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Hvor der er et Kontor er der 
ogsaa en Dreng, en Kontordreng, 
og det var der derfor ogsaa i Dia-
mantrnineselskabet „Eureka"s Byg-
ning, et stort Kompleks, indenfor 
hvis høje Mure de 6 — 800 sorte 
Arbejdere boede saalænge deres 
Arbejdskontrakt med Selskabet 
gjaldt. Hvide Funktionærer pas-
sede paa Udgangen, og et Under,  
søgelseslokale, hvor alle sorte for 
Udgaaende blev visiterede, laa mel-
lem Indelukket og Kontoret. 

Den eneste Udgang fra Indeluk-
ket gik ind til Minen selv, og en-
hver sort, der kom derind, maat-
te først gaa ind paa at forblive 
mindst tre Maaneder derinde. Thi 
en Diamant er baade meget lille 
og kostbar, og Følgen deraf er, 
at han let kan fristes til at gem-
me en Diamant paa sig, og smugle 
den ud. Enhver, der vil ud, maa 
derfor lade sig visitere. 

Kontordrengen Jimmy tilbragte 
sine Arbejdstimer i selve Indgan-
gen til Indelukket, det store Kon-
tor, hvor Kassereren, Bogholderen, 
Arbejdsinspektøren og deres As-
sistenter sad, og hvor der ogsaa 
var Brug for en Dreng. De ny-
ankomne Arbejdere kom derigen-
nem paa Vej til deres frivillige 
Fangeophold i Indelukket, og de 
afgaaende Arbejdere korn tilbage 
ad samme Vej for at faa deres 
Løn og komme ud. 

Jimmy var en lille Dreng af sin 
Alder, men han var dog stor nok 
til at have sit eget Bord henne 
ved Udgangsdøren, og til at have 
sin private Ærgerrighed. I sin 
Egenskab af Kontordreng, var han 
naturligvis fuldt ud inde i alt, 
hvad der har med Forbrydelser 
og deres Opdagelser at gøre, det 
skal jo nok den moderne Ung-
domslitteratur sørge for, og Jim-
my var nu stor Forbruger af De-
tektiv I iteratur. 

At udføre Forbrydelser havde 
nu aldrig tiltrukket Hr. Jimmmy, 
han var en indgroet Beundrer af 
de store Opdagere, og hans hem-
melige Ærgerrighed var at gribe 
en Diamanttyv. 

Thi trods alle Forsigtighedsfor 
anstaltninger havde man Mistanke 
om, at Diamanter smugledes ud 
og solgtes for latterlige smaa Be-
løb til de professionelle Hælere i 
Byen. 

Morgensolen strøg henover Jim-
mys Bord, og Drengen, der i øje-
blikket ikke havde noget bedre at 
bestille, morede sig med at fange 
dens Straaler i et lille ovalt Spejl 
for at sende dem om i Kontoret. 
Han vilde allerhelst have sendt 
dem ind i Kassererens Bur, for 
at blaeede den værdige Herre, 
der sad bøjet over sine Bøger, 
men han var nu ikke en Mand, 
man kunde tage sig Friheder over-
for. Og heller ikke Inspektøren,  

som sad i det andet Hjørne, skønt 
han ellers var en godlidende 
Mand, men han talte med en frem. 
med Herre i Øjeblikket, saa Jim-
my lod sine Straaler vandre ham 
forbi. 

Et Nu strejfede Lyset Miss Wil-
kins, Skrivemaskinedamen, men 
hun lod til at tage det ilde op. 
saa Jimmy maatte nøjes med at 
genere Kontorets Kat, til den vaag-
nede og flyttede sig. — Den lille 
stribefortættede Solstraale driste-
de sig til at svæve henover den 
fremmede Herres skaldede Nakke, 
men det var for resikabelt mere 
end et kort Sekund, og saa vand-
rede Solstraalen videre og ud i 
Undersøgelsesværelset, hvor den 
et øjeblik dvælede paa de brede 
Skuldre af en svær indfødt, klædt 
halvvejs paa i et Par Benklæder. 

Som Jimmy godt nok var klar 
over, var denne kæmpemæssige 
Indfødte nu færdig med sin Kon-
trakt i Minen, var blevet visiteret 
saa indgaaende, som udlærte Un-
dersøgere var i Stand til, og skul-
de nu ind paa Kontoret for at 
faa Afregning. Efter alle menne-
skelige Beregninger var han ke-
misk fri for Diamanter paa sin 
Person. 

Jimmys Ærgerrighed, som Tan-
ken herom bragte ham i Sinde, 
havde ikke alene en romantisk, 
men ogsaa praktisk Betydning. At 
forhindre Diamanttyveri, og at 
kaste nyt Lys over de Metoder 
ved hvis Hjælp en nøgen Mand, 
som f. Eks. disse, der nu tog de-
res Tøj paa i Undersøgelsesstuen, 
kunde naa forbi Undersøgeren og 
bortføre en Diamant — — det 
vilde betyde, at man steg uhyre 
i Direktionens Agtelse . . . samt 
en Pengebelønning Ja — og saa 
var Jimmys Fantasi ved at løbe 
løbsk — Forfremmelse — og For-
vandling af „Drengen Jimmy" til 
„Mesterdetektiven Jim" — den 
„Falkeøjede Opdager" og lign. — 

Disse Forvandlinger havde Jimmy 
tit udmalet sig. De foregik altid 
efter en haarrejsende Række Fa-
rer, uhørte Snedigheder og hen-
synsløst Mod fra den unge, men 
dristige og snilde Opdagers Side, 
og det endte som Regel altid med, 
at „Fafkeøje Jim" rev det falske 
Skæg af sig, saa Direktionen med 
Forbløffelse saa, hvilken uvurder-
lig Kraft de besad i deres Kon-
tordreng. 

Inspektøren havde nu sagt Far-
vel til sin Besøgende og tog igen 
fat paa sine Breve, Skrivemaski-
nen klaprede igen, Kassereren 
vendte et Blad i sin Protokol og 
saa op, da de tre Mænd, som li-
ge var blevet undersøgt, kom ind 
fra Undersøgelseskammeret. 

Jimmy, der aldrig slap sin Ær-
gerrighed af Syne, stirrede altid 

paa de sorte Arbejdere, naar de 
kom til Kassererens Disk paa Vej-
en fra Indelukket, Hvad det egent-
lig var, han ventede at opdage, 
kunde han næppe selv forklare, 
men der kom nok en Lejlighed. 

Den første af de tre fik sine 
Penge og gik, --- den anden lige= 
saa, — og den tredie stod nu ved 
Kassererens Disk. Han var en stor, 
harmløst udseende Fyr, fladbenet 
og fladnæset, men hans stadig 
Skulen, der næsten skjulte hans 
øjne, gav ham et ubehageligt Ud-
tryk, eg Jimmy syntes ikke om 
ham. Han kunde vist trænge til 
Opmuntring, — altsaa lod Jimmy 
sit Brændeglas spille hen over 
den skumle Neger, som stod og 
vendte Ryggen til ham. Først spil-
lede Lyset hen over Mandens ba-

re, sorte-Tæer, — han mærkede 
det ikke. Saa vandrede Lysstraa-
len opad hans Ben, opad hans 
Ryg og op til Skulderen af hans 
hlaa Flonelsskjorte og videre paa 
hans mørke Kind. 

Drengen morede sig og aabne-
de sin Bordskuffe for at have et 
Sted at kaste Brændeglasset ned 

i Tilfælde af Opdagelse. Saa 
lod han Glasset flytte sig lidt. 
Han kunde se det hvide af Nege-
rens Øjne, halvt skjult af de svæ-
re Bryn og skinnede i den plud-
selige Belysning. Men — skønt 
Lysstraalen faldt lige ind i hans 
Øje — stod Zuluen ganske ube-
kymret og lænede sig til Vindues-
karmen. Selve Øjet var, uden at 
blinke, stadig rettet mod Kassere-
ren, som talte Pengene op. 

Det var mere end Jimmy kun-
de tage, — han blev saa forbløf-
fet, at han glemte alt andet og 
blev ved at lade Lyset skinne ind 
i Mandens eje. Tilfældigvis fik 
Inspektøren Øje paa ham : 

„Lad være med det, Jimmy. 
Den Fyr kunde ellers let æde 
Dig!" 

„Jamen, han kan ikke se" -
svarede Jim, — „han maa være 
blind! Jeg har Brændeglasset lige 
i øjet paa ham " - 

Inspektøren rejste sig op. Uden 
tilsyneladende Hast havde han stil-
let sig imellem Udgangsdøren og 
Negeren. Den sorte havde nu faa,  

et sine Penge. Han vendte sig om 
ved Lyden af Jimmys Stemme, og 
Lysstraalen faldt ham nu i det 

andet øje. 
Denne Gang forstod han, at der 

var sket noget. Han skreg af Ræd-
se], greb med Haanden mod Øjet 
og tog den saa bort igen, som var 
han bange for, at hans Syn var 
blevet taget fra ham ved dette 
uventede Lysglimt. Og nu stod 
han der, skælvende og rystende 
sit Hoved paa saa barnlig en Maa-
de, saa Jimmy fik daarlig Samvit-
tighed. Kontrasten mellem Nege-
rens mægtige Krop og hans barn-
lige Skræk gik Drengen til Hjer,  
tet. Han puttede Spejlet i Skuffen 
og prøvede at følge, hvad Inspek-
tøren sagde. 

Men Inspektøren talte til den 
sorte i Zuludialekt, og Jim for-
stod intet deraf, undtagen, at der 
var noget i Vejen. Zuluen ryste-
de paa Hovedet — og hans Øjne 
søgte ud gennem den aabne Dør, 
selv Jim kunde opfatte, at han 
med Voldsomhed benægtede et 
eller andet, Inspektøren spurgte 
ham om, 

Alle i Kontoret hørte efter, plud-
selig skreg Miss Wilkins op. Zu-
luen havde gjort et Spring frem 
mod Døren. Inspektøren stod mel-
lem den og ,den sorte, og dennes 
vældige Arme søgte at feje ham 
bort. I et Nu var det ellers saa 
stille Kontor forvandlet til en Ga-
leanstalt. Kassereren for ud af sit 
Bur, Inspektøren havde bøjet sig 
ned, og faaet fat i Zuluens Ben i 
Knæleddet. „Luk Døren af" I brø-
lede Inspektøren, „Telefoner til 

Politiet!" 
Braget af de Legemer der faldt 

om paa Gulvet, satte Punktum 
paa Sætningen, og der blev et 
øjebliks Tavshed, som blev af-
brudt af Miss Wilkins, der brast 

i Latterkrampe. Saa smældede 

Døren i. Til Jimmys Kredit være 
det sagt, at han lystrede Ordre, 
og dermed var denne Begivenhed 
udelukket fra Nysgerrighed ude-
fra. Men inde fortsattes Kampen, 
Kassereren var kommen til, mens 
Bogholderen nøjedes med at tage 
sig at Telefonen, og Jimmy, der 
ikke kunde komme til at være med, 
saa spændt til. 

Et Par Minutter efter var Zuluen 
forsynet med Haandjern, og In-
spektøren børstede Støvet af sit 
Tøj „Naa, hvor er saa hans øje?" 

Fangens Bryn dækkede over 
det Sted, hvor hans øjne skulde 
være, men hans højre øjenhule 
var tom! Glasøjet blev fundet paa 
Gulvet. Inspektøren tog det op, 
og undersøgte det. 

„Det er ellers et sjældent Øje". 
sagde han og viste det frem. lig-
gende i hans flade Haand. Der, 
hvor almindelige Glasøjne har en 
glat Inderside, var dette forsynet 
med to smaa Hulheder, og i hvert 
af dem var anbragt en Diamant. 
Et øjeblik stirrede Gruppen om-
kring Inspektøren paa øjets spil-
lende og glimtende Indhold uden 
at sige noget. Saa brød en-sking-
rende, henrykt Stemme Tavsheden, 
Jimmy stod paa en Stol fer at 
kigge over Hovedet paa de andre. 

„Hurra 1" raabte han. „ Han 
smugler Diamanter i øjet! Og dit 
var ulig, der fangede ham med 
mine X-Straaler!" 

I4i11 Moder talte altid Sandhed. 
—0— 

Paa Trappestenen ved et lille 
Hus langt ude paa en stor Hene 
sad en lille Dreng. Det saa ud, 
som om han ventede paa nogen. 
Endelig, da &Sien var nær ved 
at gaa ned, kom en Mand forbi. 
Han standsede da han saa Dren-
gen sidde der paa Stenen. Den 
fremmede Mand spurgte: 

— Venter du paa nogen, min 
Dreng ? 

— Ja, jeg har siddet her siden 
i Morges tidlig og ventet paa ham, 
som skulde komme og hente mig, 
svarede Drengen med Taarer i 
Øjnene. 

— Men er du ogsaa vis paa, at 
han kommer? 

— Ja, Moder sagde, før hun 
døde, at min himmelske Fader 
nok skulde sende nogen, som skul-
de tage sig af mig, og min Moder 
talte altid Sandhed. 

— Din Moder har ogsaa denne 
Gang talt Sandhed, svarede den 
fremmede Mand rørt ; som du ser, 
har Gud sendt mig. 

Og den fremmede Mand tog 
virkelig den forældreløse Dreng 
til sig og blev en Fader for ham. 

Den, som barnlig sætter sin 
Tibid til Gud, bliver aldrig til 
Skamme. 



Hvad danske Vandre- 
laug er og vil. 
Af D. V. L.s Formand 

Kommunelærer J. Stig Hansen. 

Den 18. Maj 1930 stiftede en 
flok unge Vandrefugle en Fore-
ning med det klangfulde gamle 
Navn: DANSK VANDRELAUG 
- og naturligvis skete det under 
nyudsprungne Bøge inde i Grib 
ved den lille Grib Sø. Dansk 
Vandrelaug kunde ikke fødes i en 
Forsamlingssal ! Og denne Fore-
ning har paa Grund af sit mini-
male Kontingent og enorme For-
dele (det kan efter Sigende ikke 
betale sig ikke at være Medlem 
af D. V. L.) i Løbet af de faa Aar 
naaet 3000 Medlemmer — og en 
energisk, dygtig og begejstret Ar-
bejdsstab Landet over vil have 
alle indrulleret i Dansk Vandrelaug. 

Men lad mig fortælle lidt om 
D. V. L. og udrydde lidt af de 
Misforstaaelser, der altid vil knyt-
te sig til en ny Bevægelse. 

Først og fremmest har Dansk 
Vandrelaug knyttet Ordet „Van-
drefugl" til sig og sine Medlem-
mer. Straks forestiller man sig 
Fodsportsmand, men dette dæk-
ker ikke helt. „Vandrefugl" er en 
Oversættelse til det danske Sprog 
af det tyske Ord „Wandervogel" 
— men en forkert Oversættelse! 
„Wandervogel" betyder nemlig 
„Trækfugl« - og det er det, D. 
V. L erne er: „Trækfugle". Lige-
som Trækfuglene søger bort om 
Vinteren for at skaffe sig Næring 
andetsteds og saa vender tilbage 
til Hjemmet igen, saaledes drager 
Dansk Vandrelaugs Medlemmer 
om Lørdagen og Søndagen og i 
Ferien ud for at suge frisk Luft, 
ny Næring, og ves der fornyede 
tilbage til deres Arbejde og Hjem, 
naar Fritiden er færdig, ja, saa 
tidlig paa Aftenen, at de kan faa 
en sund og styrkende Søvn, saa 
de arbejder dobbelt godt næste 
Dag. 

Og de ikke blot gear 1 Nej, de 
cykler ogsaa! Hvorforskulde Dansk 
Vandrelaugs Medlemmer ikke cyk-
le? — men vi foretrækker Skov-
stierne og Sidevejenes Fred og 
er aldrig bange for at laase Cyk-
len af — og saa i Stedet bruge 
Apostelens Heste. Aldrig halser 
vi af Sted. Man skal se noget, 
Blomster, Søer, Skønhed. Det gæl-
der om at faa Ro i Sindet. 

Nu troer De, mine Læsere, at-
ter, at det kun er for de unge, 
ganske simpelt fordi alle andre 
Foreninger af den Slags kun er 
for unge. Nej, D. V. L. er for alle! 
Og D. V. L. sætter især Pris paa, 
om de unge Fædre og Mødre vil-
de tage med deres Børn (skal vi 
sige, de er 6-16 Aar) ud til Fods 
og paa Cykle I Hvorfor skal Fami• 
lien ikke netop være sammen om 
Søndagen ude i Naturen ? Man 
kan tage af Sted alene eller to-tre 
sammen, en hel Venneflok — el-
ler hvis man vil være mange sam-
men en Dag — ja, saa kan man 
lave en Stortur, men, D. V. L. 
har netop til Arbejdsprincip ikke 
at tvinge nogen ind i Flokke, hvor 
de ikke hører hjemme. 

Dansk Vandrelaug holder sig 
kun til Vandresagen, idet Formaa-
let er : 

1) at virke for Udbredelse af sund 
Vandre og Cyklesport i Dan-
mark og støtte de unge i de-
res Bestræbelser for at rejse 
billigt. 
Derfor arrangerer D.V.L. Ture 

og Rejser og afholder 
belærende Rejsefore-
drag. Ofte skaffes Ra-
bat paa Medlemmernes 
Billetkøb, og Kontoret 
og et Kvartalsblad gi- 

ver -Oplysninger om 
billige Rejseforhold. 
Der er aldrig Møde-
tvang, der er ingen 
Aldersgrænser, og Med-
lemmerne har Lov til 
gaa, cykle, køre eller 
sejle, saadan som det 
nu passer bedst i de 
enkelte Tilfælde. 

2) at hjælpe Udlandets unge paa 
deres Rejser i Danmark for 
derved at fremme internatio-
nalt Venskab. 
Derfor hjælper D. V. L. Udland 

dets Ungdom, naar den 
vil til Danmark, og til 
Gengæld finder vi altid 
Hjælp og gode Kam-
merater i andre Lande. 

3) at virke for Oprettelsen at nye 
Vandrehjem. 

Derfor bruger vi de 120 Ung-
domsherberger, der al-
lerede nu findes i Dan-
mark, og vi faar derved 
Interesse for denne Sag 
til at vokse, saa der 
stadig dannes nye. 
Overnatning koster kun 
50 Øre, men De kom-
mer kun ind, hvis De 
er i Besiddelse af et 
Vandrekort. Dette giver 
Dem desuden Adgang 
til Herbergerne i næs-
ten alle andre Lande. 

D.V.L. arrangerer Ture, billige 
Udenlandsrejser under Førerskab, 
Møder -.. og saa synger man af 
Hjertens Lyst i Dansk Vandrelaug; 
ikke kunstnerisk 4-stemmig Sang, 
men en- og to•stemmige Fædre-
lands- og Vandresange. Alt er fri-
villigt. Man kan altsaa godt være 
Medlem — og alligevel helt holde 
sig for sig selv. 

Hvor bor man nu paa Turene? 
I Samarbejde med 20 af de alm. 
Drenge- og Ungdomsorganisatio-
ner arbejder D. V. L. i Herbergs-
ringen for Oprettelse af Vandre-
hjem og Ungdomsherberger. Der 
findes allerede 120 fordelt over 
hele Landet, og her kan man bo 
for 50 Øre pr. Nat -- hvis man 
da har sit Vandrepas i Orden -
der er Senge med Tæpper eller 
Madrasser paa Gulvet. Nogle Ste. 
der er der endnu ikke Tæpper, 
men hvad! Paa Cyklens Bagage-
bærer tager man let sin egen So,  
vepose med, og Herbergsforteg-
nelsen indeholder alle Oplysnin-
ger om den Slags Forhold. Lidt 
Mad kan man lave eller købe paa 
Herberget — men ellers elsker en 
D.V.L.er en tyk Humpel Rugbrød 
med lidt Smør og Ost — en To-
mat og en Kop Vand I Primitivi-
teten er den halve af Fornøjelsen. 
— Uniform ? Nej, naturligvis ikkel 
Almindelig Tøj, praktisk; men 
endelig ikke skabagtige Kvinder 
eller naragtigt paaklædte Mandfolk. 
Enkelt, nobelt, pænt — stille i 
Optræden, glad og sund i Tanke 
og Handling. 

Dansk Vandrelaug knytter os 
til Danmark, men faar os ogsaa 
til at drage ud at lære andre Folk 
at kende. Vandrerkortet giver Ad-
gang til Herbergerne i Tyskland, 
Holland, — Belgien, — Frankrig, 
Schweitz, — England, — Skotland, 
Norge og Sverrige, saa man og-
saa i Udlandet kan bo for 25.100 
øre pr. Nat ! Og samtidig hjælper 
D. V. L. de andre Landes unge. 
Der er det især faldet i D. V. L. s 
Lod at hjælpe Englænderne. 11932 
var der 5 Hold Englændere Dan-
mark rundt, i 1933 12 Hold, og 
i Aar skriver de engelske Aviser 
lange Artikler om Danmark som 
Vandreland. Hvad det vil betyde 
for Danmark, kan kun Fremtiden 
vise. Dansk Vandrelaug sender, 
saasnart der er et Hold samlet 
sammen, en Student eller Lærer  

til Esbjerg, og han fører uden at 
faa Løn derfor Englænderne Lan-
det rundt og sørger for, at de faar 
saa meget som muligt ud af de-
res Rejse og Penge. 

Dette var lidt om Dansk Van-
drelaug, der søger at fremme 
Lysten blandt de unge til at se 
sig om i Verden og først og frem-
mest til at lære deres eget Land 
at kende! 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Zoologisk Have 
indbyder paa Søndag til Fød-

selsdagsgilde. Haven fejrer sin 
1-Aars Fødselsdag, og der er i 
den Anledning gratis Adgang for 
alle. 

Vi tager en Tur til Stammers-
kalde og træffer Herr Mechlenburg 
i fuld Aktivitet Havens Motto: 
„Altid nyt" gælder stadig og Hr. 
Mechlenburg fortæller os lidt om, 
hvad "der er færdigt og hvad vi 
kan vente i Løbet af Foraaret. 

Der er blevet lavet en stor Bjør-
negrotte til Malajbjørnene, men 
desværre er Arbejdet blevet for-
sinket af Frosten, saa Betonen 
ikke kan blive tør til Søndag. I 
Stedet for den kunstige Sø er der 
blevet lavet et stort Bassin til Sø-
løver. Søløverne er dog endnu ikke 
ankommet, men til Paaske menes 
alt at være i Orden, ligesom Ha-
ven til den Tid vil blive forøget 
med en HareLøve. 

Af nyt kan nævnes en meget 
interessant Struds, en »Kasuar", 
der er ca. 2 m. høj. 

Hvis det bliver fint Vejr paa 
Søndag, kan der sikkert ventes 
stort Besøg, ikke mindst naar De 
faar at vide, at Skoven er fuld af 
blomstrende Anemoner. 

En munter Kvartet, bestaaende 
af Osvald Helmuth, Schiøler Linck 
og Harmonikavirtuoserne Gellin 
og Borgstrøm, er under Navnet 
„Fire Friske Fyre" paa Lands-
tourne og optræder Søndag Aften 
paa Christensens Sal. 

Programmet er en munter Blan-
ding af Musik, Viser og Fortæl-
linger, yderligere Anbefaling er 
vel overflødig. 

Kvartetten arrangerer samtidig 
en Amatøraften med Præmier; 
her er en Chance for vore lokale 
Kunstnere. 

Biografen 
fremviser i denne Uge „En Eb-

berød Politistation, et svensk Lyst-
spil med den uforlignelige Komi-
ker Edvard Person i Hovedrollen. 
En Film, der sikkert vil samle 
fuldt Hus. 

Benyt Forestillingen Søndag Ef-
termiddag. 

Kinesisk Liusdom. 
—0  --- 

Herhjemme er vi nærmest til-
bøjelige til at betragte Kineserne 
som nogle snurrige Fyre, der i 
mangt og meget bærer sig ad lige 
omvendt af, hvad vi gør, 

Man skal imidlertid ikke skue 
Hunden paa Haarene. Kina er et 
ældgammelt Kulturland, de stod 
højt paa den Tid, vore Forfædres 
Kultur bestod i Stenoksen og Dy-
reskindet. Vi er maaske i teknisk 
Henseende fløjet langt forbi dem, 
men naar det gælder Livsvisdom 
og Forstaaelse af Menneskene, kan 
de stadig godt være med. Alene 
nogle af deres Ordsprog viser det. 
Hør her nogle af dem. 

Et siger, at den, der angriber 
Himlen, har intet at bede til. Selv 
om Kineserne er Hedninger og 
intet ved, om at vi alle har en 
alkærlig og alvis Fader, saa for-
staar de dog dette, at vi maa be-
de, og at deri, der ikke vil vide 
af nogen Gud at sige, er ilde stedt. 

Kineseren er fremfor alt en prak-
tisk Mand, en Mand, der kender 
Livets Realiteter, derom vidner 
Ordsprog som disse : „En Rejse 
paa tusind Mil begynder med det 
første Skridt" og „Den store Rig-
dom kommer ikke, om ikke den 
lille kommer først". 

Saa er der et Ordsprog som 
dette : „En Mand bliver fuldkom-
men paa 100 Aar, men han kan 
blive ødelagt paa en Dag". 

Endnu skal nævnes et Par Ord-
.sprog. 

„Hellere gode Venner langt bor• 
te end Slægtninge ved Siden af". 

„Sidder du alene, saa tænk paa 
dine Fejl, er du ikke, saa tal ikke 
om andres". 

„En Mand, som lever, kender 
ikke sin Sjæl, en Mand, som er 
død, kender ikke sit Legeme'. 

„Det blegeste Blæk er stærkere 
end den stærkeste Hukommelse". 

„Kun dumme Hunde jager fly-
vende Fugle". 

Osiersdadet Bornholm 
havde, som tidligere omtalt, ind-
varslet til et Møde paa Hotel Al-
linge i Fredags, hvortil alle turist-
interesserede havde Adgang. 

Formanden, Købm. Bech, bød 
Velkommen og Hotelejer Colberg 
valgtes til Dirigent. Denne takke-
de og haabede det maatte blive 
en rigtig god Turistaften. 

Formanden gengav derefter Ud-
viklingen indenfor Bornholms Tu-
ristforening i de forløbne 20 Aer 
siden dens Stiftelse. Lovene var 
ændret adskillige Gange. I de før-
ste Aar bestod B. T. kun af En=  
keltmedlemmer, men Kontingen-
tet forslog ikke, og andre Institu-
tioner og Foreninger optoges, der 
dannedes et Repræsentantskab, be-
staaende af en Repræsentant for 
hver 20 Medlemmer. Omtalte 
Bornholms Turistforenings sidste 
Generalforsamling, hvor Rønne 
Turistforening ved Direktør Heinøs 
40 Fuldmagter opnaaede en Sær-
stilling og fik alle deres Repræ-
sentanter• valgt. Resultatet blev at 
Østersøbadets 	Repræsentant, 
Boghdl. Sørensen, maatte vige 
Sædet for Boghdl. Andersen, Røn-
ne, og Østersøbadet havde derfor 
meldt sig ud af Bornholms Turist-
forening. Centret for Turismen var 
Nordbornholm, vi havde derfor 
Krav paa større Indflydelse i Sa-
ger, der angik Turisttrafiken. Her 
var mere end noget andet Sted 
Brug for en Turistforening, der 
kunde varetage vore Interesser, 
ønskede derfor at høre Forsam-
lingens Mening. 

Borgm. Block forstod det saa-
ledes, at Rønne vilde tage hele 
Magten i B. T., hvilket ikke for-
bavsede. Troede dog ikke det var 
klogt at slaa B.T. ihjel, men tænk-
te sig, at der kunde dannes loka-
le Turistforeninger, saa f. Eks. 
Nordbornholm og østbornholm 
dannede hver sin Turistforening, 
som antagelig havde mere Inter-
esse i at arbejde sammen. 

Dahl, Imatra, kunde tænke sig 
at der blev oprettet flere Lokal,  
foreninger paa Bornholm. 

Cand. Mortensen ønskede at 
Boghdl. Sørensen vilde fremlæg• 
ge den Plan, som Østersøbadet 
havde fremsat. 

Boghdl, Sørensen ønskede ikke 
at slaa noget i Stykker, men tro-
ede at et Samarbejde foreløbig er 
udelukket. Faer vi først dannet 
en Turistforening her, kan vi bed-
re opnaa Forstaaelse med Rønne. 
Lad os derfor se at blive enige 
og se at faa et Samarbejde i Gang. 

Borgm. mente at Udmeldelsen 
først gælder til næste Aar. En 
stedlig Turistforening kan forelø-
big ikke afbryde Samarbejdet. 

Formanden : Vi har meldt os 
ud og vil ikke være med til flere 
af de Møder, som afholdes i B.T. 
Maaske bliver der udarbejdet nye 
Love, naar en lokal Turistforening 
er dannet. 

Paa en Forespørgsel af Dahl 
udtalte Ing. Andersen, at Forsam-
lingen havde Krav paa alle de 
Oplysninger de kunde faa i Aften. 
Ang. Tilskuddet til B. T. var den 
største Post Reklamen, og fraset 
de store Dampskibsselskaber, er 
de fleste Annoncerende her fra 
Nordlandet. Vi repræsenterer for 
2400 Kr. i Brochuren, Rønne 1150 
Kr. Annonceringen i Aar er paa 
9000 Kr., hvoraf Dampskibssel-
skaberne har tegnet for 3000 Kr. 

Hotelejer Koch ønskede For-
samlingen vilde komme med 
Forslag ang. Dannelsen af en 
lokal Turislforening. 

H. P. Jacobsen forstod ikke 
Heinøs Taktik, men mente, han 
havde forløbet sig. Nordborn-
holm repræsenterede 75 pCt. af  
Turismen paa Bornholm. Hotel- 
ejer Bidstrup betalte f. Eks. mere 
til Reklame, og hans Hotel havde 
Plads til flere liggende Gæster 
end alle Hoteller i Rønne tilsam-
men. Turistcentret ligger her, og 
vi bør derfor have 2-3 Repræ- 
sentanter i B. T. 

Hotelejer Sehjørring anbefalede 
ogsaa Dannelsen af en Lokalt'. 

Colberg gengav i korte Træk 
Turismens Udvikling paa Born-
holm; dens Vugge stod her paa 
Nordlandet. Østersøbadet Born-
holm havde allerede eksisteret i 
20 Aar tør, B. '1'. blev dannet 
som Modvægt. Den gjorde i Kri- 
gens Tid et godt Ileklamearbejde 
i Danmark og Skandinavien, 
medens vi mest havde haft Op-
mærksomheden henvendt paa 
Tyskland. 

Form.: Indenfor Østersøbadet 
har vi selvfølgelig Forslag til 
Dannelsen af en lokal Turistfor-
ening. Det bedste_ var et godt 
Samarbejde, men paa bedre Vil- 

• kaar. Anbefalede et Udvalg til 
at udarbejde Love, f. Eks. 4 fra 
Østersøbadet og 3, valgt af For-
samlingen. 

Borgm.: Skal Østersøbadet og 
den nye Forening slaas sammen 
eller skal det være 2 selvstæn-
dige Foreninger. 

Boghdl. Sørensen: Vor Tanke 
var, at naar Foreningen blev stif-
tet kunde Bestyrelserne samar-
bejde. 

Borgm. foreslog 3 Medlemmer 
af Østersøbadets Bestyrelse og 4 
valgt af Forsamlingen. 

Ved Afstemningen valgtes : Ho. 
telejer Koch, Kbm. Planck, Cand. 
Mortensen og Emil Andersen, 
hvorefter Formanden takkede for 
for det opnaaede Resultat og in-
viterede de tilstedeværende som 
Østersøbadets Gæster paa en Kop 
Kaffe. 

Foreningen fik Navnet Nord-
bornholms Turistforening, og &I 
Medlemmer tegnede sig straks 
med et aarligt Bidrag af 3 Kr. 

Bornholms Turistforening holder 
ekstrao. Generalfs. paa Torsdag. 



a-,a en --lnemone-dur til 
Bornholms Zoologiske Have, staffimershalde 
Søndag den 31. Marts holder Haven sin 1 Aars 
Fødselsdag og indbyder i den Anledning Publi-
kum til gratis at bese Haven. 

estaurationen anbefales: 
Kaffe, The, Chokolade m. hjemmebagt Brod 50 Ore 

Gm Mimen Y(l, 8 afholdes stort Bal 
3ehou's 4 Yands Grkester fra}dønne spiller. 

Hallo - Hallo - Ro! 
Syforeningens Bortsalg afholdes Onsdag d. 3. April 
Kl. 7,30 paa Bendtsens Sal 	Festlig Sammen- 
komst med Musik. 	 Afholdsforeningen 

Alle indbydes. 

Salmebøger til Konfirmationen anbefales. 
• Priser fra Kr. 2,75, med Guldsnit Kr. 3,75. 

Største Udvalg i Telegrammer 
som skrives og udbringes, om det ønskes. 

Stort Udvalg i Konfirmationsgaver. 
Papirhandelen, Kirkepladsen, Allinge. 

Xonfirmationeni 
Til den forestaaende Konfirmation er en 

Mængde smukke Stoffer hjemkommet, ligesom 
vi har suppleret vort Lager af Matrostøj og 
Jakkesæt, som vi nu har i alle Størrelser og 
i flere forskellige Kvaliteter. 

Lad Konfirmationskjolen sy 1 
Vi har mange smukke Ting i Crepe de chine, 
Bark Crepe og Crepe Satin (fra Kr. 4.5o pr. m) 

Gør Indkøb af Matrostøj og Habitter hos os ! 
Her sælges de gode Kvaliteter til de rigtige smaa Priser. 

.Wordlandets handelshus. 

OINii~~01 
Den bedste Gave til Konfirmanden 
er et moderne Ur fra 

Conrad ffansen 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

Stort Udvalg i GULD, SØLV og CHROM 

samt Spisekartofler er til 
Salg. 

H. Krak, Egeløkke. 

Island i Lysbilleder. 
Brigader Grauslund fra 

København holder Foredrag og 
fremviser Lysbilleder fra Island i 
Frelsens Hær Lørdag den 30. ds. 
Kl. 8 Aften. Entree 25 Øre, Børn 
10 Øre. 

En ung Pige 
kan faa Plads til 1. Maj paa 

Hotel Allinge. 

Rosenkartofler 
samt gode Spisekartofler 
er til Salg. 

Munkegaard pr. Allinge. 

KÆMPEKONCERT 
Christensens Sal 
Søndag 31, ds. Kl. S'' 

Fire Friske Fyre 

OSVALD HELMUTH 
SCHIOLER LINCK 
Gellin og Borgstrom 

ED hit Polilistalioll 
Med Edvard Person 

den glade Gut tra Stockholm. 

1 Barnevogn 
og 1 Barneseng til Salg. 

Bogholder Rytsel, Sandvig 
Træffes om Formiddagen. 

Til Avl og Saaning 
1935 

tilbydes Kunstgødning, Saa-
sæd, Markfrø etc. paa Pante-
laansvilkaar til Betaling 1ste 
Oktober 1935. 

Afgiv Ordre snarest til 

Nordlandets 113111101S1111S, 
Billige Monumenter! 
Vær venlig og tænk paa mig, 
niar De skal købe Monumenter. 
Mit Lager i Søndergade sælges 
til halv Pris. Smukke Monumen-
ter fra 10 Kroner. 

EMIL HAMMER — ALLINGE 

aoaocr0000000 oks000cr000000000p0000 øøøøø 

Salget stiger mer og mer 
for den, iler benytter de 

gode Ideer, 
der findes i Tryksags- 

Re klamenl 
0000000000000000000000000 000000000000 

Det er snart Moraar 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

Høvining samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 

Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

For 2 Kr. om Ugen 
kan De købe en første Kl. Rejsegram-
mofon. Plader, Annodeapparater, Cyk-
ielygter, Dæk og Slanger leveres billigt. 
Den lille Avance og den store Omsæt-
ning gør mig fuldt ud konkurrencedygtig 

H. Jørgensen, Havnegade, AH. 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2—.4. 

Renten paa Indskud er paa 
Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 

Alm. Sparekassevilkaar 3 	- 
Boxer udlejes. 

Nordiandeis Handelshus. 
Meddelelse til Damerne 

Denne Maaned ud forlc,ætter vi med 
Permanentbølgning i saavel kort 
som langt Haar til 8 Kr, Fra 1. April 
vil Prisen blive forhøjet. 

Ærbødigst 
Barber Jobs. Larsen. 

TIL Allinge .53. 

Forrelningskonuoluiler 
sælges med Firma fra kun 8 Kr 

pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Allinge-Sandvig K. F. U. M. og K. 	Biografen. 	Kunstgødning 
afholder sit aarlige Udsalg i 

Sandvig Missionshus Torsdag d. 	Fredag Aften Kl. 8 	 og Kalk 
4. April Kl. 7,30. 

Sondag Eftm. Kl. 4, Aften Kl. 8 	til Frugt- og Køkkenhaver og 
Det store svenske Lystspil 	Kartoflerne kan købes; ogsaa 

i mindre Kvanta i 

Mindre Parter al hver Sort 

Glænø Ærter, Snedinge Ærter og Sommervikker sælges. 
Gør Bestilling snarest. 

Velrenset Saasæd, garanteret sortsren, af 	1 
ørnhavre, Segerhavre, Sølvhavre, Tystofte- og Anker 2-rd. Byg 

samt samme Sorter som færdig, passende Blandsæd 	Rosen kartofler 
til Saaningen, sælges billigt pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Husk saa, at alle 
Redskaber: 
Skovle, Spader, 	Det rette 
River, Skuffejern, 
Gravegrebe, m. m. 
er bedst 
	 at købe Tryksager 

Sted 

er naturligvis og billigst hos 

E. M. Bech 

	 Konfirmationssko 

søges til 1. Maj. 
Christensen, Pæregaard, Olsker 

Tlf. Allinge 59. 
TELEFON ALLINGE 7 4 

Proper paalidelig Pige 
søges til 15. April eller 1. Maj. 

Chr. Jensens Pensionat 
Nørregade, Allinge. 

Dæk de vaade Vægge 
med 

Norsel udføres 
med 3,5 Tons Lastbil. 

Tlf. Kl. 125. Ove Jørgensen 

samt for første Gang i Provinsen 
AMATØR 

,,KUNSTNER-FORUM" 
3 Præmier 	 Telf. 10 

Landsbyspillemænd, Oplæsere, Sangere 
og Sangerinder, Harnonikaspillere m.fl.  
hedes tilmelde Deltagelse. 	Billetter: 
1 - 11 J -2 Kr. -I- 100,, Skat v. Indg. fra K17 )oniirmatiGn5sange 

Kom ind og faa Prøver 
og Pris paa disse i 

Alle er velkomne. 

13. Skyttekreds 
afholder Gymnastikopvisning paa 
JOHNS KAPEL Lørdag d. 30. ds. 
Kl. 7,30. 	14. Kreds indbydes. 

Bestyrelsen. 

En flink Karl 
eller Fodermester søges til 1. Maj. 

Bækkegaard, Olsker, A Jensen. 

Ilordlaodels lindelshlls, 

Masoniteplader 

En Festsang kan i 
Grunden ikke und-
væres ved festlige 
Lejligheder, den 
kalder den Stem-
ning frem, der skal 
til, saa Festen kan 
blive vellykket. En 
saadan Sang faas 
bedst og billigst i 

Glornitka's 
Botrykkeri 

Gummi- og Imierfodtei 
forsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 
Skomager Jørgensen. 

Havnegade, Allinge. 

Den fikse 

9ornitzka's 
ffiogtryfikeri 

laas hos Carl Larsen 
Vestergade, Allinge 

Pæn ung Pige 

	  Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Nye Sendinger Alle Sorter Kunstgødning 

er nu paa Lager. Har De endnu ikke købt Deres Forbrug 
saa !tusk snarest at indgive Deres Bestilling. 

Saasæd. Kunstgødning og Markfrø 
sælger jeg gerne mod Pantebrev og Kredit til Efter,aaret. 

Tlf. 10. 	 E. M. BECH. 

De Alamerende 
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 lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet • I- 5 Øre r Porto mod Kvit-

tering paa Postbeviset. 

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 

og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 
1111~~111~~.41011~11~0 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. — 

1110~1~0~~1111111155111~ 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

511~5øøøøø55 • • •• 	••
• 

FORD - Model 29 - er til Salg. 	 ••••• 

A. °lidsen, Sandvig 	Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame? 
Telefon Sandvig 20 kan benyttes. Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 

af særdeles kraftigt 

Bageri-Flormel Nr. 1 
til Hjemmebagning. Sælges i løs 
Vægt til lave Priser. 

Billigt Flormel af dansk Hvede .  
do. 	Rugsigtemel af prima Rug. 

Bedste danske Byggryn, store, smaa, 

Nordliludels llaildelshils. 

En Lastbil 



Nordbornholms Adressefortegnelse 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

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

Blikkenslagere 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. AH. Tlf. 138 
Tapet — Ledervarer — Legetøj*, 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bødkere 
Forslund, Edmund, Allinge 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen Alt. Tlf. 142 
Madsen, Johan, Allinge TH. 132 

Cykler og Cyklereparatiorier 
Jørgensen, II., 'Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K. v. Posth. All. Telf. 153 
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 

Elektriske Artikler 
[ind, William, Allinge Tlf. 95 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Forsikrings - Agenturer 

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

Gas- og Vandmestre 

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen All, Tlf. 142 

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

Købmænd 
Esper HarisensEft. Sandvig Tlf. 28 
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 All. 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. 

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

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

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

Pensionater 

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

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

Skotøj og Skotøjsrep. 
Bidstrup, K., Torvet, Sandv. Tlf.15 
Jørgensen, 11., v/Posthuset Allinge 
Pedersen, Emil, Fuglesangen AH. 

Skræderforretninger 
Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5 
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All, Tlf. 138 
Lind, Sander, Skræderi, Strandv.,All. 
Olsen, Bay, Østerg. Allinge. 
1. Kl. Herreskralder — Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tato] v. Havnen Allinge TIL 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Ali. Tlf. 7 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 	., 
Hansen C., v. Havnen All, Ti!. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sendergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Indlevering til Bornholms Dampvaskeri 

Viktualiehandlere 
Hansen, E., Sandvig Tlf. 10 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

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

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

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145 
Al Lastkørsel udføres 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

Uddrag al hififfiershus Birks 
Poliii-Prolokol. 

Af Kapt. K. E. S. Koefoed. 

Retten frikendte Peder Kofoed, 
men det gjorde hans Medbor-
gere nok ikke. 

Folkefantasien nyttede siden 
Brønden fra Allinge op til Ham-
mersholm, for at man derfra 
hver Nat i Spøgelsestimen kun-
de høre Jammer og Barnegraad 
fra alle de Børn, som han tik 
med Gaardens Piger, og som 
var druknede i Brønden. 

En gammel Mand, der i man-
ge Aar har tjent Peder Koefoed 
paa Hammersholm, har dog for 
et Par Aar siden fortalt mig, at 
der var noget Vrøvl med den 
berømte Barnegraad fra Brøn-
den (eller Dammen) han havde 
i alt Fald aldrig hørt den — men 
hvad hans fhv. Husbonds Svag-
hed for Kvinder angik, da hav- 

.. de det kantro nok sin Rigtighed, 
at. den ikke var ringe, omend 
den ikke var saa stor, som Folk 
gjorde den. 

12. Jan. 1835. Martha Hille-
brandt, Niels Joh. Holms Enke 
udsteder Skøde til sin Søn Joh. 
N, Holm over hendes samtlige 
Ejendomme, nemlig Gaarden 
Matr. Nr. 85 med Have og Plads 
og Huset Nr. 88 i Allinge samt 
Jorderne Nr. 108, 192 og 290, 
ialt 14 Tdr. ti 1/2  Sk. geometrisk 
Maal i Allinge Vang, samt Ind-
og Udbo og Løsøre for 1000 Rdl. 
og et Undentag beregnet til 50 
Rdl. aarlig efter Tinglæsning af 
27. Nov. 1834. 

Der nedsættes Forhør, fordi 
Retten vil vide den virkelige 
Købesum, da den opgivne synes 
alt for lille. Ved Skiftet efter 
Sælgerindens Mand 5. Mai 1828 
blev Ejendommen vurderet til 
2.719 Rdl. og Prisen paa Jord 
var nu i Alen 30-50 Rdl. Sølv 
pr. Skæppe. 

.1. N. Holm (29 Aar) forklarer 
at han kun skal betale den i 
Skødet angivne Sum til sine Søs-
kende. Hans Arv efter Faderen, 
823 Rdl. fik han udbetalt for et 
Aar siden. 

Der var Indbrud paa Vævere-
gaard i Olsker. Mistanken faldt 
paa Jens Hansen (24 Aar). Han 
bor hos sin Svigerfader Peder 
.Iespersen I Allinge, der vidner 
i Retten, at han ligger i samme 
Stue, som sin Svigersøn og Dat-
ter, og den paagældende Nat var 
Svigersønnen hjemme. 

Kaptajn aligeret Borger Jac. 
Grønbech (71 Aar) klager over 
at hans Tjenestepige Grete Pe-
dersdatter forstyrrer hans Hus-
fred ved sin Hidsighed og Hef-
tighed. Sidst beklagede hun sig 
over at hendes Broder Hans Pe-
dersen kun fik 12 Sk. om Dagen, 
naar han arbejdede for Kpt. G. 
medens han fik 1 Mark andre 
Steder. Dertil slog hun som sæd-
vanlig om sig med Arme og Ben 
og larmede op. Tilsidst tog hun 
en Kat og kastede den hen efter 
hans Kone (Ane Christine 66 Aar) 
der sad ved Vinduet og spandt. 
Konen rykkede Hovedet til Side 
og stødte det derved gennem Vin-
duet, saa to Ruder gik ud og et 
Spejl, der stod ved Vinduet, gik 
ligeledes itu. 

Margrete Pedersdatter er 30 
Aar og født paa Christiansø. Har 
et uægte Barn. 

Hun havde været i Byen og 
købt for 3 Sk. Naale hos Peder 
Hillebrandt. Hun fik 2 Hosenaa-
le og 2 Blaagarnsnaale. Da hun 
kom hjem syntes hendes Hus-
bond, at hun havde faaet saa 
lidt for Pengene og antydede, at 
hun nok havde beholdt den ene 
Skilling. Derfor var hun blevet 
saa vred. 

Hun fik en Advarsel. 
Denne Grete havde foruden 

sit Navn nok ogsaa sin Forkær-
lighed for Brønde tilfælles med 
den føromtalte Grete — eller var  

det Smitte? 
Naar hun ikke var hidsig, hvil-

ket hun var, naar hun ikke var 
helt ædru, var hun tungsindig. 

Ved 10-Tiden den 9. Aprillas 
Kaptajn Grønhed.' i sin Seng i 
»Lillestuen« ved Køkkenet, me-
dens hans Kone laa i et Kam-
mers i den østre Længe. 

Grete kom da ind til Kpt. G. 
og sagde. at hun var sulten og 
bad om Mad. lian spurgte, hvor-
for hun ikke var kommet før, 
og hun sagde da, at hun havde 
syslet Kreaturerne i Stalden, men 
var blevet utilpas, havde lagt 
sig og var faldet i Søvn. Kpt. G. 
sagde til hende, at hun kunde 
tage Brød og Kød påa Hylden i 
Køkkenet. Det gjorde hun, men 
kone lidt efter tilbage og klagede 
over Klemmelse. Hun gik saa 
igen, men blev saa længe borte, 
at G. fattede Mistanke, stod op 
og saa i Maanelyset gennem Vin-
duet at Brøndstagen bevægede 
sig. Han vækkede sin Kone og 
løb i bar Skjorte ud til Brønden, 
hvorfra der nu lød høje Skrig 
om Hjælp fra Grete. Han sagde 
da til hende, at hun skulde tage 
fat i Stagen, hvilket hun gjorde 
og had saa sin Kone om at hol-
de i den anden Ende, medens 
han hentede en Stige i Laden. 

Fra Nabohuset havde Holm 
observeret Optrinet og kom sprin-
gende til Hjælp over Havegær-
det. Han hjalp saa Grønhech 
Med Stigen, som Pigen selv krav-
lede op ad. Grønbechs første Ord 
til Pigen var et Spørgsmaal om, 
hvad hun havde at bestille i 
Brønden, hvortil hun svarede, at 
de havde forærgret hende saa 
meget med deres Sladren, at hun 
gjorde det. Konen sagde til hen-
de: »Du har baaret Dig liderligt 
ad«, hvorpaa Pigen bad om For-
ladelse, fordi hun havde gjort det. 

Grete nægtede imidlertid i Ret-
ten, at hun havde gjort det med 
Vilje. Havde hun sagt noget, der 
kunde tyde paa det, maatte det  

være sagt i Forvirring, hun kun-
de i hvert Fald ikke huske det. 
Da hun havde Klemmelse, hav-
de hun taget en Kop for at hen-
te noget Vand ved Brønden. Der 
fik hun saa ondt og faldt i. 

Denne Forklaring bevirkede 
indgaaende, nøjagtige og omstæn-
delige Undersøgelser med De-
monstrationer paa Stedet ang. 
Koppen, som ikke kunde findes, 
Brøndstagens nøjagtige Stilling 

m., hvilket er altfor vidtløf-
tigt at berette. Resultatet fremgane 
ikke af Protokollen. 

Fortsættes. 
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Vil De forøge 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre 

Allinge Trykkeri. 

Di sender »em 

„477ord6ornfiolm" 
fluer 2lge. 

:Tænk ogsaa paa os, 
naar »e har et eller 
andet at avertere. 
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Deres Omsætning • 

Selvfølgelig, det vil enhver Forretnings-
mand - men hvordan lader det sig gøre? 
Ved Reklamering ! Den Tryksag, der er 
smukt og moderne udført, vil altid virke 
stimulerende paa Deres Salg. 
Et fikst lille Reklamekort, et Reklame-
blotting eller en Brochure vil minde Pu-
blikum om Deres Forretning eller Virk-
somhed, og om Fordelen der er ved at 
købe hos Dem — og det er slet ikke dyrt! 

bad os udarbejde Dem et Forslag 
og give et Tilbud; vor Erfaring staar til 
Deres Raadighed. — det er Telefon 74. 

Gornitzka's Bogtrykkeri Allings 
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A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x . 6,t rigtige est ed, A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x 
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x 	naar det gælder Indkøb al 
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x Kolonialvarer, Isenkram, 
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x Viktualier og Konserves. 
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x — Byens bedste Kaffe — 


