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Hendes Broder,

Naboer og Husfred.
—0—

-0---

— Det er morsomt at træffe
dig igen, kære Gordon. Men hvor
har du dog vreret i al den Tid?
Hvornaar kom du tilbage?
— Jeg korn tørst i Morges,
svarede Gordon. — Men Iiirtæl
mig nu, hvorledes alt staar til her.
Gordon var endnu en ung
Mand, men Rejser i fjerne Lande
havde brunet hans Hud og blandet Sølvstænk i det sorte Haar,
men intet havde forandret Udtrykket i hans modige trofaste
blaa øjne.
— 1)u rejste jo saa pludselig,
begyndte Vennen atter. — ner
var ingen, der forstod hvorfor.
— Aa, bryd dig ikke om det,
svarede Gorden, — det var saadan en pludselig Rejselyst.
— Ja, her gaar alt som ellers,
fortsatte den anden, — de sædvanlige Forlovelseshistorier og
saa videre. Kan du for Resten
huske den lille Nina Halford.
— Ja, svarede Gordon kort, jeg husker hende ganske godt.
- Saa vidt jeg husker, var
du nok lidt forelsket i hende,
min Dreng. Naa ja, saadan gaar
det jo saa ofte. Det er noget,
man kommer over.
— Ja — nogle, svarede Gordon med et lille Suk, — Men
hvad er der med hende?
Hendes Fader er død for nogle
Maaneder siden. Han efterlod
sig en ganske pæn Formue, som
Nina og John — hendes Broder
— skulde have delt ; -men John
ved du nok forsvandt ; han gik
— efter alt, hvad man har faaet
at vide — under med en Damper, og nu skal Nina arve det
hele ; men Testamentet er affattet saaledes, at om John nogensinde kommer igen, saa skal
hun afstaa alt til ham mod en
aarlig Livrente. Du kan nok huske, hvor hendes Fader elskede
John, — han var lige ved at gaa
i Jorden af Sorg, da Sønnen forsvandt. Nu er Nina jo en rig
Arving, og -saa kan du nok tænke, hvorledes det er gaael.
— Hun er naturligvis bleven
forloVet? sagde Gordon mørkt.
— .1a, naturligvis; men det kedelige er, at det sikkert er en
(herlig Fyr, der har erobret hendes Hjerte, — han synes ligefrem
at have forhekset hende.
— Hvem er han?
— Ja, det er der ingen, der
rigtig ved. Han dukkede op, et
Par Maaneder efter at du var
rejst; han er bundfattig, og det
er sikkert for Ninas Penges Skyld,
han tager hende, thi der siges,
at han har ladet Ytringer af den
Art falde til et Par aabenmundede Venner, og i hvert Fald
har han lovet sine Kreditorer,
at de skulde faa Pengene, saa
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snart han var bleven gift. — Naa,
naar man taler om Solen, saa
skinner den! Se, der har vi Manden, sluttede han hviskende, da
en høj, elegant klædt Mand traadte ind i Klubværelset, hvor de
to Venner sad.
Gordon saa interesseret paa
ham.
— Har du aldrig set ham før?
spurgte Vennen.
— Nej aldrig, lød Svaret; —
men jeg giver dig Ret, han har
et ubehageligt Udtryk. Stakkels
Nina, jeg frygter for, hun vil
blive alt andet end lykkelig med
ham.
Gordon gik Dagen efter ned
ad Gaden. Det var hans Hensigt
at gaa hen og hilse paa Nina
Halford, en Beslutning, han havde fattet og atter opgivet.
— Hvorfor skulde jeg ikke
gense hende endnu engang? Der
var dog en Tid, — naa, jeg vil
se hende denne ene Gang, og
saa ikke mere ; i Morgen vil jeg
atter rejse, — blot jeg faar hende al se først.
Han ringede.
— Frøken Halford er ikke
hjemme, men jeg venter hende
hvert øjeblik, saaledes lød den
Besked, Pigen gav ham.
Han besluttede at vente og
blev vist ind i den lille Dagligstue, han kendte saa godt, hvor
intet syntes at have forandret
sig. Jo — der paa Bordet stod
et Billede af hende, af Nina.
Han greb det uvilkaarligt. I samme øjeblik følte han en uimodstaaelig Trang til at trykke Billedet mod sine Læber. Det var
det eneste Kys, lian sikkert fik
Lov at give den, han elskede.
I det samme lød der en Stemme bag ham:
— Men hvad er det dog, De
har for, min Herre?

Han vendte sig hurtigt om.
Den talende var Edward Milton,
Ninas Forlovede. Han stod og
stirrede paa Gordon med et uforskammet, haanligt Smil.
— Jeg ved ikke, hvad der berettiger Dem til at spørge mig
saaledes, sagde Gordon roligt.
— De ved maaske, at den
Dame er min Forlovede. Men
hvem er egentlig De?
Gordon fik en pludselig Indskydelse, som han ikke kunde
forklare sig selv.
Smilende strakte han Haanden
ud mod Edward Milton og sagde:
— Min kære Ven, jeg er glad
over at have gjort Deres Bekendtskab. Men De maa ikke være
skinsyg paa mig, thi en Broder
maa vel have Lov til at kysse
sin Søsters Billede.
— Broder ! gentog den anden
forbløffet og veg tilbage.
— Ja. Maaske det overrasker
Dem. Jeg kom først hertil i Gaar,
— alle troede, jeg var død. Det
er jo kedeligt for Nina, at hun
skal miste Pengene, som hun
ansaa for sine; men personligt
vil det ikke have nogen Forskel
for hende. Jeg er saa glad over,
at hun i Dem har fundet en
Mand, der kan skabe hende et
lykkeligt Hjem.
— Faer Deres Søster ingen
Ti ng ? stammede Milton forfærdet.
— Nej, kun en Livrente part
tusind Kroner om Aaret, sagde
Gordon smilende. — Men nu har
hun jo ogsaa Dem til at drage
Omsorg for sig.
— Jeg, — jeg er bange for, at
jeg ikke er i Stand dertil. Det
hele er en — en Misforstaaelse.
Min Familie synes ikke om Partiet, — jeg er aldeles uformuende selv og er vis paa, at Deres
Søster ikke gør Fordring pile
min Haand.
— Hvad ! raabte Gordon, —

De vil bolde min Søster for
Nar ! De skal gifte Dem med
hende!
Edward Milton var yderst ilde
til Mode. — Tror De maaske
De kan tvinge mig? stammede
han! — Da jeg traf Deres Søster
var hun rig. Jeg kan ikke Døren var sagte gaaet op, uden
at han havde mærket det.
— De skal heller ikke ! lød i
det samme Nina Halfords klare
Stemme. — Jeg har været saa
heldig at høre en Del af denne
Samtale — og jeg begynder at
forstaa. Tak Hr. Gordon, De har
gjort mig en uvurderlig Tjeneste.
— Gordon? stammede Milton.
-- Er det da ikke Deres Broder?
— Nej. slet ikke, svarede hun,
— det er en kær, gammel Ven.
Hvis De ikke har noget imod, at
forlade os nu, Hr. Edward Milton, vedblev hun spottende, saa vil det være mig yderst kært.
De har forklaret Dem tilstrækkeligt, vi kender vist nu hinanden.
Den uheldige Hr. Milton forsvandt hurtigt ud af Døren med
en Ed.
— Tak, Hr. Gordon ! Nina greb
hans Haand. — Jeg er Dem uendelig taknemmelig.
— Jeg er bedrøvet over at have gjort Dem Sorg, Frøken, svarede han og saa paa hende med
sine trofaste øjne.
Hun rystede paa Hovedet.
— Godt at det gik, som det
gjorde,. Men hvorfor er det saa
længe siden, jeg har set Dem ?
spurgte hun sagte.
— De ved vist selv hvorfor,
Frøken, svarede han blødt.
Og det saa ud, som om hun
vidste det. I nogle faa Minutter
havde Gordon været hendes Broi et langt, lykkeligt Liv
der,
blev han hendes Ægtefælle.

Der er et gammelt Ord, der siger, at Naboer er Guld værd, naar
de er gode. Og sikkert og vist er
det, at det at have gode, fredelige og tjenstvillige Naboer er noget, man ikke kan skatte højt nok
— og at man skal gøre alt for at
bevare dem.
Husfred i snævreste Forstand
bestaar naturligvis i Fred mellem
Fa miliens og Husstandens Medlemmer; men i videre Forstand hører
ogsaa Fred og god Forstaaelse
med Naboerne dertil, thi hele Hjemmet vil lide under et daarligt Forhold til disse ; thi Ufreden og Misfornøjelsen kan ikke lægges bort,
naar man træder over sin Dørtærskel. Derfor skal det ogsaa være
os i højeste Grad magtpaaliggende at bevare og fremarbejde en
god Forstaaelse med Naboerne,
og dette skal ske paa mange
Maader.
Om enhver vilde overholde følgende Anvisninger, vilde Freden
sikkert ikke saa ofte som nu blive
forstyrret.
I) Aldrig lytte til Sladder om
andre, thi det gavner ikke os selv,
gør os tvært imod ringere og kan
afføde meget ubehageligt Fjendskab, Bitterhed, Ulyst til at tilgive 0. S V.
2) Aldrig selv at sige noget om
andre og ikke heller dømme andre.
Som oftest dømmer vi fejl, og i
hvert Tilfælde staar det ikke til
os at dømme.
3) At passe paa Børnene. Ofte
har en ubetydelig Strid mellem
disse ført til Ufred mellem de
voksne, blot fordi begge Parter
holdt med sine egne Børn og
skænkede disse ubetinget Tiltro,
omendskønt ethvert fornuftigt Menneske burde vide, at Børn ikke
altid holder sig til Sandheden, og
at i Almindelighed begge Parter
har nogen Skyld. Det er dog alt
for latterligt at tage efter, hvad
Børn siger, og bidrage til at opdrage dem til Ufordragelighed og
Egenvilje, i Stedet for at befale
dem at forliges med deres Kammerater og være rede til at tilgive.
4) Ikke at staa for skarpt paa
sin egen Ret. Men hvor ofte gør
man ikke det? Og man betænker
sig ikke paa for en ren Ubetydeligheds Skyld at ødelægge et Forhold, der er hundrede Gange mere
værd end hele Sagen. 1 Stedet
for at bøje af skal der sættes
haardt mod haardt. Vis dog hellere lidt Føjelighed og god Vilje,
— du kommer oftest længst paa
den Maade.
5) Altid at gøre sin Pligt overfor andre. Andre vil da ogsaa som
Regel gøre deres Pligt overfor dig;
i hvert Tilfælde har du intet at
bebrejde dig, og den gode Bevidsthed er alene Belønning nok.
6) Altid at være rede til at til-

give. Har du ingensinde prøvet
at tilgive, saa gør det nu, thi du
vil da ogsaa føle en Glæde, som
du ingensinde før har følt, og du
vil vinde Venner saa trofaste, som
du ingensinde før har haft dem.
Hold nu disse 6 Bud, saa holder du samtidig paa Husfreden,
og den er det nok værd at have
FM
til Huse.

Nordbarddiffis Turistfora.
afholdt i Fredags ordinær Generalforsamling paa Hotel Allinge.
med desværre alt for ringe Tilslutning fra de interesserede Hotel- og Pensionatsejere.
Formanden, Kebm. Planck, bed
velkommen og udtalte nogle smukke Mindeord over cand. Mortensen, som for faa Dage siden afgik ved Døden. Cand. Mortensen
var, udtalte Formanden, altid i
forreste Linje, naar det drejede
sig om Turistsagen. Han var i
mange Aar Formand for Østersøbadet ,,Bornholm", Medlem af
Repræsentantskabet i Bornholms
Turistforening, og et af hans sidste Arbejder for Turistsagen var
at være med til at stifte Nordbornholms Turistforening og som Medlem af det nedsatte Udvalg hjælpe til at udarbejde Forslag til
Foreningens fremtidige Retningslinjer. Medens Forsamlingen rejste sig, udtalte Formanden et :
Ære være cand. Mortensens Minde.
Til Dirigent valgtes Fotograf
Kjøller, og Formanden aflagde
derefter en meget udførlig
Beretning.
Nordbornholms Turistforening
havde kun haft &I Sæson at virke
i, og der kunde selvfølgelig ikke
henvises til store Resultater i den
korte Tid, men dette var ikke
ensbetydende med, at Bestyrelsen
ikke havde bestilt noget eller savnet Arbejdsstof. Foreningen var
endnu ikke meget kendt udenfor
Bornholm, men der var dog i Løbet af Sæsonen kommet adskillige
Forespørgsler fra Turister Landet
over. Foreningen havde pr. 1. Januar 172 Medlemmer. Ved Starten var der ganske vist tegnet
180 Medlemmer, men Hasle havde svigtet, idet det ikke var lykkedes at faa Kontingent ind alle
Steder. For Aaret 1935 havde
Østersøbadet tegnet sig som Medlem med et Kontingent paa 300
Kr. Tak herfor og Ønsket om, at
man ikke glemmer Foreningen i
den kommende Sæson. Der var
sendtAndragende til Allinge-Sandvig Byraad om Støtte med et aarligt Bidrag, og der var herpaa
modtaget det Svar, at Andragende var henlagt til Budgetbehandlingen. Der var fra en erfaren
Mands Side sagt, at dette Svar
betød Papirkurven, men dette
kande Formanden ikke tro; Byraadet havde sikkert bedre Forstaaelse af Turistsagens Betydning
for Kommunen, og naar Byraadet
ikke med det samme vedtog at
yde et Bidrag, saa var det sikkert
for at faa Lejlighed til at afsætte
et større Beløb paa Budgettet.
Dir var fra Foreningens Side
klaget til Sundhedskommissionen
over Sygehusets Kloakudløb i Løsebæk ved Badestranden, og der
var Haab om, at dette vilde blive
forbedret. En Opfordring fra Turistforeningen for Danmark om at
tegne sig som Medlem havde
man maattet afslaa af økonomiske Grunde. Kgl. Dansk Automobilkiub havde i sin Haandbog,
hvori samtlige Landets Købstæder
ellers staar opført med Kort over
Gader og Veje, kun for Bornholm
anført Rønne; dette havde Bestyrelsen paatalt, og det var lovet
rettet. Der var nu vedtaget nye

Love for Bornholms Turistforening, og disse skulde bidrage til,
at Samarbejdet blev bedre, idet
Bestyrelsesmandaterne efter de
nye Love skulde blive ligelig fordelt over hele Bornholm.
Paa:Generalforsamlingen i Bornholms Turistforening den 10. Jan.,
hvor 4 af Bestyrelsens Medlemmer repræsenterede Nordbornholms Turistforening, havde man
i Forening med Østersøbadet valgt
Hotelejer Colberg og Boghandler
Sørensen som Medlemmer af
Bornholms Turistforenings Bestyrelse, og dette Valg var sikkert
heldigt. Med Hensyn til Vejviserspørgsmaalet, som for Tiden var
meget aktuelt, idet der fra Turisternes Side ofte klagedes over
Mangelen paa Vejviserskilte, oplyste Formanden, at der nu vilde
blive raadet Bod herpaa inden den
kommende Sæson. Anskaffelsen af
Skiltene bekostes dels af Amtet
og dels af By- og Landkommunerne samt af Bornholms Turistforening, som i Forbindelse med
de lokale Foreninger særlig skal
tage sig af Seværdighederne. Skiltene betales af Bornholms Turistforening, men Opstilling, Montering og Vedligeholdelse paahvilede det Lokalforeningerne at bekoste, og dette vilde for Nordbornholms Turistforening ikke blive noget ringe Beløb, da Omraadet var stort. 1 Anledning af den
nye Skilteordning havde Foreningen rettet Henvendelse til AllingeSandvig Byraad om at forsyne
Kommunens Gader og Veje med
nye Skilte, da de nuværende Skilte var mere eller mindre ulæselige.
Bestyrelsen havde sidste Sommer paatænkt en større Fest ved
Hammershus under Direktør Gregaards Ledelse, som beredvilligt
havde lovet at paatage sig Arrangementet. Det skulde være en Fest
i ret stor Stil. Direktør Gregaard
havde foreslaaet et Optog paa ca.
200 Personer, klædt i gamle, historiske Dragter, som Direktøren
havde lovet at skaffe fra københavnske Teatre. I Optoget skulde
deltage over 30 Ryttere, forestillende Personer, som gennem Tiderne havde haft Tilknytning til
Hammershus, og alle i originale
Dragter. Hammershus skulde belyses med Fyrfade indvendig, og
der skulde opføres Tableauer osv.
Festen var berammet til den 21.
Juli, og Udgifterne var anslaaet
til ca. 3000 Kr. Alt var forsaavidt
i Orden, men Bestyrelsen havde
haft Betænkeligheder over denne
store Udgift, og tilsidst fik Direktør Gregaard ogsaa Betænkeligheder, og saa blev det hele opgivet.
Formanden sluttede sin Beretning
med at udtale Ønsket om, at 1935
maatte blive et godt Turistaar, og
henstillede til Medlemmerne at arbejde for, at Medlemsantallet indenfor Foreningen kunde blive sat
betydeligt op. Der var mange, som
endnu ikke var Medlemmer, men
som havde Fordel af, at her kom
saa mange Turister som muligt,
og de burde derfor være Medlemmer af Foreningen.
Der førtes en kort Debat om
Beretningen.
Ing. Andersen bemærkede, at
Byraadet ikke mente at kunne bevilge noget Beløb, da der ikke
var nævnt noget bestemt Formaal,
at Pengene skulde bruges til. Endvidere kunde Ing. oplyse, at der
var bevilget et Beløb til Sygehusets Kloakforhold og at der nu
bliver bygget en Septictank.
Formanden : Turistforeningens
Formaal er jo at fremme Turistlivet, og en saadan Forening har
jo altid Brug for Penge, da der
er Problemer nok, der burde tages under Behandling.
Dahl, Imatra og Frigaard, Brogaard mente, at Generalforsamlin-

gen burde afholdes før Bornh.
Turistf. Generalfors.
Hotelejer Koch: Foreningen maa
absolut have en Kassebeholdning,
som kan være disponibel i paakommende Tilfælde. I Februar i
Aar blev vi tilbudt en Reklame i
en engelsk Brochure, som udkommer i ca. 1 Million Eksemplarer,
men vi maatte sige nej, da vi
manglede Penge, og det kostede
dog kun et Par Hundrede Kroner.
Beretningen blev herefter vedtaget og Kassereren, Købm. Bech
oplæste Regnskabet, der ligeledes
godkendtes. Der var indkommet
Kr. 831,00 i Medlemsbidrag og
Regnskabet udviste en Beholdning
paa Kr. 589,61.
Formanden oplyste, at af disse
Penge skulde betales Kontingent
til Bornholms Turistforening ca.
175 Kr. (1 Kr. pr. Medlem) og at
der indvidere skulde bekostes Opsætning af 76 Emalje-Skilte, 35
Træskilte (til Slotslyngen og Finnedalen); og saa var Kassen tom.
Til Bestyrelsen genvalgtes Købmand Bech og Avlsbr. E. J. Andersen, og som Revisor genvalgtes Bogtrykker Gornitzka og nyvalgtes Fotograf Alf. Kjøller.
Under Eventuelt forelagde Formanden et Udkast til en Brochure specielt for Nordbornholm, udarbejdet af Bogtrykker Gornitzka.
Der var lagt særlig Vægt paa
Billederne og disse var omgivet
af en Del livlige Pennetegninger,
der skildrede Turistlivet paa Øen.
Forsiden var tegnet af Kunstmaler W. Steiner og Billederne leveret af Fotograf Kjøller, Allinge.
Hotelejer Koch fandt Ideen god,
men mente at den burde kombineres med „Østersøbadets" Brochure, da for mange Brochurer
blot havnede i Papirkurven.
Ing. Andersen: Det vil være
vanskelig at faa Annoncer til en
ny Brochure, i ethvert Fald vil
det gaa ud over en anden.
Gornitzka, jun.: Meningen med
Brochuren er at fremstille en Billed-Folder med Motiver fra Nordbornholm d. v. s. fra Johns Kapel til Rø. For at undgaa for ruegen Tekst, bliver Billederne ligesom kædet sammen af smaa livlige Tegninger, udført af Kunstmaler W. Steiner, der ogsaa har
tegnet Omslaget. Som sagt Vægten lægges paa Billederne, og der
bliver kun Plads til 3 Sider Tekst ;
her var tænkt anbragt en Hotelog Pensionatsfortegnelse samt evt.
Annoncer fra Dam pskibsselskaberne „Østersøen" og „Østbornholmske". Denne Fortegnelse, samt
Annoncerne skulde til Dels dække Udgifterne, Resten kunde vel
faa Plads paa Turistforeningens
Budget.
Rønne Turistforening udgiver
i Aar to Brochurer og vi savner
i høj Grad en Billedbrochure her
fra Nordspidsen, der ikke er redigeret af Rønne. „Østersøbadets"
Brochure er glimrende, men paa
Grund af Kortet, og de mange
Annoncer er Pladsen for Billeder
jo indskrænket.Taleren mente ikke,
at der kunde laves for mange
Brochurer, naar blot det, der blev
lavet, var godt og iøjefaldende.
Udkastet cirkulerede blandt
Medlemmerne, de fandt Ideen god
og Omslaget fortræffeligt.
Sagen vil blive drøftet nærmere paa Bestyrelsesmøderne.
Efter kort Diskussion sluttede
Dirigenten Generalforsamlingen
med en Tak til de fremmødte
Medlemmer.

delinger af Dansk Vandrelaug arrangerer saaledes Aaret rundt Weekend Ture for deres Medlemmer.
Ogsaa her paa Øen er der Vandrere, der Lørdag Eftermiddag eller
Aften pakker deres Rygsæk og enkeltvis eller i Flok, til Fods eller
paa Cykle drager afsted ud i Naturen, hvor et eller andet Vandrehjem,
beliggende ved Havet eller i Skov,
venter paa dem — og hvor de ved
Pejsens aabne Ild tilbringer mange
muntre Aftener.
Nu paa Lørdag stævner DVL'er
fra hele Bornholm sammen til Vandrehjemmet „Fædres Minde i Rutsker (2 km. Nord for Hasle ved
Stranden). — Søndag Kl. 10 startes fra Vandrehjemmet paa en 4
Timers Travetur til Jons Kapel,Vang
og Ringebakkerne.
Da Foreningens Hovedformaal er
at udbrede Kendskab og Interesse
for sund Vandresport, er alle, altsaa ogsaa Ikke-Medlemmer, velkoma
ne til at deltage i denne Tur. Det
samme gælder til Langs-Eftermiddagen i Vandrehjemmet, hvor Hjemstavnsforfatteren Otto J. Lund !har
lovet at underholde med Oplæsning
af egne Digte. Fortællinger og Sansager. Kaffe kan købes i V. H.,
Madpakke maa medbringes.
„Dansk Vandrelaug" har Bud til
1 Million af Danmarks Indb. — Er
De en af disse, saa : Vel mødt i
„Fædres Minde" paa Søndag!
Medlemmer tager selvfølgelig afsted Lørdag.

Dødsfald.
Fru Agnes Schou, Hotel ILinmershus, døde i Lørdags paa Allinge Sygehus, 59 Aar gammel. Fru
Schou havde i de sidste Maaneder
ikke været rask og rejste til København for evt. at gennemgan en
Operation. Lægerne fandt dog ikke
denne tilraadelig, og Fruen rejste
derfor tilbage og blev indlagt paa
Sygehuset.
Fru Schou var født paa Hotel
Hammershus, Datter af længst afdøde Anders Jensen. Hun var en
sjælden dygtig Kvinde, god Hustru
og Moder, og det skyldes ikke mindst
hendes utrættelige Virksomhed, at
det daværende Pensionat gennem
Aarene arbejdedes op til et stort,
anset Hotel, hvis gode Mad var bekendt langt ud over Landets Grænser. Begravelsen fandt Sted i Gear
fra Allinge Kirke under stor Deltagelse. — Dygtig og afholdt, som
hun var, bliver hendes Plads ikke
nem at udfylde, og Savnet vil blive
stort, ikke alene for hendes Mand
og Børn, men ogsaa for hendes gamle Mor, som har fulgt Slægten og
Tidernes Udvikling gennem Aarene.

25 Aars Jubilæum.
Søndag den 1. Marts holdt Gasværkbestyrer J. A. Kofoed 25 Aars
Jubilæum som Gasværksbestyrer
for Allinge-Sandvig Gasværk.
I Aarene 1910-11 blev Gas- og
Vandværket anlagt og blev taget i
Brug i Juni 1911. Byraadet fandt
det imidlertid formaalstjenlig at anDVL's Repræsentant paa Bornholm er
sætte den fremtidige Bestyrer forLærer Knud 11. Friherg, Rønne. inden Monteringen, for at han kunde føre Tilsyn med denne og samtidig selv lære hele Indretningen
at kende.
Hr. Kofoed er født i Hasle og
Lille Connie
optræder igen i Biografen (Be- lærte Maskinfaget hos Brdr. Anker,
tog senere Maskinisteksamen og armærk Tiderne), denne Gang i bejdede til sidst som Elektriker hos
„Kidnappet", der fik en kollosal Installatør Larsen, Rønne.
Sukces i København. Det er et
Det blev en stor Dag for Hr.
Gangstermotiv fra U. S. A. Fil- Kofoed. Mange Institutioner, Firmen er bygget over ; og overført maer og private havde sendt Gatil vort lille fredelige Land virker ver, Blomsterdekorationer og Telegrammer. Om Formiddagen mødte
det meget fornøjeligt. „Basse og Borgmesteren og Formanden for
Lasse" ( yderligere Præsentation Gas- og Vandværksudvalget, Hr.
overflødig) gør deres til at Lat- Ing. Andersen, samt et Par af Udteren stadig runger, og den lille valgets Medlemmer og overrakte
Connie har Rollen som en ganske Hr. Kofoed et Guldur med Kæde
fra Byraadet, som en Erkendelse
henrivende lille Tøs paa 3 Aar for det Arbejde, han havde udført
(„æh-bæh-buh - det er sjovt at væ- i de 25 Aar. Endvidere havde Rere lille"). Endvidere optræder den præsentanter fra Gasteknisk Forefolkekære Olga Svendsen som ening givet Møde og overrakte JuNurse, og Aase Madsen er en bilaren en stor Vase af københavnsk
Porcelæn. Af Blomsterdekorationer
sød ung Iskagepige. Tuxen spil- kan bl. a. nævnes fra Allinge Elekler og hamrer Sukcessen yderli- tricitetsselskab, Allinge - Sandvig
gere fast.
Haandværkerforening, Firmaet Miiller og Rasmussen og Arbejderne
Karneval igen!
paa Gasværket. Blandt de mange
Paa Lørdag Aften gaar „Sel- Lykønskninger var en personlig
skabelig"s Karneval af med fuld Hilsen fra Folketingets Formand,
Hans Rasmussen.
Musik. Der har jo siden SukcesJubilaren og hans Hustru havde
sen i Stammershalde stadig været indbudt de mødte og en Del andre
drøftet, hvad det næste skulde til en Frokost i Hjemmet, hvor
være, og Bestyrelsen har nu sat der blev holdt en Række Taler og
al deres Energi ind paa dette alle de indløbne Telegrammer blev
Karneval, for at det ikke skal oplæst. — Vi ønsker til Lykke!
blive ringere, snarere bedre end
de foregaaende. Der mødes selvfølgelig i Dragter — det giver jo
straks Stemning. — Lad det blive Ill. Familie-Journal No. 10
under Devisen : Fest — Farver d. 3.-3.-36.
Fut og Fart ! Altsaa, vel mødt i
Noget af det mest spændende,
Landsbyen Lørdag Aften.
der længe er fortalt fra Verdens
store Virkeligheds-Arena, er SkildDe første Annemoner
ringen af Ernst Udets Flyvekampe
er allerede skudt frem. Det er under Verdenskrigen. Har man læst
Stammershalde, der oplyser os om denne Beretning, forstaar man til
dette lille Foraarstegn, og som fulde, at Ernst Udet er kaaret som
samtidig inviterer os derud paa Tysklands Flyverhelt, ikke blot forSøndag. Først en dejlig Travetur di han kunde notere 62 Sejre, kæmrundt i Troldskoven for at finde pede ene Mand mod hele LuftflaaForaarsbebuderen og saa ind i der, Løver, Tanks og Isbjerge, men
Restaurationen, hvor der findes et ogsaa fordi Ernst U det altid viste
Abepar med Unge og en 4 Maa- sig som en ridderlig Modstander.
neder gammel Løveunge, som En anden Virkelighedsberetning af
Herr Mechlenburg lige har faaet B. G. F. Garnett. Her fortælles om
fra Tyskland. Desværre lykkedes en Krig, som kun kostede een saadet ikke Dyrlægerne at holde Liv ret og en fornærmet, men den saai de 3 smaa Unger, der blev født rede kom sig, og den fornærmede
her ; og til Erstatning for dem er blev god igen. — Endelig er der
der altsaa kommet en fra Tysk- meget fængslende Noveller.
land. Den er ligesom en tam Huskat — kun spiser den noget mere Nordisk Mønster Tidende
( Ration : 1 Liter Mælk og 1 kg Nr. 5 d. 3.-3 36.
Hakkekød ), og den vil sikkert
Foraar og glade Farver slaar os
more baade Voksne og Børn.
i Møde, naar vi aahner N. M. T.
løvrigt er der sørget for Efter- Nr. 5, hvor nydelige broderede Kjomiddagskoncert og om Aftenen ler indbyder til at begynde nu paa
afholdes en stor Ballonfest med en let Sommerkjole, Kjoler med
Præmiedans.
Broderi, bande som Borter, BuketVi skal paa Opfordring oplyse ter etc. bliver i Aar mere populære
Week-end " er en engelsk For- at Kystvejen til Stammershalde end nogensinde. Modens praktiske
Sider er smukt repræsenteret med
seelse, der i disse Aar er ved at ikke er spærret.
(Se Annoncen) Undertøj, uldne Kjoler og Børnetøj.
vinde Indpas i Danmark, Alle Af-

Med Dansk Vandrelaug
paa Week-end.

Fra Uge til Uge.

løgar og 31ah.

til Stammersh*epaaSønbag

Udsalget begynder
.redag d. 6. 571arts

- og nyd Deres Eftermiddagskaffe i den hyggelige Restaurant. — Koncert fra Kl. 1t-i- 18.
Tag Børnene med og lad dem more sig over
Løveungen og over Aheparret med Unge
som alle findes i Restaurationen.
Børn uden voksen Ledsager har ingen Adgang
til Restaurationen.

Kl, 20: Stor Ballonfest med Præmiedans)

ALLINGE BOGHANDEL
ved Havnen.

FERTG- AFE1?- I
bedst hos CONRAD HANSEN
Allinge Ur- og Guldsmedeforr. I
ved Havnen, Telefon 140

– Madpakken kan medbringes —

••.••••••
••••••
Cykle- og Radio=Importøren ••
• Allinge.
H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Overslaget over indtægter og •
••
▪
Alle Slags Cyklereparationer udføres billigt og hurtigt.
Udgifter for 1936-37 • Cykledele, Dæk og
•
Slanger sælges meget billigt. •
for Allinge-Sandvig Kommune •9.
Kun mod Kontant „ m.m.....ø.

oil0.1•11•01~1•011~101

er fremlagt til offentligt Eftersyn
paa Raadhuset i Allinge i 11 Dage
fra den 7. ds. at regne.

Er De klar over?
at naar Kraftfoderimporten og dermed Staldgødningens Mængde og Værdi gaar ned,
maa Kunstgødningsforbruget sættes op. —
Ellers vil vi næppe kunne opretholde endsige øge vort Høstudbytte.

Allinge-Sandvig
Borgmesterkontor, d.6.-3,-36.

M. Bloch.

MAD IFEMU

Nordlandets Handelshus.
Isl. Spegesild, Norske Spegesild, bornh. Kryddersild og
bornh. Spegesild. Alt af fineste Kvalitet sælges i
Husk ogsaa vor fine Klipfisk.
PRODUKTEN.
Rigtige Varer!
Rigtige Priser !

at dette sidste Aar kim var Tilfældet med Kali,
medens Superfosfatforbruget var 25 pCt. og

E. M. BECH

Kvælstofforbruget 17 pCt. lavere

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

KIOSKEN
A. Mauritsen — Allinge.
Til Iste April kan

en

flink, ung Pige
faa Plads ved husligt Arbejde. Bo
hjemme, event. Formiddagsplads.
Nærmere ved Aftale med

Hvorfor saa ikke bestille
Kunstgødningen nu?

Hvedeklid samt god Blanding Grutning til Hønsene.

Ansjoser i 16s Vægt,

at Kunetgødningsforbruget derfor nu burde
være større, end det var den Gang.

at mange Aars Forsøgsresultater viser, at passende Brug af Kalksalpeter og Svovls.
Ammoniak er een af Vejene til Frembringelse af den store Høst og de billige
Foderenheder som betinger Landbrugets
Rentabilitet.

Garantiseddel i alle Sække med Plombe.
Dansk Soyaskraa, Knuste russiske Solsikker, Danske gr.
Der handles til smaa Priser i

Il

at Danmarks Indførsel af Kornvarer og Kraftfoder i de sidste Par Aar har været ca. 25
pCt. mindre end i 1929.

end i det gode Landbrugsaar 1929-30.

Moderbinding 50111)ct Malkekøerne.

Trods Lockout

•

• I

har vi et stort Udvalg i TRIKOTAGE
til meget billige Priser. ---

Køb nu!

ALLINGE MESSE v. Th. Holm
Altid bedste Varer til smaa Priser!

Fru Christensen,
1 . Sal, Banken, Allinge

Varm ii3locipelse
En Pige,

Kender De vore
extrafine Kvaliteter i

flink og paalidelig, kan faa Plads
Iste Maj.

KAFFE?

Dina Sorensen, Allinge.

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

Brogaard pr. Allinge.

Ung Pige
søges til 1. April.

Købm. Mogensen, Tein.

Ellers skulde De prøve dem.

L

Prima Allinge
Ft Parti hjemmelavet

Spegepølse
fra i Aar sælges nu hos

Slagter W. ROI«.

Frit Valg knuunmen49 Ore. Halm er til Salg.

Spild endelig ikke Tiden,
benyt Em
af Chancen straks, og vent endelig ikke
til det er for sent, thi alle Reseda Varer
er nedsat Fra alt frit Valg 95 øre og helt
ned til alt frit Valg 49 øre. — Tilbudet
ælder illag og fe:gende Dage saa:ienge
aer haves fr. ResedP Afdelinf.ven

Tuleborg, Rutsker.

Send Deres Film til

Kopiering og
Forstørrelse

L
Store'lTorvegade 19, Rønne

~le
Barlidoidis Spareog banekasses
Afd. i Allinge

hos Fotograf

Dina Sørensens Victualiehandel

Ung Pige
søges til I. Nlaj.

Hyldegaard. Olsker.

*6809 • • 94110•111.
Nye Foraarssko.
Hvilesko og Sundhedssko.
Træskomager Larsen.

.••••• s • • •••••

TyskKorthaar
(Han), stor og kraftig, ca. I Aar,

Axel Frederiksen,
Tlf. 25.

Hotel Allinge.

Alfred Kjoller
Allinge — Fineste lidførels ,.
Besørges portofrit overalt.

Siografen
Fredag og Lordag Kl. 20
Søndag Kl. 19 og 21.

Lindeplads.

til Varelotteriets 6. Trækning med
66,000 Gevinster, fornyes for 560
Øre. Sidste Fornelsesdag Fredag
den 6. Marts.

J. B. Larsen.

Plads 1. Maj.

A. Lindgren, Allinge.

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

De nylig lossede westf. Ovncinders
vejer 50 kg pr. Hektoliter og har samme Varmeevne som

gode Kul. Bedste store Ovnkul, store Nøddekul, BrunkulBriketter samt bedste vaskede westfalske Smedekul sælges
frit tilkørt og til smaa kontante Priser.
Det betaler sig at køre til Allinge efter Kul.

Nordlandets handelshus.
Skræderiet - Strandvejen, Allinge

Nielsen, Blaaholt.

En Del brugte Møbler
er paa Grund af Ejendomshandel
billigt til Salg.

Andr. P. Ipsen,
Tlf. Hasle 84

Med Ib Schønberg, Olga Svendsen
og Lille Connie.

Lodsedler!

som kan ligge hjemme, kan faa

Allinge BogtryKKeri.

'Fif. Allinge 124x.

Boxer udlejes

Grete Lundgren.

Forretningskonvoluiler
sælges med Firma fra kun 8 Kr.
pr. Mille.

En Forkarl

Kidnapped! Spegesild

faas i Dag, Fredag.

Allinge Bogtrykkeri.

En Pige,

sælges billigt.

•

varm Blodpølse

nit d Firma leveres bedst og billigst
Hurtig Levering.

og en Fodermester søges I Maj.

Det danske Lystspil

Kontortid: 9-12 2-4

faas hver Fredag Middag.

Brevpapir og Konvolutter

er stadig til Salg.

M. Jorgensen.
bagved Teknisk Skole, Allinge

De nye Konfirmandsko

Sander Lind

-3( Godt og solidt Arbejde.
* Moderne holdbare Stoffer.
* Moderne Facon, god Pasform
* Altid moderate Priser!

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt.

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

har et pænt Udvalg I Konfirmationsklædninger.

er hjemkomne og sælges billigt. I

Carl Larsen, Vesterg., Allinge. Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

Nordbornholms Adressefortegnelse
Søndergade, Allinge, Tlf. 48.

Autoreparatører
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel

(se Vognmænd)

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

Elektriske Artikler

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

Badstue.
Anken Torsdag og I »rdag fru Kl. 10

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Ali. Tlf. 7

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

Blomsterhandlere (Gartnere)

Kjøller Alfr., v.:Havnen All. Tlf. 4

aut. Gas - og Vandmestre
Kofoed, Chr., Kirkepi. All, Tlf. 1381
Tapet - Ladervartr

Legetøj

Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge 'F If. 98

Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

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

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

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

Den store Dag.

hun da ofte blev kaldt, rejste ind
til København. Hun maatte være
med. Hun vilde være med. Og
hun kom med.
Bly og beskeden havde hun taget Plads længst tilbage i Kirken
Hendes Dragt var saa tarvelig og
simpel, at hun ikke vovede sig
frem i Kirken blandt det mere
elegant klædte Publikum.
Men Aksel gik ned i Kirken,
inden han skulde bestige Prædikestolen, og førte hende op paa en
god og bekvem Plads, hvor hun
rigtig kunde høre ham.
Hun oplevede den store Dag,
og det var Højtidsdagen i hendes
Liv. Den Dag, hun havde glædet
sig til, haabet paa, ventet efter,
arbejdet for.
— Ja, sagde hun, nu vil jeg
gerne dø. Gud har hørt og opfyldt
min Bøn, som jeg daglig i mange
Aar har bedt.
Og hendes Livskraft var som
udtømt. — Fjorten Dage efter sov
hun stille og rolig hen, efter at
hun havde velsignet sin store Dreng
og takket Gud for hans Godhed
og Kærlighed imod hende.
— Herren er god imod den
Sjæl, som søger ham og spørger
efter ham, var hendes sidste Ord.
Et fattigt og strengt Liv udadtil, men et rigt og velsignet Liv
indadtil.

—o—
Gamle Trine var Enke.
Hun var næsten fyrretyve Aar,
da hun blev gift. Og seks Aar efter mistede hun sin Mand. Hun
sad saa ene tilbage med sin Dreng,
Aksel, hvem hun omfattede med
den inderligste Kærlighed. For
ham levede og aandede'hun. Hun
havde et lille Hus med 3 Tdr.
Ld., og hun maatte hænge haardt
i for at tjene til Livets Ophold for
sig og sin Dreng.
Da Aksel voksede til, kom det
mere og mere for Dagen, at han
var ualmindelig vel begavet. Læreren roste hans Evner og Flid i
Skolen, og Præsten lagde Mærke
til ham, da han gik til Konfirmationsforberedelse, og han vilde, at
han skulde studere.
Men hvorfra skulde de mange
Penge komme?
Moderen kunde ikke med sin
bedste Vilje skaffe dem til Veje.
En Del kærligsindede Mænd traadte til og lovede at de vilde give
en lille Sum hvert Aar.
Og Aksel kom paa Latinskolen
for at begynde Studeringerne.
Aah, hvor hans Moder arbejde.
de og hængte i! Hun vilde hjælpe
sin Dreng frem med alt, hvad hun
evnede og formaaede. Hun sendte sine surt erhvervede Penge af
Sted med den inderligste Glæde.
Aksel vilde være Præst.
Og hans Moder havde nu intet
højere Ønske, end at hun maatte
opleve den Dag, da hun skulde
høre sin Aksel prædike; men hun
var bleven svag, havde ofte et lille
Sygeleje. Hun havde rimeligvis
til Tider arbejdet for strengt.
Hendes daglige Bøn til Gud var,
at han vilde velsigne hendes Dreng
og hjælpe ham frem til Maalet —
og — at hun maatte opleve den
Dag, da hun skulde se ham som
P
Præst og høre ham forkynde og løvrigt alle Tryksager til ForEvangeliets glade Budskab.
; retningsfolk, Foreninger og private
Denne Dag kaldte hun i sine leveres billigst fra
egne Tanker den store Dag.
Og den store Dag kom. Aksel
skulde prædike i en af Københavns
Kirker, Og gamle Trine
- som

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
•

Allinge Bogtrykkeri

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

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133
Person- og Lastkørsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Sygekasser
Musikundervisning

Allinge Tlf. 39

Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Mikkelsen,- A. Allinge Tlf. 102

Vognmænd

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Smørrebrøds-, Mellemlag:papir, Servietter

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks

Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38

Smedemestre

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Holm, P. C.,

Viktualiehandlere

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Art.f. Hoteller og Pensionat. Murermestre
Isenkram og Porcelæn

Indlevering til Bornholms Dampvaskeri.

Petersen, Thora, v. Posthuset All

Hotel Allinge Telefon 25

Bygmestre

Kofoed, Chr., Kirkepi. AlI. Tlf. 138
Lind, Sa nder,Skræderi, Strandv., All.
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All, 113

Slagtere

Modeforretninger

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.

Skræderforretninger

Magasin du Nord, Allinge 'Fif. 5

Hoteller

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

og Skotøjsrep.

Vaskerier

Manufakturhandlere

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

Bogtrykker

Ure og Optik

Jørgensen, 11., v/Posthuset Allinge

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

Guldsmede

Larsen, L., Allinge.

Jørgensen, H., y/Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge 'Tlf. 95
I

Kofoed 5: Mortensen AlI. Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 I Skotøj

Teglværk

Træskomagere

Radioforhandlere

Ligkistemagasiner

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7
Tlf. Allinge 127. M. Bloch
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Pensionater

Fotografer og tot. Artikler Malermestre

Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Bog- & Papirhandlere

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

I Ladestationer

Lind, William, Allinge Tlf. 95
Fru Oda Hjortbøl Christensen Tlf. 131

Trælast og Tømmer

Møbelsnedkere

Købmænd

Dame-frisørsaloner

Apotek

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

Westphal, 0. Sandkaas
miaver - Vlolin - Sang.

Sæbeforretninger

Mælkeudsalg

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

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

En Dampskibslur.

deres Yordel
ved Avertering i ,,Nordbornholm" er
den store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i Allinge-

Sandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med andre Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — — Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan De
faa en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

:/fing til „(Word6ornfiolm" Yelf. 74.
II 1111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111=
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PROTOKOLFABRIK

Chr. Diderilisen
Sct. Mortensgade

gc3

—

RØNNE

—

Telefon 865

Indbinding af Boger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
• Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Tekselblanketter,
Visitkort og Takkekort
Love og Regnskaber.
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

All inge Bogtrykkeri.'

,q1)erterende
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 f 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Averter i NORDBORNHOLM

—o—
Med den uhyre Rolle Dampskibene spiller i vor Tid, er det underligt at tænke sig, at det ikke
er uden godt Hundrede Aar siden
den første Dampskibstur blev foretaget over Kanalen mellem England og Frankrig. Rejsen blev paabegyndt d. 9. Marts 1816 fra London og tog 9 Dage.
Den franske Minister Lafitte
vilde forvisse sig om, „hvad det
kunde blive til med disse Dampskibsrejser", og overdrog en Søofficer, Audriel, at købe et Dampskib i London. Han købte et Fartøj med en Maskine paa 6 Flestes
Kraft og døbte det „Elise". Det
var 48 Fod langt, 15 Fod bredt.
Næppe var det stukken i Søen,
for der rejste sig en stærk Storm,
og det forfærdede Mandskab forlangte, at man skulde vende om.
Audriel maatte føje dem, og da
Vejret den 15. Marts blev roligere,
gik han ud paany. Atter rejste
sig en stærk Storm, men han beroligede Mandskabet ved at love
dem Rom. Selv passede han Maskinen. Uvejret tiltog, og fra Fyret
opstod der en Ildløs, som dog lykkelig blev slukket. Nu gjorde
Mandskabet atter Knuder, men
Audriel lovede den Mand, der først
fik Land i Sigte, 3 Flasker Rom.
18. Marts Kl. 6 Morgen kunde
man se Byen le Havre, men en
Lods, til hvem de signaliserede om
Hjælp, blev saa forfærdet over
det underlige Fartøj, at han flygtede. Audi iel slap dog godt ind i
Havnen med sin Damper. Ministeren vilde neppe tro, at det var
Tilfældet, men Audriels Skibsjournal viste det. Næste Dag fortsattes Turen op ad Seinefluden, og
overalt fandt „Elise" en begejstret Modtagelse. „Det djærve Foretagende" var lykkedes, og dermed
var Dampskibets Nytte slaaet fast.

