satte et 
Frimærke paa og gav mig det. 
„Vær saa venlig at putte det i 
Postkassen straks", sagde han, og 
det gjorde jeg. Og da jeg kom 
igen, var de allesammen gaaet, 

— og ser De, det var angaa-
ende dette Brev, at Opdageren 
kom i Morges. Der kom nemlig 
ikke nogen for at stille Sikkerhed 
for ham, og saa tænkte Politiet, 
at det med Brevet var en eller 
anden Udspekulerthed. 

Saa kom de og spurgte mig, 
om jeg kunde huske Adressen paa 
den, — men det kunde jeg saa-
mænd ikke.' 

,,Saa var Opdagerne vel slemt 
skuffet?" 

„Det var de sandelig", svarede 
hun og vilde aabenbart til at fort-
sætte, men jeg havde faaet nok, 
jeg maatte til at bestille noget, og 
fik hende endelig til at forsvinde 
ud af Døren. Hun lod Døren staa 
paa Klem efter sig og kaldte paa 
Katten Ligesom jeg skulde til at 
sætte Pennen til Papiret, fløj dette 
temperamentfulde Dyr i et Spring 
op paa mit Bord og satte af igen 
med saadan en Fart, at Papirerne 
fløj til alle Sider. Det varede der-
for noget, før jeg for Alvor kunde 
sætte mig til Arbejdet. 

Fortsættes paa 4. Side, 

1~1~101~~ 
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Forlovelsesringe 
Lager af alle Storrel- 
s'er i moderne, ciselere- 41  
de og glatte Ringe 

glæde nogen nogen med en lille 
Opmærksomhed, saa kig 
ind i Gornitzkas Bogtryk-
keri! Vi har lige faaet en 
Sending fint Æskepost 
hvidt og kulørt Papir. - 
Leveres in. paatrykt Navn 
i forsk. Farve fra Kr. 4,75. 

Servietter med paatrykt 
Monogram (Guld, Sølv ell. 
Fai ve) i mange forskellige 
Mti,Istre lev. fra Kr. 4.75 
pr. 500 Stk. 
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hys eller mark? 
—o — 

Den lille Lejlighed var lun og 
hyggelig, og Aftensoten, som 
sendte sine gyldne og rosenrøde 
Straaler ind ad Vinduerne, badede 
den I et flatterende Lys. 

Han havde kun været forlovet 
I fem Minutter, og hun var ung 
med krøllet Hadr og hede, røde 
Læber, 

Han var ikke rigtig klar over, 
hvordan det egentlig var gaaet 
til. Det var ikke faldet ham ind 
i hans vildeste Fantasi at forlove 
sig, da han for lidt siden havde 
budt Joan indenfor for at se hans 
Malerier. Efter den heftige Scene 
om Formiddagen mellem ham og 
Flora havde han svoret, at han 
for Fremtiden var færdig med 
Kvinder. Hun havde holdt ham 
for Nar, og han havde sagt for 
sig selv, at det skulde ingen 
Kvinde nogen Sinde mere faa 
Lejlighed til. Og dog havde han, 
da Joans Kort var blevet bragt 
ind, inderst inde været hende tak-
nemmelig. Det var i Virkelighe-
den ogsaa et Plaster paa hans 
saarede Forfængelighed, at saa 
tiltrækkende en ung Pige som Joan 
viste saa stor Iver efter at være 
sammen med ham. Indtil nu hav-
de han tænkt, at det var deres 
fælles Glæde over smukke Ting, 
som havde knyttet et Sympatiens 
Baand imellem dem. Men i Dag 
lagde han Mærke til, at hun stil-
lede sig tæt op ad ham, naar han 
udpegede Skønhederne ved en 
berømt Malers Landskabsbillede, 
og endnu tættere, da de beundre-
de en Marmorstatuette af Diana. 
Og da han satte den yndefulde 
Marmorgudinde fra sig, hvis hvide 
Legeme farvedes rosenrødt af 
Solstraalerne, opdagede han, at 
den unge Piges Blik hvilede paa 
ham og ikke paa Statuetten, og 
der var en blid og øm Glans i 
hendes Øjne. I næste Øjeblik laa 
hun i hans Arme med Læberne 
presset mod hans. Men det var 
umuligt at sige, hvem der havde 
gjort det første Skridt. 

1 hvert Fald holdt han hende 
i sine Arme, og hendes mørke 
Øjne saa paa ham fulde af Kær-
lighed — den Kendsgerning kunde 
han ikke løbe fra. 

--- Og du har aldrig elsket 
andre end mig ? spurgte hun æng-
steligt. 

— Aldrig, mumlede han. Hvor 
havde jeg kunnet det ? Jeg ven-
tede jo paa dig! 

— Det er saa underligt at 
tænke paa. — Hun skjulte Ansig-
tet ved hans Skulder. Jeg havde 
faaet den Ide, at det var Flora, 
du var forelsket i. Man siger jo, 
at mørke Mænd altid forelsker sig 
i Iyse Kvinder. Jeg vilde ønske, 
jeg var lys — som Flora. 

Han blev rød i Hovedet. 
— Det gør jeg ikke. Jeg er 

glad over, at du ikke er det. Jeg 
elsker dig netop, som du er. Jeg 
har aldrig brudt mig om lyse 
Kvinder — de er som Regel fal-
ske og upaalidelige — det siger 
man i det mindste, tilføjede han 
hurtigt. 

— Og jeg er saa glad over, at 
du ikke har nogen Søstre eller 
kvindelige Slægtninge. For saa 
kan Jeg være alt for dig. Det er 
saa vidunderligt at vide, at jeg er 
den første, du har elsket — jeg 
kan næsten ikke tro det. 

- Jo, det er sandt. Han holdt 
hende fra sig og saa ind i det 
kønne, lille Ansigt. Tror du mig 
mig ikke? For hvis du ikke stoler 
paa mig, saa er det bedre. -- 

--- Naturligvis tror jeg dig! af-
brød hun ivrigt. Du dumme Dreng! 
Hun krøb tættere ind til ham, lag-
de Armene om hans Hals, idet 
hu* forsigtigt fjernede et gyldent 

Haar fra hans Skulder — og lang-
somt lod det dale ned mod Jorden. 

Latin paa Kuskebukken. 
- 0- 

For ca. 30 Aar siden befor-
dredes de rejsende med Toget til 
Chateldun Station I Auvergne i 
Frankrig op til Byen af samme 
Navn med en Hestevogn, der før-
tes af en Dreng. Det mærkelige 
ved denne Dreng var i Fl. Østsj. 
Fbl., at hver Gang han kom ned 
til Stationen, hoppede han af Buk-
ken, gav Hesten Mulepose paa og 
satte sig op paa Bukken og for-
dybede sig i Læsning af en Bog. 
En Dag var Drengen saa langt 
borte i sin Læsning, at han ikke 
lagde Mærke til, at Toget var 
kommet, og at der var en rejsen-
de, der skulde op til Byen. Den 
rejsende blev ærgerlig over at se 
Kusken sidde uforstyrret og læse, 
rev Bogen fra ham og spurgte, 
hvor det kunde falde ham ind at 
forsømme sin Pligt. Derpaa opda-
gede han, at Bogen var en latinsk 
Grammatik, og noget forbauset 
over dette spurgte han Drengen, 
hvorfor han læste Latin,  Svaret 
lød ganske kort, at han ikke hav-
de tænkt sig at sidde paa Kuske-
bukken hele sit Liv. Han vilde 
have Studentereksamen og videre 
frem. I Dag beskæftiger den unge 
Mands Person den hele Verden. 
Kusken fra Chateldun er nemlig 
ingen ringere end Frankrigs store 
Pierre Laval. 

Kaptajnens Oppasser. 
—o— 

Kaptajn P. havde en Oppasser, 
der just ikke havde opfundet Krud-
tet. En Dag var Kaptajnen ind-
budt til en fin Middag, men blev 
i sidste Øjeblik forhindret i at 
komme, hvorfor han befalede Op-
passeren at meddele Familien det-
te og med det samme tage hans 
Middagsmad med hjem. 

Jens, som Oppasseren hed, drog 
af Sted med den Besked, som han 
afleverede hos Familien, sigende: 

— Jeg skulde hilse fra Kaptajn 
P. og sige, at han ikke kunde 
komme, og saa skulde jeg have 
hans Middagsmad med hjem. 

Fruen studsede jo lidt, men for-
stod snart, at det var en Misfor-
staaelse. Hun benyttede imidlertid 
Lejligheden til en Spøg og lod en 
Portion af den fine Middag an-
bringe paa en Bakke, som Jens 
skulde bringe Kaptajnen. 

— Næh, sikken lækker Mad! 
udbrød Kaptajn P. Det er svært, 
saa de har flottet sig i Dag. 

— Jamen, der skulde jo ogsaa 
være Selskab, bemærkede Jens. 

-- Selskab, gentog Kaptajnen. 
Du har vel hentet Maden her som 
sædvanlig fra Spisekvarteret ? 

— Næh, — jeg troede, jeg skul-
de ha' den hos Fruen, siden Kap-
tajnen ikke kunde være med, sva-
rede Oppasseren. 

- Aah, dit Fæ! udbrød Kap- 
tajn P. Men se, Jens, der er tre 
Kroner. Gaa hen og køb en smuk 
Buket Blomster og bring Fruen 
den og bed hende undskylde. 

Jens drog af Sted, købte og 
afleverede Buketten til Fruen, der 
bad ham hilse Kaptajnen og der-
paa gav Jens en Krone. 

— Jamen, den koster tre, be-
mærkede Jens. 

— Ja saa, udbrød Fruen leen-
de, men sig saa Kaptajnen, om 
jeg maa skylde ham de to Kroner. 

Da Jens kom hjem med den 
Besked, følte Kaptajnen mest Lyst 
til at smide ham ud af Vinduet, 
men han nøjedes med — at faa 
en anden Oppasser. 	FM 

IMPIN~I■ 

Lykken i et Søm. 
--o— 

For en Tid siden hørte jeg en 
lille Fortælling, der lød saaledes: 

Ude et Sted i Vestjylland le-
vede der for mange Aar siden et 
Par fattige Folk, som havde Børn 
og vanskeligt ved at forsøge dem. 

Ægteparret var meget nøjsom-
me Folk; saadanne Smaating, som 
de fleste ikke ænser, mente de 
dog kunde have Betydning og 
komme til Nytte, og denne Lær-
dom blev daglig indprentet Bør-
nene. — Tiden kom, da den æld-
ste af disse skulde ud i Verden 
for at faa en Plads; han var nu 
konfirmeret og kunde for Fremti-
den nok forsørge sig selv. Han 
begav sig til Viborg for at søge 
Plads, men da han gik op ad 
Købstadens Gade, var det ikke 
fri for, at han følte sig noget mod-
løs. Endskønt lian havde ønsket 
at komme til al tjene i Købstaden, 
begyndte han at tænke paa, om 
det dog ikke havde været bedre, 
at han havde søgt Plads paa 
Landet, og hvor skulde han saa 
henvende sig for at finde Tjeneste. 

Men som lian vandrede op ad 
Gaden, kom han forbi en velstaa-
ende Isenkræmmers Butik. Køb-
manden sad ved sit Vindu og saa 
Drengen, som standsede ud for 
Butikken, bukke sig ned og tage 
et nyt Søm op. 

Denne sparsommelige Færd til-
talte Isenkræmmeren ; han kaldte 
Drengen ind, og da han fik at 
vide, at han søgte Plads der i 
Byen, tilbød han ham Plads i sin 
Forretning. 

Drengen tog med Glæde mod 
Tilbudet. 

Aarene gik, og den fattige 
Dreng fra Heden blev ved at være 
i den rige Isenkræmmers Hus og 
gik frem i Kundskaber og Dygtig-
hed. — Efter en Snes Aars For-
løb var den forhenværende fattige 
Dreng en rig og velstaaende Køb-
mand i Viborg By ; hans Forret-
ning vedblev stedse at gaa frem-
ad; agtet og anset var han af 
alle, som kendte ham. Men lige 
til sin Død var lian af deri Me-
ning, at det var en saa ringe Ting 
som et tabt Søm, der var Aarsa-
gen til hans Lykke. 

3oger og 3Iabe. 
Ill. Familie-Journal No. 11 

d. 10.-3.-36. 
En politisk Artikel for Ikke-Po-

litikere kan man passende kalde 
Henri T. Meyers populært skrevne 
Artikel „Slagskibe atter den store 
Mode". Som et kraftigt Søgelys be-
virker den, at Menigmand, der el-
lers ikke beskæftiger sig særlig med 
Storpolitik, faar et godt Indblik i 
Ting, man ikke tidligere har haft 
særlige Forudsætninger til at be-
dømme. Ifølge Artiklen vil Kaprust-
ningerne til Søs begynde Nytaaret 
I937, da Washington-Pagten ender 
sit korte Liv, kun 14 Aar gammel. 
I den ugentlige Sportsartikel fortæl-
ler Bladets Sportsmedarbejder mor-
somt og sagligt om Fortuna-Løbet. 
der startes paa Søndag. Et fortrin-
ligt Flyverfotografi lader Læseren 
kigge ned i Herning. „For Retfær-
digheds Skyld" er en Virkeligheds-
beretning af Kineseren Chin The, 
om hvid Mands Lov og brun Mands 
Lov, der ofte har lidt svært ved at 
finde hinanden. — Endvidere No-
veller, Damesider m. m. 

SPORTEN 
Red. af A. S. G. 

Fodtur. 
Paa Søndag har A. S. G.s 

Spilleudvalg arrangeret en Tur til 
Stammershalde, altsa•a, en rigtig 
Gaatur, som kan sætte Benniusk-
lerne i Bevægelse. Alle, der har 
Lyst til at tage med paa denne 
Tur kan bare møde op Kl. 1,30 

Efterm. paa Fodboldpladsen. Lad 
os haabe der bliver god Tilslut-
ning, dette vilde jo netop være 
en glimrende Motion for Fodbold-
spillerne før de for Alvor tager 
fat paa Træningen. Altsaa, Klok-
ken halv to paa Søndag mødes 
vi paa Banen medbringende godt 
Humør og et Par solide Sko el-
ler Støvler, og saa trasker vi tit 
Stammershalde. 

Fodbold i Paasken. 
Vi kan lige røbe at det er Me-

ningen at Valby Boldklub skal 
gæste Allinge i Paasken. Vi haa-
ber en anden Gang at kunde for-
tælle lidt mere om dette Gæstespil. 

Sport. 
Nu begynder Foraaret at kom-

me, og Fodbolden skal frem fra 
sit Vinterhi og ud og røres. 1 
Søndags saa man de første Fod-
boldspillere paa Banen, ja, der 
var skam mange. Man kan mær-
ke det begynder at krille i Fød-
derne paa den ædle Sports Udø-
vere saa snart Sneen kommer væk 
og Solen begynder at skinne. 

Og nu skal der til at tages fat 
paa en systematisk Træning. Træ-
ningsaftenener er foreløbig: 
Mandag, Onsdag, Fredag f. jun. 
Tirsdag og Torsdag f. seniores, 
og saa selvfølgelig Søndag For-
middag. Nu under Lockouten træ-
ner de Arbejdsløse om Eftermid-
dagen fra Kl. 4. 

Ved Redaktionens Slutning sner 
det kraftigt —• men vi haaber, det 
kun bliver af kortere Varighed, 
saa vi igen faar Foraarsvejr — 
og Fodboldsvejr. 

Fra Uge til Uge. 
Biografen 

fremviser i denne Uge den sto-
re Sukcesfilm fra Mexiko „Viva 
Villa" med den store Skuespiller 
Wallace Beery, der her har sin 
hidtil største Rolle. 

Filmen, skildrer den navnkun-
dige meksikanske Folkehelt Pan-
cho Villa. 

Det var omkring 1911, at Pan-
cho Villa vandt sig et Navn un-
der Madero-Revolutionen. I Aare-
ne forinden havde han levet et 
eventyrligt Liv som Bandit, og 
han var kendt og frygtet over 
hele Meksiko. 

Under Optagelsen af denne 
Kæmpefilm har Instruktøren Jack 
Gonway og hans Stab støttet sig 
til Materiale, som foreligger i Avi-
ser, Tidsskrifter og Ugerevy-Film 
fra den Tid. Men selvfølgelig har 
det ikke været Hensigten at skabe 
en nøgtern biografisk Skidring af 
den store Pancho Villa, Filmen er 
en Blanding af Digtning og Vir-
kelighed, et dramatisk Skuespil, 
som dog i Hovedtrækkene er i 
Overensstemmelse med den histo-
riske Sandhed. Her er Eventyr, 
Kamp og Spænding. I en enkelt 
Slagscene deltager 2000 Ryttere, 
og Regeringen stillede to Regi-
menter til Disposition. 

Allinge-Sandv. Byraad 
afholdt Onsdag den i 1. ds. ordi-
nært Møde paa Raadhuset. 

Til Behandling forelaa : 
Ministeriet for Handel, Industri 

og Søfart fremsendte et Eksem-
plar af en af Ministeriet udarbej-
det Bog „Den danske Istjeneste". 

6. Udskrivningskreds udbeder 
sig meddelt, hvem der af Byraa-
det bestemmes til i Henhold til 
Værnepligtsloven at tiltræde Ses-
sionen i Allinge. 

Ingeniør Andersen blev i Lig-
hed med tidligere Aar valgt til at 
tiltræde Sessionen. 

Bogense Byraad fremsender en 

Allinge Ur- og • • 

• Guldsmedeforretning < 
Conrad Hansen. TI. i40 

• 	• • • • 

▪ 	
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Udtalelse, der i Bogense Byraads 
Møde vedtoges at indsende ti! 
Indenrigsministeren. 	Udtalelsen 
gaar ud paa at faa fremmet For-
slaget om „Skatteudligningen" 
mest muligt, da smaa Byer og 
mange Landkommuner er ved at 
segne under Skattebyrden som 
Følge af svigtende Indtægter og 
store Udgifter paa Omraader, hvor 
Kommunens Ledelse ingen Indfly-
delse har. 

Forsømmelseslister fra Allinge 
og Sandvig Borgerskoler. Der fore-
laa kun een Forsømmelse fra 
Sandvig Skole og det vedtoges 
ikke at foretage videre i Sagen. 

Bornholms Amt meddelte at der 
vil blive anvist et Forskud paa 
Statens Tilskud til Kommunens 
Udgifter til Fordeling af Oksekød 
til et Beløb af 2570 Kr. 

Amtet meddelte ligeledes at der 
for Regnskabsaaret 1936-37 er 
paalignet Kommunen følgende 
Bidrag til Amtsfonden : 
Efter Hartkorn 19 Kr. 92 Øre pr.Td. 

— Folketal 35.970 Kr. 
Kirkeministeriet meddeler at der 

for Allinge - Sandvig Kommunes 
Vedkommende vil være at ligne 
et Beløb af 3.020 Kr. i Kirkeskat. 

Socialministeriets Skrivelse til 
det sociale Udvalg i Fredericia 
med Afgørelse i Sagen om at 
Bygningshaandværkere, Fabriks-
arbejdere, Havnearbejdere m. fl., 
der Aar efter Aar har en tilbage-
vendende Arbejdsindtægt paa ca. 
2000-2500 Kr. foruden i ordinær 
Arbejdsløshedsunderstøttelse ca. 
300-400 Kr., ikke under de nu-
værende Prisforhold kan anses for 
trængende i Lovens Forstand med-
mindre særlige Omstændigheder 
gør sig gældende, saasom Syg-
dom o. I. 

Politimesteren i Rønne frem-
sendte Regnskab over Allinge-
Sandvig Politikasses Indtægter og 
Udgifter i Aaret 1935. 

Udsattes til næste Møde. 
I det lukkede Møde forelaa : 

Forslag til ny Overenskomst mel-
lem Allinge-Sandvig Kommune 
og Arbejdsmændenes Fagforening. 

Blev godkendt. 
3 Ansøgninger fra Forældre om 

at faa sine Børn udskrevet af 
Skolen fra 1. April d. A. 

De to Ansøgninger blev bevilget. 
Forslag fra Borgmesteren til en 

Ordning af Kommunens økono-
miske Forhold. 

Godkendtes. 

Vil 

 

Avertr i NORDBORNHOLM. 
det mest udbredte Blad paa vor Egn. 



Send Deres Film til 

Kopiering og 
Forstørrelse 

hos Fotograf 
Alfred Kjoller 

Allinge — Fineste Udførelse. 
Besørges portofrit overalt. 

Ellers skulde De prøve dem. 

Prima Allinge 

.O.MINOi1.111■••■••■•• • •1■■ 

Varm .931odpelse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Victualiehandel 

Ung Pige 
søges til 1. Maj. 

Hyldegaard. Olsker. 

Kender De vore 
extrafine Kvaliteter i 

KAFFE? 

fikse Ilyheber 

Xonfirmationen 
er hjemkommen. 

Ungpigefrakker 
Spadseredragter 
Swagger 
Hvide Crepe de chine 

Kjoler 
Kul. Andendagskjoler 
Underkjoler 

i Tricotcharmeuse 
do. i Traad og Silke 

• 

Matroshabitter 
Jakkehabitter 1- 2 Radet 
Drengefrakker 
Manchetskjorter 
Slips, Hatte, Huer 
• 
Stort Udvalg. Rimelige Priser 

Lev. til Vare- og Landbrugsloft. 

It41‘.. 
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v. VICTOR PLANCK, ALLINGE 

Telefon 5 

varm Blodpølse 
faas i Dag, Fredag. 

Grete Lundgren. 
Lindeplads. 

Alt - lige fra de ganske billige 
Sorter til do dyreste Specialiteter! 

KIOSKEN 
A. Alauritsen — Allinge. 

Salget stiger mer og mer 
ior den, rier benytter de 

gode idéer, 
der findes i Tryksags- 

Reklamen . 

En yngre Fodermester 
kan faa Plads 1. Maj paa 

Knarregaard, Rutsker. 

II 

BUD V EFEE [KU 
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Prima ungt 

Okse- & 
Kalvekød 
samt godt 
Flæsk, 75-8o 
øre pr. 1/2  kg. 

Slagter W. Røfler. 
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 et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

I ne Udkast - selvfølgelig gratis 

gornitzfia's 
2ogtryfikeri 

11111111111~.1111111111111111.01~01•11~ 
UBSAbG! Benyt nem al vore billige Tilbud 
Lædervarer 
Dametasker. Seddelbøger, Portemonæer, Skriveunderlag m. m. 
Galanteri : 
Foto Album, Fotografiapparater, Æskepost, Papirservietter m. m. 

ALLINGE BOGHANDEL v. Ravnen. 

En Forkarl 
	

14-16-aars Pige 
og en Fodermester søges I. Maj. søges I. Juni. 

Nielsen, Blaaholt. 	Anna Jensen, 
Tlf. Allinge 124x. 	 Bageriudsalget, Sandvig. 

En Del brugte Møbler 
er paa Grund af Ejendomshandel 

To solrige Værelser 
billigt til Salg. 

Andr. P. Ipsen, 
Tlf. Hasle 84. 

Pæn,ung Pige, 
som holder af Børn, søges 1. April 
eller senere. 

Brogaard pr. Allinge. 

De nye Konfirmandsko 
er hjemkomne og sælges billigt. 

Carl Larsen, Vesterg., 

Allinge-Sandvig Syge- 
og Begravelseskasse 

afholder sin aarlige General- 
forsamling Torsdag At- 
ten den 19. Marts Kl. 19,30 

i Fru Christensens Havestue 
med følgende Dagsorden : 

1. Beretning, 
2. Regnskaberne. 
3. Forskellige Valg, 
4. Eventuelt. 
Regnskaberne er til Eftersyn hos 

Formanden inden Generalforsam-
lingen. 

P. S. V. 

Bestyrelsen. 

„Wiografen 
Fredag og Søndag Kl. 20 

alace Benry iVivaVilla 
Kæmpefilmen fra Merko. 

I de store Scener medvirker Tu-
sinder af Indfødte Ryttere. 

Forbudt for Børn. 

En Glaspige 
(Løn 70 Kr.) og en videregaaende 
Elev søges. 

Palmehaven, Sandvig. 

SederydsktsForeffing 
afholder Generalforsamling Fre-
dag den 20. ds. Kl. 19,30 paa Af-
holdshotellet. Pastor Mat hi sen, 
Nyker, taler. Højskolesangbogen 
bruges. Ikke-Medlemmer 25 Øre. 

R. Sommer. 
••••• •II • Ieelle• 

Nye Foraarssko 
Hvilesko og Sandhedssko 

Træskomager Larsen 
.411.1». • of116$1, 

De nylig lossede wesif. Ovncinders 
vejer 50 kg pr. Hektoliter og har samme Varmeevne som 
gode Kul. Bedste store Ovnkul, store Nøddekul, Brunkul-
Briketter samt bedste vaskede westfalske Smedekul sælges 
frit tilkørt og til smaa kontante Priser. 

Det betaler sig at køre til Allinge efter Kul. 

Nordlandets Handelshus. 

D:foderblanding 'tir-  Malkekøerne. 
Garantkeddel i alle Sække ined Plombe. 

Dansk Soyaskraa, Knuste russiske Solsikker, Danske gr' 
Hvedeklid samt god Blanding Grutning til Hønsene. 
Der handles til smaa Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Skræderiet Strandvejen, Allinge 

Sander Lind 

Godt og solidt Arbejde. 
Moderne holdbare Stoffer. 
Moderne Facon, god Pasform 
Altid moderate Priser! 

 

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt. 

ALLINGE MESSE 
har et meget stort Udvalg i 

KORSETTER, KORSELETTER, HOFTEHOLDERE. 
Eneudsalg fra Duzaine Hansen. Se Vinduerne. 

TH. HOLM. 

Ansjoser i Ids Vægt, 
Isl. Spegesild, Norske Spegesild, bornh. Kryddersild og 
bornh. Spegesild. Alt af fineste Kvalitet sælges i 
PRODUKTEN. 	 Husk ogsaa vor fine Klipfisk. 

E. M. BECH Rigtige Varer! 
Rigtige Priser! 

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4D. 

Gyiliem op Hodioilmporterlo . 
Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. 

• • CYKLER OPLAKERES OG STAFERES 
Garanteret fint og holdbart Arbejde. • 

• Reservedele til Cykler haves altid paa Lager. 
• Reparationer Kun mod Kontant. 
• 

•• ••••••• øøøøøøø •••ø•••••••••••••••••••••••••••• 

No6 ,XviR` og ,tiraft` 
til Xyllingeopdrceill 

KÆRNEMÆLKSFODER - KYLLINGEFODER 
UNGDYRFODER HØNSEFODER „KRAFT" 

Disse Foder er afprøvet og ensartet til alle Tider, 
og sælges i originale Sække og Poser til rimelige 
Priser. 	Trykte Anvisninger og gode Raad gratis ! 

Nordlandets Handelshus. 
PROTOKOLFABRIK 	

f:‹ 

• Chr. DideriKsen 
Sct. Mortensgade 	- 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

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

0 
4 	• Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

• Store søde Appelsiner — "Jaffa" og „Valeneia" 

• Gode Spisekartofler — Amager Hvidkaal 

• Ekstragode Kogeærter, Flækærter og Bønner, samt 

• Prima afnakket færoisk Bankfisk sælges 

• • • Nordlandets  Handelshus 

Den helt rigige Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta co Luxus Maskine. -- Moderne 

og dog kun otte Kroner! 
Dampkammer System. Alt iberegnet - 

Barber Johs. Larsen TH. Allinge 53 

Et Parti Segerhavre som egner sig til Saamd 
kan modtages og byttes gerne mod Levering 

af Foderstoffer og andre Varer. 
Bestillinger paa Saakorn, Ærter og Vikker, samt Markfrø 

modtages gerne snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

En flink Pige 
lidt kendt med Madlavning, samt en 

yngre Medhjælper 
søges til 1. Maj. 

Vævergaard pr. Tejn. 

En flink Pige 
kan faa Plad--, til 1. April paa 

Hotel Hammershus. 
Samme Sted søges en 1 4— 15 

Aars Dreng til 1. April eller Maj. 

Brugt, men pæn mørkegraa 

Sommerfrakke, 
passende for en tyndere, mindre 
Mand, 30 Kr. 

Chr. A. Jensen, Vesterg. 

Olskor 11113111311filefORN 
afholder Stiftelsesfest LØRDAG 
d. 21. Marts Kl. 7,30 i Forsam-
lingshuset med Poul Ipsen som 
Taler. Bortsalg og Bortlodning af 
Syforeningen skænkede Genstande 

Sprøjtning af Træer og Buske 
udføres ved Henvendelse til Henry 
Holm eller Hans Thorsen Tlf. Al-
linge 82 y kan benyttes. 

Bestyrelsen. 

ønskes snarest. 	Henv. 

Gronbechs Hotel. 

En Pige 
kan faa Plads til 1. Maj paa Kær- 
hytten pr. Allinge. Tlf. 148. 

Olsker 
Kontrolforening 

afholder Generalforsamling i Ol-
sker Forsamlingshus Fredag den 
20. Marts Kl. 19. 

Bestyrelsen. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



Bornholms Spare- 
og [banekasses 

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

Boxer udlejes 

udngtte den billige Kvælstofpris i Svovlsur Ammoniak fuldtud? 

Svovlsur Ammoniak bruges med størst Fordel til 
Kartofler, Havre og Græs, og paa kalkrige Jorder desuden til 
Rug, Byg og Kaalroer. 

Paa overkalkede Jorder med Tilbøjelighed til Lysplet-
suge i Kornmarkerne, Tørrorraadnelse i Runkelroerne eller 
Marmorering i Kaalroerne bør Svovlsur Ammoniak anvendes 
til alle Afgrøder. 

Da Udbringning omkring 1. April giver bedst Virkning, vil 
dat være klogt at købe Svovlsur Ammoniak nu. 

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

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen I 

Vi har et pænt Udvalg i Konfirmationsklædninger. 
aeØ 

Alle TryKsager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekse!bl anSå ettcr, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber. 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 

jkt)erterencie 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset, 

Nordbordolim Adresseforteglleise 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Badstue. 
Fru Oda lijorthøl Christensen Tlf. 131 

Amben Torsdag og lørdag fra Kl. 10 

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

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

Bog-P& Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 1381 
Tapet — Liedervarer — Legetg! 

Bogtrykker 
Gornitzka, G., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed:15c Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge TH 141 
Petersen, P.,' Nørregade AILLTIf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th.! Sandvig Tlf. 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., Ir/Posthuset Allinge 
Mikkelsen,*". A. Allinge Tlf. 102 

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

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, AH. Tlf. 7 

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

aut. Gas - og Vandmestre 
Orooss, 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, Servielter 

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

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

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

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

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaos 
Klaver -- Violin 	Sang, 

Mælkeudsalg 

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

Pensionater 

Jørgensen, 11,, s, 'Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138 
Lind, Sander, Skræderi, S trandv.,A11. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf, 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

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. All. Tlf. 38 

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

Petersen, C., Nygade, AH. Tlf. 133 
Person- og Lastkorset 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

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

Ligkistemagasiner 
Kofoed Si Mortensen All. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 Skotøj og Skotøjsrep. 

Træskomagere 
Radioforhandlere 	 Larsen, L., Allinge. 

Jørgensen, H., v,'Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 	Ure og Optik 

Værelse Nr. 13. 
Fortsat fra 1. Side. 

Jeg havde vel nok skrevet en 
Timestid, da noget blødt og lod• 
dent pludselig for op paa min 
Skulder, saa jeg tabte Pennen ud 
af Haanden. Det var den Pokkers 
Killing, der nu stod og gnubbede 
sit Hoved mod min Kind og 
spandt, saa det var en Fornøjelse. 

Saa viste Mrs. Trecay sig igen. 
„Undskyld, jeg forstyrrer igen, 
men jeg har tænkt, at De maaske 
hellere vilde flytte ind i et andet 
Værelse ?" 

„Nej Tak", svarede jeg, -- at 
hun dog ikke kunde lade mig 
Fred i - „dette Værelse passer 
mig udmærket ; jeg ønsker ikke at 
forlade det." 

„Jamen — vil De ikke gøre mig 
den Tjeneste, at bytte Værelse -
Sagen er, at der er en Herre, som 
gerne vil leje et Værelse, og han 
vil gerne have Nr. 13e. 

„Han kan vel lige saa godt sove 
i et Værelse, der ikke har det 
Nummer, skulde jeg tro", svarede 
jeg lidt irriteret. „Er han overtro. 
isk ?" 

„Jeg spurgte ham ogsaa om han 
ikke kunde bruge et andet Num-
mer", svarede Mrs. Tracey, „men 
han sagde noget om, at han var 
i en hemmelig Klub, de kaldte 
„Tretten-Klubben", og alle Med-
lemmerne har svoret paa altid at 
holde sig til Tallet. Og ser De, 
han bød mig 5 pd. St. for det 
om Ugen, og det vil jeg jo nødig 
lade gaa fra mig, og jeg kunde 
jo lade Dem bo gratis her den 
første Uge —" 

„Snak", afbrød jeg hende, „nu 
har jeg lige begyndt paa mit Ar- 
bejde 	og jeg vil ikke bytte Væ- 
relse, om jeg saa fik det gratis 
hele Aaret. Der er jo Huse nok at 
flytte hen i, lad ham prøve et an-
det Sted." 

„Der er ingen andre Steder, si-
ger han", svarede Mrs. Tracey og 
gik nedbøjet sin Vej. 

Jeg maa sige, at det kun vare-
de kort, inden jeg havde glemt 
hende og hendes Skuffelse. Jeg  

tændte min Pibe og rejste mig for 
at lukke Døren efter hende, hvad 
hun som sædvanlig havde, glemt. 
Katten havde jeg ogsaa glemt, og 
nu benyttede den Lejligheden til 
at springe ned fra min Skulder 
og ned paa Skrivebordet. 

„Væk med dig I u'raabte jeg for 
at faa den bort fra mit Klatpapir, 
Virkningen var ganske uventet' 
Dyret fløj forfærdet ned paa Gul-
vet, men væltede i sine Anstren-
gelser mit eller rettere Værtindens 
gode Blækhus — sprang i et Kæm-
pespring ud af Døren og efterlod 
Blækhusets Indhold henover mit 
Arbejde. 

„Gid Pokker havde den Kat", 
udbrød jeg, og ligesom jeg skul-
de til at prøve paa at tørre Blæk• 
ket op op, fik jeg øje paa noget 
— — ud af det væltede Blækhus 
rullede, en ad Gangen, seks smaa 
Genstande, der -- da Blækket 
dryppede af dem 	laa og skin- 
nede i Lampeskæret. I samme 
øjeblik gik der en Praas op for 
mig! Det var Cradley Diaman-
terne! Nu forstod jeg det hele! 
Hastigt sprang jeg hen og tryk-
kede paa Ringeapparatet. Aande-
los kom Mrs. Tracey styrtende. 

.1h, Gud Fader fri og bevares, 
hvad er der løs?" 

„Er den Herre gaaet, der vilde 
have Nr. 13 ?" 

„Jeg kan saamænd ikke blive 
fri for ham. Jeg sagde, at De ik-
ke vilde flytte, men han svarede, 
at jeg endelig maatte faa dem til 
det. Nu bød han mig 10 Pund !" 

.Det er godt! Tag bare hans 
Penge, Mrs. Tracey, og sig til ham, 
at hvis han kommer igen om en 
halv Time, vil Værelset være i 
Stand til ham." 

Da hun saa henrykt var ved at 
gaa, tilføjede jeg : 

„Og Mrs. Tracey, hvis De i 
Mellemtiden vil sende Bud efter 
Politiet, vil De faa Fornøjelsen af 
at overvære nok en Anholdelse 
paa Nr. 13 — —" 

Frit Valg,:T•:, 49 Ore 
Spild endelig ikke 'Ilden, men benyt Pent 
at Chancen straks, og vent endelig ikke 
til det er fer sent, thi alle Reseda Varer 
er nedsat fra alt Frit Valg 95 øre og helt 
ned til alt trit Valg 40 øre. — Tilbudet 
,,2e:der idag og følgende Dage saa'ænge 
Leger haves fra Reseda Afdellnen 

Store Torvegade 19, Rønne 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

• 

Averter i NORDBORNHOLM 


