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Den nye Bro ved Frederikssund 

3 ;lytaarsnatten 
_0_ 

Gaden sortner for Natten, 
og Lygteskæret er gult, 
en Gamlings klaprende Fodtrin 
runger i Strædet hult. 
Han søger de øde Gader 
hvor ingen krydser hans Sti. 
Alle de blafrende Lygter 
haster han ræd forbi. 

En Byrde tynger hans Nakke, 
han træder saa tungt i Sten. 
Gubben skal langvejs drage, 
og Natten er sort og sen. 
Det gamle, furede Ansigt, 
dækket af jerngraat Skæg, 
kaster groteske Skygger 
ind over Hegn og Væg. 

Raadhusklokkerne kimer. — 
Da flytter han Foden fort, 
hans Byrde er tung at drage -
Før Midnatstid maa han bort 
Han dukker sit Hoved, da Maanen 
en Stund skinner frem bag Sky. 
Det gamle Aar drager ensomt 
langs skumle Gader af By. 

Ung og rød gav han Løfter 
nu er han furet og bleg — 
han søger de øde Veje, 
for hver Mand ved, at han sveg. 
Hilst af muntre Fanfarer 
en Gang til By han drog. 
Ungdommens brudte Løfter 
slaar Gamlingen krum og krog. 

Regnen begynder at falde, 
et piskende bittert Slud. 
Lyses man ind med Haabet, 
saa piskes med Had man ud —. 
Et Vindu klaprer paa Krogen, 
og Skilte hyler paa Stang --
forbandet vandrer den Gamle 
sin sidste trælsomme Gang. 

Der spruder Ild over Himlen, 
han hører Raketternes Larm. 
Nu ager den nye Hersker 
mod Tronen i ildblaa Karm. 
Skal han mon straale som Stjerne 
en Gang paa det blaa Firmament, 
eller skal dybt forbandet 
han stenes. naar Aaret er endt? 

Jørgen Vibe. 

Arvestykket 
Novelle af JOHN HAYS 

—n- 

Bertie Carrington var en af 
disse sangvinske unge Mænd med 
et godt Hjerte, et kvikt Hoved 
og et let Sind, som er deres 
yngre Kammeraters Ideal — men 
en Fortvivlelse for deres For-
ældre eller Formyndere. Han 
var kun fem og tyve Aar, men 
havde allerede ødelagt sin Fæd-
renearv, en ganske smuk Sum. 

Hans ældre Broder Georg hav-
de tilbudt ham en Plads paa sit 
Kantor, men, nej Tak, han skul-
de ikke være nugens undergiv-
ne, havde han sagt. Dersom Ge-
org havde Brug for en Kompag-
non, skulde han tænke paa det. 
Men Georg havde bedre Forstand 
end som saa. 

Men Bertie Carrington havde 
en (F1 	solli Verden intet vid- 
ste om. Nlari saa ham glad smi-
lende, omend ruineret, og Ver- 

den beundrede ham. Bertie vid-
ste, at Adeleide Canyers var rig, 
at hun holdt af ham, og han 
holdt ogsaa af hende. 

Selv om han havde haft sin 
Formue, vilde lian gerne havde 
ægtet hende, nu maatte han 
prøve hendes Kærlighed, og lian 
følte med Stolthed, at han nu 
satte alt paa Spil for den Elske-
des Kærlighed. 

Han besøgte hende, fandt hen-
de alene og fortalte, at han el-
skede hende. Hun lyttede med 
bøjet Hoved og blegt Ansigt, og 
han blev bange, da han saa, hvor 
nødig hun vilde svare. 

— Elsker du mig ikke, Ade-
leide, mumlede han og forsøgte 
at tage hendes Haand. 

Hun tog Mod til sig og saa 
ham ind i øjnene. 

— Jeg er meget bedrøvet, for 
jeg har vel i Grunden desværre 
givet dig Opmuntring, som de 
kalder det. 

— Du elsker mig ikke! raah-
te han med uforfalsket Forbav-
selse og saaret Forfængelighed. 

— Jeg kunde elske dig, Bertie, 
men jeg vil ikke gifte mig med 
dig, sagde hun frejdigt. 

— Fordi jeg ingen Penge har? 
— Nej, nærmest fordi du har 

mistet dem paa saa kort Tid. 
Og der er andre Ting ogsaa. 
Jeg holder meget af dig Bertie, 
men jeg er bange for at ægte dig! 

Den unge Mand var for stolt til 
at søge at forandre hendes Bo-
slutning og forlod Huset helt for-
tvivlet. Nu vidste han, at han 
var Fallit i Rygte, Fallit i Kær-
lighed og Fallit i Pengesager. 

Han begyndte at føle et ind-
ædt Had mod sin Broder Georg. 
Kom ikke hans Broder ham over-
alt i Forkøbet? Havde ikke hans 
Fader overladt Georg den ud-
mærkede Forretning, hvor han 
havde tjent sine Penge, medens 
han kun fik en Del af Overskud-
det? Hvorfor havde han faaet 
Nej i Dag? Fordi Adeleide for-
stod, at han var fattig og hans 
Broder rig. 

Nej, de kunde ikke begge væ-
re i samme By, han maatte ud 
i Verden og prøve sin Lykke. 

Men lian kunde ikke gas uden 
Penge. Nu til Dags maa en 'vand-
rende Ridder have nok til Jern-
banebilletter og Hotelregninger. 
Han havde ingen Penge. Hvem 
vilde laane ham nogen? 

Han huskede nogle enkelte 
Navne og gik straks og forsøgte. 
De vilde ikke have noget med 
ham at gøre, og tillidst vendte 
han hjem, fortvivlet, rasende paa 
sin Broder og hele Verden. 
. Hans Trang var stor og maat-

te tilfredsstilles, men hvorledes? 
Der var kun en Udvej: dersom 
ingen vilde give, maatte han tage 
. . . Han boede hos sin Broder, 

men denne havde ingen Penge 
i Huset; derimod havde han no-
get, ilEr var lige saa godt. 

Der var i Særdeleshed et æld-
gammelt Ur, rigt smykket med 
Juveler. Han kunde huske det 
fra sin Barndom, at dette Kle-
nodie engang skulde blive hans. 
Men der fandtes intet skriftligt 
for dtt og Familiens Advokat 
havde højtidelig erklæret, at Uret 
havde som Arvestykke og For-
mue tilhørte den ældste Søn, 
Georg! Alting til Georg! Og altid 
Georg! 

Han vidste, hvor Broderen 
gemte Uret. I et lille Skab i 
Biblioteket laa det Aaret rundt 
i sit Maroquin-Etui. Han lyttede, 
alt i Huset var stille. Han brød 
sig hverken om Uret som Fa-
milierelikvie eller som Kunst-
værk, han valgte det kun fordi 
han syntes, det kunde have væ-
ret hans, og fordi han troede, 
det let kunde sælges for en Sum, 
tilstrækkelig stor til at bringe 
ham til De forenede Stater. 

Han vidste, at Broderen hav-
de en stor og ærbødig Kærlig-
hed til Uret . . . men det glæ-
dede ham kun at tænke sig, hvor 
meget værre Tabet af Uret var 
for hans heldige Broder, end dets 
Værdi i Penge. 

Han kastede lidt Klæder i en 
Haandkuffert, brød Skabet op, 
greb Etuiet og stak det i Lom-
men. Saa forlod han Huset og 
vendte ikke tilbage. 

Et kvart Aarhundrede svandt  

hen — fem og tyve Aar. 
Georg Carrington sad i sit 

Spiseværelse med en Avis i Haan-
den og en Cigar mellem Læber-
ne. Han nød det Velbehag, som 
den Mand besidder, der har spist 
en god Middag, staar i godt For-
hold med sine Banker og i ud-
mærket Forhold med sin Hustru. 
Fra Dagligstuens aabne Dør kun-
de han tværs over Gangen høre 
Lyden af et dejligt Piano og sine 
Døtres Sang. 

En Tjener aabnede Døren. 
— Nu, James —? 
— Der er en Mand, som vil 

tale med Dem. Han ser• ikke 
rigtig ordentlig ud, begyndte han 
lidt forfjamsket. Han vilde ikke 
sige sit Navn, og jeg vilde lukke 
Døren for ham, da han raabte: 
»Sig din Herre, at han maaske 
engang vil angre, at han ikke 
træffer mig! 

— Vis ham ind ! 
En høj, mager Skikkelse traad-

te ind. Ussel, ubarberet og ski-
den; men der brændte en besyn-
derlig Ild i hans øjne. Han 
holdt en skælvende Haand frem. 

— Kender du mig ikke, Georg? 
— Min Gud, det er Bertie 

Han greb den skidne Haand og 
trykkede den. Saa sagde han: 
— Hvorfor har vi ikke hørt fra 
dig i alle disse Aar, gamle Dreng? 

— Behøver du at spørge om 
det, Georg. 

Der var en Bebrejdelse i Stem-
men, og ' Georg tænkte, at det 
maaske var bedst at lade Spørgs-
maalet bero til senere. Han fandt 
Kiks og Vin, og det var en Ynk 
at se Broderens Anstrengelse for 
ikke at spise for graadigt. 

— Du maa helst komme op 
i Badeværelset og faa lidt af mit 
Tøj paa Dig, sagde George! Og 
bagefter kommer du ned til Af- 
ten 	Teg skal fortælle min 
Hustru, at Du er her. 

Den yngre Broder, der saa 
meget ældre ud, gav ham et 
spørgende Blik. 

— Ja, det er Adeleide. 
En Time senere sad den for-

lorne Søn ved et veldækket Bord. 
Hans Broder sad paa den ene 

Side og hans Svigerinde, som  

hun nu var, paa den anden. De 
lyttede med ægte Sympati, me-
dens han fortalte om sine ende-
løse Vandringer, om sine uhel-
dige Spekulationer og om sit 
lange Fangenskab i det meka-
niske Arbejdes og den daarlige 
Betalings ensformige Land. 

Tilsidst sagde Husets Frue : 
— Det maa være sent. Klok-

ken er jo ellevel raabte hun og 
saa paa sit Ur, som hun tog 
frem fra en Guldlænke, hun bar 
om Halsen. 

Den hjemvendte fo'r op og 
skælvede, sam om han havde 
set et Spøgelse. Hans Blik var 
fæstet paa Uret. 

— Hvor Naar —? begyndte 
han. 

— Min Mand fik indsat nyt 
Urværk i det og forærede mig 
det til min firetyve Aars Fød-
selsdag. Er det ikke en Ære at 
faa Lov til at bære saadant et 
Ur? 

Han mumlede et Svar, og hun 
forlod dem. 

— Hvor var det Synd, at du 
ikke kvalte din Stolthed og kom 
hjem for flere Aar siden! sagde 
Georg. 

— Hvordan kunde jeg vide, 
at du vilde være saa god mod 
mig, kom det hæst fra hans 
Broder. 

- Aa Sludder. Er vi ikke 
Brødre? Fra hvem skulde man 
vel kunne modtage Hjælp om 
ikke fra sin egen Broder? 

— Ja, men ikke, naar man 
har behandlet sin Broder som 
jeg. Kan du virkelig tilgive mig? 

— Hvilket? 
— At jeg stjal Diarnanturet, 

Arvestykket, naturligvis. Jeg 
trængte til Penge for at komme 
væk og vidste ingen anden Ud-
vej. Det var skurkagtigt at stjæle 
Arvestykket for at gøre det i 
Penge, men jeg blev retfærdigt 
straffet. Uret med Etui og alt-
sammen blev stjaalet af min 
Lomme inden en Time, efter at 
jeg kom til London. Det maa 
være et Mirakel, at du har faået 
Anledning til at købe det tilbage. 

- Saa, er det Aarsagen til, at 
du har været død for os i alle 
disse Aar? 

— Naturligvis! Tror du da 
ikke at jeg ejer Skamfølelse? 

— Min kære Dreng, sagde 
Georg rolig og lagde Armen om 
Broderens Hals, her er intet at 
tilgive 	leg tænkte samme 
Dag, du rejste, paa at bruge Uret 
og sendte det til Undersøgelse 
hos en Juveler. Jeg syntes, Etuiet 
var for svært at stikke i Lommen 
og lod det ligge. Da du tog det 
var det tomt. 
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med 1 ste Klasses Varer 
til rimelige Priser — og 
haaber paa vore Kunders 
stadige Velvilje. 

Vi fortsætter i det nye Aar 

Axel Mogensen — Tejn 
	■•••111•111•11. 

Hans Aages Historie. 
Ved N. L. 

-- ()— 
Fortsat fra fOrr. Nr. 

Og tilmed havde Maren fattet 
den Tanke, at saadan en Dreng 
som Hans Aage, der havde været 
saa meget overladt til sig selv, 
var ikke til at stole paa. 

Dog Vinteren gik uden at Ma-
ren opdagede det mindste, men 
derfor opgav hun dog ikke sin 
Mistanke. 

Den 1. April begyndte Hans 
Aage at gaa i Skole; det var no-
get han kunde lide, thi her fik 
han saa meget at høre, og her var 
der saa mange Børn at lege med. 

Skolelæreren havde en lille Dat-
ter ved Navn Else paa omtrent 
samme Alder som Hans Aage, og 
hvordan det nu gik eller ikke gik, 
saa blev de to gode Venner alle• 
rede den første Dag. 

Hun, der allerede var dygtig til 
at slaa Streger og skrive, fik af 
Faderen Lov til at hjælpe Hans 
Aage, og for hver Dag, der gik, 
blev deres Venskab varmere og 
varmere. 

De var sammen i Frikvarterer-
ne, og en Gang imellem trak hun 
ham endog med ind i Køkkenet 
til Moderen, hvor der vankede en 
Kage og andet godt. 

At noget trykkede Hans Aage 
var Skolelæreren og hans Kone 
hurtig klar over, og hvad det var 
vidste de ogsaa nok. 

Men da de kun havde Rygter 
at henvise til, turde de ikke gøre 
Forsøg paa at skaffe ham et nyt 
Plejehjem. 

Sommeren gik, og Læreren og 
hans Kone og lille Else kom til 
at synes endnu bedre om Hans 
Aage, og flere Gange ønskede de, 
at der maatte ske et eller andet, 
saa de kunde faa Hans Aage bort 
fra Ole Klemmensen. 

Og førend de mindst anede det 
fik de deres ønske opfyldt. Thi 
en Dag sivede det Rygte ud i 
Byen, at nu var Maren Klemmen-
snns Formodninger om Hans 
Aage gaaet i Opfyldelse. Ole hav-
de i et travlt Øjeblik lagt en To. 
krone fra sig i et aabent Vindue. 
og da hun et øjeblik efter kom og 
vilde have den var den borte. 

Det maatte være Hans Aage, 
der havde taget den, det kunde 
aldrig fejle! Ganske vist benæg-
tede Hans Aage det paa det be-
stemteste, men Maren troede nu 
sit, og hun var ikke til at rokke. 

Hun fik Ole til at give Hans 
Aage en lang Formaningstale om, 
at han maatte rigtignok skamme 
sig ved at belønne deres Godhed 
paa den Maade. 

Menneskene har meget let ved 
at tro ondt om hverandre. Det 
fik Hans Aage hurtigt at føle. 
Næste Dag var hans Skoledag, 
men ingen af Kammeraterne vilde 
lege med ham. Og nu og da kun-
ne han høre Ordet Tyveknægt 
blive udslynget efter ham. 

Kun Lærerens lille Else lod, 
som hun slet ikke havde hørt 
Rygtet; hun var hos ham hele 
Tiden, men det blev ikke til no-
get med Legen. Det skar Hans 
Aage dybt i Hjertet, at han blev 
anset for en Tyv. Det hjalp heller 
ikke, da Else listede en dejlig 
brun Kage til ham. Nej, han syn-
tes, at han var den ulykkeligste 
Skabning paa Jorden. 

Selvfølgelig drøftede Læreren 
og hans Kone ogsaa Rygtet om 
Hans Aage men at han havde stjaa-
let, det kunde de ikke tro. 

En halv Snes Dage gik. og Hi-
to ri en var ved at gaa i Glemme- 
bogen, men saa pludselig en Dag 
korn der ny Luft i Sejlene; Maren 
savnede en af sine Sølvteskeer. 
Hun havde lagt dem paa Køkken,  

bordet foran det aabne Viniiie, 
og da hun senere skulde bruge 
dem manglede der een. Hun ledte 
og ledte, men den var og blev 
borte. Og straks fik Hans Aage 
Skylden. 

Hvad han vilde med en Ske, 
ja, det kunde de ikke begribe, 
men en Tyv stjæler jo alt, saa 
det kunde ikke være andre end 
ham, der havde taget den. 

Ole blev saa øjeblikkelig tilkaldt 
og beordret til at køre „Tyveun-
gen", som Maren kaldte ham, til 
Fattighuset. Maren vilde ikke ha-
ve ham en Stund længere. At ta-
ge ham i Forhør var ganske unød-
vendigt, mente hun, han vilde 
saarnæriel aldrig tilstaa den Skarns-
dreng, han var. 

Ole kunde ikke køre den Dag, 
saa Maren maatte finde sig i at 
beholde ham til næste Dag — 
men saa sandt, som hun hed 
Maren, saa skulde Naboens Kone 
dog have at vide, hvad der var 
sket. I en Fart var hun derovre, 
og nu løb Rygtet paa lette Ben 
igen, og inden Aften vidste hver 
eneste Familie i Byen Historien. 

„Hvad skal vi tro ?" spurgte 
Læreren sin Kone, da Rygtet og-
saa naaede dem. 

„Ja, jeg ved det ikke?" svarede 
hun, „det ser jo ikke helt godt 
ud for Hans Aage, men førend 
Ole Klemmensen tydeligt og klart 
beviser, at det er ham, tror jeg 
det ikke. Stakkels Dreng. 

Else, der havde overværet Sam-
talen, listede sig bedrøvet ud og 
og gemte sig i en mørk Krog i 
Torvehuset. Det gjorde hun altid, 
naar der var noget alvorligt paa 

Færde. 
Det gjorde hende ondt, at hen-

des lille Kammerat sigtedes for 
Tyveri. Bare hun dog kunde 
hjælpe ham — men hvorledes 
skulde hun dog kunne det? 

Jo, lidt kunde hun dog. Hun 
kunde bede til Gud om, at han 
vilde hjælpe Hans Aage og bevise 
at han var uskyldig. 

Og som tænkt, saa gjort. Hun 
foldede sine Hænder cg bad for 
den lille forældreløse Dreng. 

Ved Solnedgang smuttede hun 
over til sin gode Ven, Mads Klok-
ker, og bad om hun maatte kom-
me med op i Taarnet og ringe 
Aftenklokken. 

Ja, det rnaatte hun da gerne. 
Og nu gik Turen op ad den 

snævre Vindeltrappe til de store 
Klokker. 

Det var saa morsomt at kom-
me højt til Vejrs og kigge ud 
over Byen, syntes Else, og hun 
vimsede fra det ene Glamhul til 
det andet. 

Mads fattede om Rebet og skul,  
de lige til at sætte Klokken i Gang, 
da udstøder Else et lille Skrig -
Mads farer sammen og tror, at 
hun er kommet noget til. 

Men hvad ser han? 
Else kommer løbende hen imod 

ham med noget blankt i Hænderne. 
„Se, Mads, se, hvad jeg har 

fundet!" 
Og 111111 holder en Tokrone og 

en Sølvske hen imod ham. 
„Det er vist de Ting, som Hans 

Aage er beskyldt for at have stjaalet 
tror du ikke Mads, saa er han 
uskyldig". 

„Hvad siger du, Barn ?" ud-
bryder Mads og spærer Øjnene 
vidt op. „Det var da mærkeligt. 
Jo, det passer godt nok I" 

I en Fart fik han ringet med 
Klokken og ilede saa ned i Sko-
len for at fortælle om Elses Fund. 

Straks var det en Gaade for 
Lærerens, hvorledes de stjaalne 
Sager var kommet i Kirketaarnet 
-- men pludselig gik der et Lys 
op for dem. Snedkerens Drenge i 
Byen havde en tam Krage, og da 
Krager har stor Lyst til blanke 
Sager, ja, saa maatte det være 

de.., som havde været paa Spil 
og gemt Tokronen og Skeen i 
K irketaarnet. I en Fart fik Lære-
ren Støvlerne paa og kom hen til 
Ole Klemmensen. 

Maren begyndte, saa snart hun 
saa ham, at sladre løs om Tyve-
riet, men standsede brat, da Læ-
reren lagde Tokronen og Skeen 
paa Bordet og fortalte, hvorledes 
han.  var kommet i Besiddelse af 
dem, og hvem Tyven var. 

Ole og Maren var jo ikke fri 
for at være en Kende flove, og 
nu fik Piben en anden Lyd. Det 
havde hele Tiden gjort hende ondt, 
sladrede hun op, at skulle tro, at 
Hans Aage havde stjaalet, men 
hun havde jo næsten været nødt 
til det ; men da han var uskyldig, 
vilde de rigtignok ikke paa nogen 
Maade skille sig ved ham, den 
rare Dreng, som han var. 

Men Læreren var af en anden 
Formening. Han sagde lige rent 
ud, hvad han mente om dem som 
Plejeforældre, og meddelte dem, 
at Hans Aage skulde bort fra 
dem. 

Maren kørte straks op med, at 
det kunde han da ikke mene, og 
tilmed vidste hun, at der var in-
gen i hele Byen, som vilde tage 
ham for den Betaling, de fik. 

Jo, der er," svarede Læreren ; 
„thi det vil jeg, ja, endog for in-
genting." 

Derpaa tog lian Hans Aage 
ved Haanden, bød Farvel og gik. 

Og fra den Dag af havde Hans 
Aage sit Hjem i Skolen. 

Lærer Møller standsede, men 
kort efter lød det fra den spændt 
lyttende Skare, der laa paa Gul-
vet. „Ja, men Far, hvorledes gik 
det senere Hans Aage?" 

„Ja, hvordan tror I ?" Hans 
Aage voksede til, blev stor, kom 
paa Seminariet, blev Lærer og 
fik Else til Kone — ja, og sidder 
her." 

1 det samme rejste Fru Møller 
sig, gik hen til sin Mand, tog 
ham omkring Halsen og sagde ; 
„Ja, Børn, her sidder Hans Aage 
og Else. Og saa er Historien ikke 
længer." 

Røde Kors 
Allinge Afdeling afholder den aar-
lige Generalforsamling Fredag den 
10. Januar Kl. 7,30 i Fru Chri-
stensens Havestue. 

Bestyrelsen. 

giografen  
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20 

Svulne Solbakken 
Bjørnstjerne Bjørnsons berømte 

Fortælling, optaget i Norgessrn kke 
Natur. — Skandinavisk Musik. -
En stor Oplevelse at se denne Film. 

Personkørsel 
udføres med 4 — 5 Personers 
lukket Vogn. 
Aage Jørgensen, Tlf Allinge 7'2 

Køb Bøger i Kiosken I 
det store Uivalg. 

3øger og 31de. 

Ill. Familie-Journal No. I d 
d. 30.-12.-35. 

„Hvornaar er det Nytaar ?" ly-
der den spørgende Overskrift til 
en Artikel, der bringer ikke saa 
faa Overraskelser gennem sine 
Svar paa, hvornaar det virkelig er 
Nytaar rundt om paa Jordkloden. 
En Dobbeltside med Fotografier af 
Personer og Begivenheder, der vak-
te særlig Opmærksomhed i det 
svundne Aar, giver i kortfattet Form 
et samlet Tilbageblik over Ting, 
der skete, og som det er værd at  

mindes. „Krigen paa Fyrpladsen", 
skildrer en Virkelighedsbegivenhed, 
mere spændende end den mest 
spændende Sensations - Novelle. 
Sportsartiklen fortæller morsomt 
om Danmarks Nutids-Vikinger og 
Nytaarssvomningen i Hellerup Havn, 
og den danske Flyver og Flyvetek-
niker Paul 13. Pollner, fortæller 
interessant om sin Ven, den ver-
denskendte Flyvemaskine-Opfinder, 
Anthony G. Fokker. Paa Damesi-
derne bringes Modeller af Spadsere-
kostumer og Frakker. Opskrifter 
paa Anretninger til koldt og varmt 
Bord m. m, — og endelig forskel-
lige Noveller skrevet af baade dan-
ske og udenlandske Novellister. 

Fra Uge til Uge. 
_0_ 

Vundet! 
Nu er samtlige Præmiopgaver 

blevet udtrukne, og vi bringer 
her Resultaterne. 

Mrk. „Jul i Hasle" : 1. Præmie : 
Gudrun Kure, Hasle ( 1 Æ. Brev-
papir). 2. Præmie : Agnethe Dam, 
Hasle ( 50 Visitkort ). 3. Præmie 
Peter Jensen „Arbejdslyst" Kle-
mensker, pr. Hasle. (1 Hammers-
hus Birks Historie) 

Mrk. „Julespøg", ( Nordborn-
holm ) 13.-12.-35. Her var kun 
een af de indkomne Løsninger 
rigtige, I. Præmie tilfaldt Karen 
Margrethe Dam, Vævergrd, Olsker. 

Mrk. „Julespøg" 21. - 12. - 35 
1. Præmie : Bendt Kjøller, Allinge. 
2. Præmie : Emil Krak, Allinge. 
3. Præmie: Anna Christnsen, 
„Lillebo", Bolleris Klemensker. 

Præmierne er afsendt. 

Biografen 
fremviser i denne Uge den be-

kendte Film „Synøve Solbakken". 
En Film, der fremkalder Erindrin-
gen om den svenske Stumfilms 
Glansperiode, en direkte Efter-
kommer, der blot har faaet Mæle. 
Ogsaa her er det den store sven-
ske Skuespiller Victor Sjbstrbm og 
de landskabelige Skønheder, der 
spiller Hovedrollerne. — Bjørnson 
kan heller ikke moderniseres. Der-
for er det ogsaa lykkedes Tancred 
Ibsen, der har iscenesat Filmen, 
at gøre den saa bjørnsonsk smuk 
og betagende, at man kun føler 
Trang til at sige noget godt om 
denne Film. Det lille Forspil med 
Synnøve og Torbjørn som Børn 
er en udmærket Film-Optakt til 
denne Bondelivsskildring, der nok 
er mere episk end egentlig dra-
matisk, men giver et karakteristisk 
Billede af Personers Samhørighed 
med den Tid og det Miljø, de 
lever i. Randi Brænne er netop 
saa nordisk, blond og blid og 
uskyldsren, som Sæterjenten skal 

være. Fritjof Billquist er sympa-
tisk og vederhæftig som den in-
desluttede Torbjørn, og som hans 
Fader yder Victor Sjbstrean Fil-
mens ypperste Præstation, en myn-
dig gammel Kraftkal, der er som 
skaaret ud af Bjørnsons Novelle. 
Her er det lykkedes at gøre Roe  

Lodsedler! 
til Varelotteriets I. Trækning 

med 11.400 Gevinster, sælges og 
fornyes for 360 øre— sidste Dag 
den 14. Januar. 

I. B. Larsen, Allinge 

Modtag vor bedste Tak 
for Deltagelsen ved vor Mo-
ders, Marie K of od's Begra-
velse. 

Allinge, den I. — 1. 1936. 
Børnene. 

Forlovelsesringe > 
Lager af altt Størrel-
ser i moderne, ciselere-
de og glatte Ringe .,se 

Allinge Ur- og 
Guldsmedeforretning • Conrad Hansen. TI. 140 

• • • • • 

mantiken poetisk, fordi Sentimen- 

taliteten aldrig faar Foden inden-
for. Der er Stemning over de 
mange prægtige Naturscenerier fra 
Guldbrandsdalen, og Naturen af-
spejles hos Menneskene. Sveriges 
store Symfoniker Hugo Alfv&I har 
over nordiske Folkemelodier kom-
poneret en overordentlig smuk 
Ledsagemusik, der i sjælden Grad 
passer til Filmen og understreger 
det skiftende lyriske Tonefald. 

Nytaarsaften 
forløb uden større Sensationer 

af nogen Art. Naturligvis mang-
lede der ikke noget hvad Kanon-
slag og Skruptusser angik, heller 
ikke Regnen udeblev, desværre. 
Den gamle Skik med at flytte om 
paa Havelaager og trække Baade 
til Torvs er aabenbart døet hen, 
Torvet laa laa stille og fredeligt 
og tomt. 

Derimod var der stor Fest i 
Sta mmersha Ide. Nytaarsfesten hav-
de samlet ca. 200 glade Menne-
sker sammen og Dansen gik lys-
tigt i den store nyindrettede Sal 
til langt ud paa de srnaa Timer. 
Klokken 12 markeredes af de kend-
te Toner fra Raaadhusklokkerne 
i København, og derefter afbrænd-
tes et stort Festfyrværkeri; Raket-
terne fløj til Vejrs til Publikums 
Bifald. Der var Nytaarsstemning 
over hele Linien. 

Leveungerne 
i Zool. Have vokser stadig. 

Desværre var det umulig at hol-
de Liv i den ene, den døde nogle 
Dage efter Fødslen. Af de to til-
bageblevne er den ene spilleven-
de og naturlidvts alles Kæledæg-
ge, den anden er syg, men Dyr-
lægen haaber at kunde redde dens 
Liv. Det er ikke nemt at holde 
Liv i saadanne smaa Skabninger, 
siger Herr Mechlenburg, men vi 
gør hvad vi kan, og haaber det 
bedste. Maaske ser vi en Dag i 
Foraaret Fru Mechlenburg spad-
sere i Allinge med den ene af 
dem i en Snor! 

De staar stadig i Restaurationen 
i en Kasse, og bliver passet af 
Hunden, der deler sin Kærlighed 
mellem sin egern Hvalp og Løve-
ungerne. 

Forlovelse 
er indgaaet mellem Frk. Grethe 

Lundgreen, Lindeplads, Allinge 
og Herr Aage Kragskov, Maskinist 
ved Hammerens Granitværk. 

1 Bedeugen 
samles Indre Mission, Luthersk 
Missionsforening og Evangelisk 
Luthersk Missionsforening til 

Fællesmoder 
den 6. og 7. Januar paa Missions-
hjemmet, den 8. og 9. i Luthersk 
Missionsforenings Missionshus, og 
den 10. og I I. i Evangelisk Luth. 
Missionsforenings Missionshus. 
Hver Aften Kl. 7.30. 

Søndag Aften den 12. Januar 
slutter Bedeugen med Altergangs-
gudstjeneste i Allinge Kirke Kl. 7 

Alle er velkomne. 
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Vi har alle Slags -
af bedste Kvalitet — 
og vi sælger til de rigtige 

smaa Priser. 

Varmt Karbad 
m. Styrtebad 75 Cire 
■ 

Torsdag og Lørdag fra Kl. 10 
Telefon Allinge 131 kan benyttes 

Oda Hjortbal Christensen, Vesterg. 

Den bedste 

Steg 
faar De hos 

SlagterW.Rømer 

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

Xob vinterbrændsel i #lodianbel! 

'Nordlandets Handelshus. 
■•••-1.1.■•7~1.111.• 
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Hotel ALLINGE Andr. Mikkelsen 

Autoværksted 	Allinge 

ALLINGE APOTEK 
F. W. Madsen 

A. Mauritsen 

KIOSKEN 	Allinge 

HØIERS HOTEL 

A. Liljeroth 

I hmager 	 Allinge 

C. Larsens Skotojsforr. 

Vestergade 	Allinge 

P. C. H 0 LM Træskom. L. Larsen P R I 
P. Ipsen 	.Nielsen 

Grethe Lundgreen 

Lindcplads 	 Allinge 

Johan Madsen 

'.. Havnen 	 Allinge 

Conrad Hansen 
Ur- og Guldsmedeforretning 

Handelsgartner C. Jensen TAT OLS UDSALG 

v. Havnen 	 Allinge 

HUSMODERBØRSEN Skrædder P. C. Ipsen 

TI f. 	113 	 Allinge 

• ■■• 
12 

Henning Jørgensen 
Bageri og  Konditori 

Kaj Jensens Slagterforr. Kofoed & Mortensen 
Byggeforretning 

Ludvig Jacobsen 

Malermester 	Allinge 

Ejnar Larsen 

Møbelforretning 	Allinge 

ALLINGE SKÆRE RI 
Geert eert Hansen 

Allinge Radioforretning 

William Lind 	v. Lindeplads 

Carl Petersen 
Smedeforretning 
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ZOOLOGISK  HAVE GÆSTGIVERGAARDEN BIOGRAFEN GRØNBECHS HOTEL ALLINGE TEGLVÆRK 

Anna Weber 
Damefrisørsalon 

Thora Pedersen 

Modeforretning 	Allinge 

Cykle- & Radioimportoren 
H. Jørgensen 

W. Romer 

Slagterforretning 	Allinge 

Kamma Kornum 
Damefrisørsalon 

PALMEHAVEN Sander Lind 

 Skrædder 	 Allinge 

Axel Mogensen 

v. Havnen 	 Tejn 

Bager E. Hald 

Allinge 

STRANDHOTELLET 
Fr. Bidstrop 

Fru E. Hansen 

Sandvig 

Th. Andersen's Bageri 

Sandvig 

Sandvig Boghandel 
Iohs. Sørensen 

Aug. Lundgreen 

Sandvig 

Gornitzka's Bogtrykkeri 	 
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-alt iberegnet! Kamma Kornum. Tlf. 153 

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 

2)ognmand Sergmann, .7l f• XIIinge 57 

Bil udlejes!  

Skolekorsel! 

Mit store Udsalg 
1111111111111111111H1111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

begynder Lørdag den 11. 

Se Annoncen 
i næste Uge. Allinge Messe. 



Cykle- og Radiohnporlaren — RUiinge 
v. H. JØRGENSEN --- ved Havnen -- Telefon 156 

BYENS STØRSTE ØG FORENDE 
Alle førende Mærker i Cykler, Radio og Grammofoner. 
Fineste Retalingsvilkaar. Største Garanti. Øens billigste 
lndkeibssted. 
Prisailhud og Demonstrationer altid uden Købetvang. 

Dele til Cykler, 
Radio og Grammofoner samt elektr. Artikler haves altid paa Lager 

Radioinstallation og Antenneopsætning udføres billigst overalt, Ø 

ordbornholms Adressefortegllelse 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

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

Blikkenslagere 

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

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. AlI. Tlf. 138 
Tapet — Lædervarer 	Legetøj' 
Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed' 45c Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bødkere. 

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

Cykler og Cyklereparatloner 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

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

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Al!. 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 AlI. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotellerog Pensionat. 
Gorn itzk as Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter 

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, 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 

Ligkistemagasiner 
Kofoed ,Sc Mortensen All. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, Ali. Tlf. 47 

Lotterikollektioner 
Klasselotteriet: 

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

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

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

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

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI. 

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" TIL Sandvig 6 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, 1-1„ x./Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr , Kirkepi. All. Tlf. 138 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11. 
Olsen, Ray, Østerg. Allinge. 
1. Kl. Herntskreedder -- Moderne Snit. 

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, All, Tlf. 7 

Varme Bade. 
Fru Oda Itiortbøl Christensen Tlf. 131 

diaben Torsdag og Lerdag fra Kl. 9, 

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

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

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

Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkørsel udføres. 
Nielsen, Poul, Østerg. Ali. Tlf. 145 
At Lastkarse! udføres 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkorset 
Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P. Munch. Blaaholtshus Tlf. All. 137x 
Prrsonkørsel 113 Personer) 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Radioforhandlere 	I 	Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 Vognmænd 

PROTOKOLFABRIK 	  De tossede Nerver, 
Af Chr. H. Damm. 

--o— 

En Lørdag Aften kom de med 
ham. To unge, ranke Mænd i 
Redningskorpsets klædelige Uni-
form løftede ham, saa let som om 
han var et Barn, fra Baaren og 
over i Sengen, ved Siden af min 
Seng. Kort efter kom Lægeassi-
stenten og skrev de forskellige 
Dataer ned. Jeg hørte, at hans 
Navn var Aksel Bang, at han var 
28 Aar og ugift. Hvilken Sygdom 
han led af, vidste han ikke, og 
jeg fik det heller aldrig at vide. 
Lægen skrev nogle latinske Ord 
paa den sorte Tavle over hans 
Seng, men da mit Iille Skolefor-
raad af dette Sprog forlængst var 
sluppet op, kunde jeg ikke klare 
Ordene. 

Aksel Bang var imidlertid sløj. 
Han laa næsten Dagen lang og 
stirrede op i Loftet; spiste meget 
gjorde han ikke, og naar vi halv-
raske Naboer temmelig højrøstet 
drøftede Chancerne for at komme 
ud, fo'r han forskrækket sammen. 
Helt forvildet blev han, da Bon-
den fra Lemvig og Inspektøren 
fra København en Aften lige før 
Sengetid gav sig til at danse Tan-
go ude paa den brede Gang mel-
lem Sengene. Det var ogsaa et 
grotesk Syn at se disse to Skik-
kelser, kun iført Skjorte og med 
Sengetæppet som Nederdel, svæ-
ve rundt paa Gulvet. 

Leende betroede han mig et 
Par Dage efter, da han var kom-
met lidt til Hægterne igen, at han 
ikke havde været klar over, om 
det var et Hospital eller en Dan-
sesalon, han var kommet til. Og 
samtidig forklarede han mig, at 
hans Sygdom var kommet ganske 
pludseligt, kendetegnet ved en 
mærkelig Slaphed i hele Kroppen 
og stærke Smerter i Hovedet. Han 
havde været hos forskellige Læger, 
men ingen havde kunnet hjælpe  

ham. Sygehuset var nu hans sid-
ste Udvej. 

Tilsyneladende havde Lægerne 
paa Sygehuset opdaget Sygdom-
mens Art, for han bedredes ken-
deligt. Glædestraalende betroede 
han mig, at hans Kæreste havde 
lovet at komme til Hovedstaden 
for at kunne besøge ham. Hun 
var saa sød, sagde han og sam-
menlignede hende med Frøken 
Carlsen, den unge, næsten for 
smukke Sygeplejerske, som lys, 
skær og smilende var alle Patien-
ters Yndling. 

Jeg lod ham fortælle, idet jeg 
af Erfaring vidste, at det slet ikke 
nyttede at bremse en Mand i at 
fremkomme med alle Kærestens 
gode Egenskaber. Men ikke desto 
mindre udtalte jeg min Tvivl om, 
at Kæresten kunde staa Maal med 
Frk. Carlsen. 

„Selv om Frk. Carlsen har en 
vis Lighed med min Kæreste", 
svarede han, „er hun ikke nær 
saa sød og saa god". 

Han var haabløs forelsket i den 
fjerne Kæreste, som tilsyneladen-
de ikke var nær saa interesseret 
i ham. I alle Tilfælde fik han kun 
eet Brev fra hende; holdt i en 
ganske almindelig Skolepigestil og 
ret køligt, men han var tilsyne-
ladende godt tilfreds med det. 

„Jeg holder saa meget af Blom-
ster", fortalte han, „saa nu har 
jeg bedt min Kæreste sende mig 
nogle". 

Der kom ikke flere Breve og 
heller ingen Blomster. Derimod 
fik han et Tilbagefald. Hans Til-
stand forværredes betydeligt. Hef-
tige Smerter i Hovedet gjorde 
ham næsten bevidstløs, og baade 
om Dagen og om Natten fantase-
rede han. Bestandig kaldte han 
paa Kæresten, som imidlertid ikke 
kom. 

,,Det er næsten uudholdeligt at 
høre paa", sagde jeg til Frk. 
Carlsen. „Bare den tossede Kæ-
reste dog kom. Maaske kunde 
det hjælpe ham." 

„Hvad skal vi gøre. Vi kan dog 
ikke skrive efter hende", bemær-
kede hun. 

„Nej, det kan vi vel ikke. Men 
De kan i alle Tilfælde skaffe en 
lille Buket Blomster, som vi kan 
stille paa hans Bord, og saa sige 
til ham, at de kommer fra hans 
Kæreste. Det vilde under alle 
Omstændigheder opmuntre ham". 

Den næste Morgen stillede Frk. 
Carlsen en Buket Roser paa hans 
Bord og forklarede ham, at de 
kom fra hans Kæreste. 

Han smilte et lykkeligt Smil, 
og for første Gang i lange Tider 
blev hans saa matte Øjne blanke. 
Det varede dog kun en kort Stund, 
hvorefter Sløvheden atter over-
mandede ham. 

„Der er ikke noget at gøre", 
sagde Lægen. „Vi kan lindre 
hans Smerter. Men frelse ham 
kan vi ikke". 

Den Syge laa ganske stille og 
med lukkede øjne. Af og til be-
vægede han Munden og kaldte 
paa Kæresten. Næsten uhørligt 
kom de brudte Sætninger over 
hans Læber. 

,,Han har ikke langt igen", 
sagde Frk. Carlsen. „Jeg gad vide, 
om det vilde trøste ham, hvis 
Kæresten var her". 

Jeg saa lidt uforstaaende paa 
hende. 

„Selvfølgelig", svarede jeg. 
Saa satte hun sig ned ved hans 

Seng, lod det hvide Forklæde fal-
de, og bøjede sig ind over ham, 
sagte hviskende hans Navn. 

„Hvor godt, at Du er kommet", 
hørte jeg ham sige. „Du er saa 
god, saa god". 

Frk. Carlsen tog hans Haand 
og klappede den varsomt. Blidt 
kyssede hun ham paa Panden. 

Med lukkede øjne laa han og 
smilte, saa drog han et dybt Suk 
— og et Hjerte mindre s og Slag 
i denne Verden. 

Men med foldede Hænder og 
med Ansigtet begravet i Senge-
tæppet laa den unge Sygeplejer- 

Salget stiger mer og mer 
for den, d Cr benytter de 

gode Id&r, 
der findes i Tryk sa gs-

Reklamen. 

ske og hulkede, som om hendes 
Hjerte skude briste. 

Pludselig rejste hun sig, tørre 
de øjnene og sagde til mig, lige 
som undskyldende: 

„Det er de tossede Nervers 
Skyld". 
Hun gik. Hendes Vagt var forbi. 
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