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Kgl. Solodanserinde Margot Lander som „Tata" 

Nr.18. Følg med: 

Skænk 

„LOTUS" THE 
for Deres Gæst — den ds,iter! 

4••■••■•■ 

en gros M. & V. Salomonsen 
København 

Fotografiet. 
Efter det engelske. 

—o -• 
Sybil sukkede lettet, tog en 

Cigaret fra den lille Sølvæske paa 
Rygebordet og tændte den. Hun 
havde taget sin Beslutning — en 
Beslutning, som hun længe havde 
vidst, var uundgaaelig. For hver 
Dag, der gik, blev hun mere og 
mere klar over, at det kunde ikke 
blive ved paa denne Maade. Hun 
havde ikke været gift en Uge, før 
det var gaaet op for hende, at 
naar hendes Venner havde hvis-
ket Ordet „Mesalliance" havde de 
ikke været langt fra Sandheden. 
Hun og John var lige saa fjernt 
fra hinanden som to Poler. Det 
var umuligt paa nogen Maade at 
komme i Kontakt med en Mand 
som John; han var fyldt til Ran-
den med gammeldags, næsten 
middelalderlige Principper og For-
domme. 

Sybil havde haabet paa at kun-
ne forandre alt dette samt formaa 
ham til at aflægge sin gammel-
dags Maade at klæde sig paa 
Hans Klæder var nemlig af et saa 
mærkværdigt Snit, som ingen 
andre vilde falde paa at vælge i 
det tyvende Aarhundrede, og det 
irriterede hende over al Maade, 
at han haardnakket nægtede at 
klæde sig lidt mere moderne. 
Hun kunde iøvrigt ønske, at saa-
vel hans legemlige som hans aan-
delige Habitus var mere tidssva-
rende. 

Og nu havde han ogsaa bestemt 
sat sig imod hendes ugentlige 
Bridgeparti. Og dette Forbud, 
hans irriterende Forklaring af 
Grunden dertil og hans Stædighed, 
havde slaaet Hovedet paa Sømmet 
og fremskyndet hendes Beslutning 
om at gøre en Ende paa denne 
tragiske Farce. Hvis der endnu 
hos hende havde været mindste 
Gnist af Følelse for ham, fortalte 
hun sig selv, vilde hun have fort-
sat. Men som det nu var, vilde 
det være bedre at samle alt sit 
Mod og gøre det forbi. Hun var 
sikker paa, at det ikke, til Trods 
for, hvad Folk muligvis vil sige, 
vilde være mere moralsk at gøre 
det. Desuden var der ogsaa Ron-
nie at tage i Betragtning. 

Hun smilede ved Tanken om 
Ronnie. En svag Rødme farvede 
hendes Kinder, og de graa øjne 
straalede. Ronnie havde ventet 
saa taalmodigt uden et Ords Kla-
ge, aldrig en Bebrejdelse eller saa 
meget som en Hentydning til, at 
hun havde behandlet ham haardt  

— kun et hungrigt Udtryk i øj-
nene, naar han talte med hende, 
en pastaget Ligegyldighed og over-
dreven Omhu for at undgaa en 
hver Hentydning til Fortiden. 
Ron ni elskede hende stadig, og 
hun havde aldrig forsøgt at skjule 
for sig selv, at det at være om-
sluttet af hans Arme og at mær-
ke hans Læber mod sine, var det 
eneste af Værdi, som Livet endnu 
kunde byde hende. Det betød in-
tet at skulde ofre John med samt 
hans Principper og RespekWailitet, 
naar hendes — og Ronnies -
Lykke stod paa Spil. 

Livet sammen med Ronnie vilde 
naturligvis blive helt anderledes. 
Han boede i et Par smaa, mob.,  
lerede Værelser i Bloomsbury og 
fik ikke noget at spise. Det var, 
tænkte hun, fordi der formodent-
lig ikke var ret meget at spise. 
Hun maatte slaa af paa Fordrin-
gerne, og undvære mange af Li-
vets Behageligheder — Middagene, 
Teatrene og Automobilen. Men 
hvad betød det? Hellere dø af 
Sult i Paradis end dø af Mangel 
paa Kærlighed i Johns uromanti-
ske, agtværdige Bolig. 

Hun længtes efter at se Udtryk-
ket i Ronnies Ansigt, naar det 
endelig gik op for ham, at hun 
var kommet til ham. — 

Ronnie stod paa Kamintæppet 
og lænede sig mod Hylden over 
Kaminen, da Mrs. Gregory, hos 
hvem han havde lejet Værelserne, 
viste hende ind. 

— Sybil, raabte han, og gik 
hende ivrigt i Møde. Saa standse-
de han. Der var et Udtryk i hen-
des Ansigt, som fik ham til det—. 

Hun lagde sine smaa fint for-
mede Hænder paa hans Skuldre 
og saa ham ind i øjnene. 

- - Ronnie, jeg — jeg kommer 
til dig, hviskede hun. 

Hendes Kinder var svagt røde, 
Læberne let adskilte, og Øjnene 
fulde af Ømhed. Hun havde aldrig 
forekommet ham mere bedaaren-
de end i dette øjeblik. Duften af 
hendes Haar berusede ham, hen-
des Hænders Berøring fik ham til 
at skælve , . 

Han skulde lige til at strække 
Armene ud mod hende, men be-
tvang sig, lagde dem paa hendes 
Hænder og tog dem ned fra sine 
Skuldre. 

— Sæt dig ned kære, sagde 
han, — og fortæl mig, hvad der 
er sket. 

Hun satte sig i en Lænestol. 
— Du har endnu ikke kysset 

mig, Ronnie, sagde hun surmu-
lende. 

Ronnie, som stod og støttede 
den ene Albue mod Kaminhylden, 
saa spørgende ned paa hende. 

— Tænker du paa John? spurg-
te hun. 

— John, kan vi selvfølgelig ikke 
komme udenom, svarede han. 

— Jo, vi kan, sagde hun be.  

stenet. — Hvad mig angaar har 
John ophørt at eksistere. Han har 
ikke længere Del i mit Liv. Det 
har han aldrig haft i nogen sær-
lig høj Grad Du ved, Du maa 
have gættet, hvordan vi staar over-
for hinanden. 

R,indie nikkede. — Jeg har gæt-
tet, hvad det vilde ende med. 

— Jeg kvæles, fortsatte hun. 
— Han tror, jeg kan leve det 
samme triste, kolde indholdsløse 
Liv som han, at jeg vil faa de 
samme umulige Principper som 
han, og nægte sig selv alt, hvad 
en normal Kvinde ønsker sig. Han 
forvandler mig til en gammel Ko-
ne — og jeg er 24 Aar! Desuden, 
saa elsker jeg ham ikke. 

— Du giftede dig med ham, 
sagde Ronnie 

-- Bebrejd mig ikke det 	nul 
bad hun. — Jeg ved, hvor du har 
lidt: jeg er ikke blind, og jeg er 
kommet her for at gøre min Uret 
god igen Jeg er rede til at betale 
Prisen - Skandalen. Skammen, 
alt, — fordi jeg ikke har glemt, 
hvad du sagde til mig Aftenen 
før mit Bryllup . — Hvis du no-
gen Sinde skifter Mening, Sybil, 
saa kom til mig. - Jeg vil altid 
trænge til dig. 

— Det er tre Aar siden, sagde 
Ronnie og legede med Udskærin-
gerne paa Kaminhylden, saa at 
han undgik hendes Øjne. — Paa 
tre Aar kan selv Ungdommens 
hede Blod kølnes, Sybil. 

Sybils Læber skælvede, da hun 
talte. — Du mener — at du ikke 
mere trænger til mig? hviskede 
hun. 

— Du er kommet for sent, 
svarede han. 

Sybil rejste sig fra Stolen og 
rørte ved hans Skulder. — Elsker 
du mig ikke, Ronnie? spurgte 
hun. Jeg troede — jeg var saa 
sikker -- Udtrykket dine Øjne — 
den Maade, hvorpaa du talte til 
mig . . . Jeg troede saa sikkert 
paa dig — paa din Kærlighed. 
Visheden om, at du ventede paa 
mig, troede paa mig, elskede mig, 
var det eneste, som gjorde Livet 
udholdeligt for mig. Se paa mig, 
Ronnie, og sig mig, at du ikke 
elsker mig. saa skal jeg — gaa. 

— Du er kommet for sent, 
gentog han stædigt og undersøgte 
en Vase med „Hilsen fra Brigton". 

Den afgørende Tone, han talte 
i, var ikke til at tage Fejl af. Sy-
bils Haand faldt kraftesløs ned. 
Hun stod som bedøvet og kunde 
hverken tænke eller tale. 

Ronnie vendte sig imod hende. 
— Det gør mig ondt, Sybil, stam' 
mede han. — Jeg skal sige dig, 
— du forstaar 	aah! Jeg gør 
det eneste, jeg kan gøre. John er 
ikke ene om at have Principper 
— jeg har ogsaa. mine. 

— Saa er der — en anden? 
Ronnie saa paa hende, saa vend-

te han sig mod Hylden og tog et 
Fotografi, som han rakte hende 
uden at sige et Ord. Hun tog det 
mekanisk, saa paa det og rakte 
det tilbage til ham. Det var kun 
et flygtigt Blik, men hun havde 
set alt, hvad hun behøvede — tii-
strækkeligt til at overbevise sig 
om, at hun var kommet for sent. 

Hun stod et Øjeblik ubeslut-
som, gik derpaa langsomt hen til 
Døren og standsede. 

— Ja, saa gaar jeg, sagde hun 
sagte. 

— Hvorhen ? 
	 Til John. Han ved intet om 

dette, saa hans Principper vil ikke 
faa noget Stød. Hun smilede lidt 
foragteligt. — Jeg gaar for at læ-
re at blive gammel, at blive et 
Mønster paa en Husmoder — en 
god, solid og agtværdig Ægtefæl-
le, tuld af Principper. Du behøver 
ikke at se saa trist ud, Ronnie. 
Alle Drømme faar en Ende. Den-
ne er egentlig ikke særlig lykke-
lig, men — hun trak paa Skuld-
rene — jeg bebrejder dig ikke 
noget, Du er jo kun menneskelig. 
Farvel! 

— Sybil! raabte han og traadte 
et Skridt frem. Men Døren havde 
allerede lukket sig efter hende. 

Han gik igen hen til Kaminhyl. 
den og tog Fotografiet ned. Han 
saa længe paa det, saa paa den 
smukt formede Mnnd, de fine 
Næsebor, de store, leende Øjne 
og Skuldrenes yndefulde Linier. 
Der var skrevet noget i det ene 
Hjørne, — med en fast og tydelig, 
men dog udpræget feminin Haand. 
„Fra din Norah" stod der. 

Ronnie satte Billedet paa Plads, 
kastede sig i Lænestolen, strakte 
Benene fra sig og tændte en Ci-
garet. — Jeg gad vide, tænkte 
han, „hvem Norah er". Jeg tror, 
jeg vil spørge Mrs. Gregory. 

Nogle Indtryk fra Det kgl. Teater. 

,,9aucfio‘‘ 
Karakter-Ballet i 4 Billeder af 
Harald Lander. Musik af Emil 
Keesen Iscenesat af Forfatteren 

En smidig trænet, sund ung 
Spartaner, intens i sin Kraftud-
foldelse, tæt bygged, en Staalvilje, 
der næppe gaar paa Accord, naar 
det gælder et kunstnerisk Maal, 
en fænomal Springer, en Mand 
der kan meget og vil alt. Dette 
er det umiddelbare Indtryk man 
har af det Kgl. Teaters evnerige 
Balletmester Harald Lander, det 
Indtryk tog man med sig fra Fri-
luftsteatret i Ulvedalene og det be-
fæstes naar man overværer Mes-
terens eget Værk „Gaucho«. 

Det er saare forstaaeligt, at 
denne Ballet har naaet mere end 
de halvthundrede Opførelser. Hand. 
lingen er dramatisk spændende, 
med pragtfulde Danse og iltude. 
rende Kostumer og Dekorationer. 
— Og saa danses der paa Livet 
løs af hele det straalende Ballet-
korps, danses som næppe noget 
andet Sted i Verden. 

Mester selv, som Don Pedro 
Ricco, danser for med en Kraft 
og Verve, som en Fører, der nok 
skal faa de andre Dansere til at 
følge Trup. — Som Manuela, Don 
Pedros Elskede er Kgl. Solodan-
serinde Margot Lander aldeles be-
daarende, en charmerende Frem-
toning. Fru Margot fører sin spæn-
stige Ungpigeskikkelse, rytmisk i 
sin Gang som i sin Dans. Leven- 



Jakke-Habitter, 
moderne Fac. 42.00 

Hvide Skjorter 
m. tast og les Flip 3.90 

Sorte og coul. 
Bindeslips 1.35, 1.00 

Sorte Sokker 	1.10 

Frakker, 
mod. Stoffer 34.50, 29.50 

Fritz Reusch 
Allinge, Telefon 5 

Det er fordelagtigt at købe 
Udstyret i 

Xonprmationen 
de dramatisk ved sin udtryksful-
de Mimik og fyldt med Musikalitet, 
skaber Solodanserinden, et ægte 
vildt Naturbarn med sit primitive 
Følelsesliv, der straks reagerer og 
tager Hævn over sin Elsker, da 
denne svigter hende til Fordel for 
Rigmandens Datter (Ulla Poulsen), 
der tog sig snare skøn ud i sine 
Danse med Harald Lander, særlig 
i 2den Akts Vals. 

Ilddansen omkring Baalet i 3die 
Akt tog sig underbart ud. Morsom 
var Lili Heglund, Hans Brema og 
Ole Palle Hansen i Rumbaen og 
i Rapsodia argentina har Harald 
Lander komponeret en Dans der 
overgaar alt hvad hidtil er set i 
den Retning. Den taknemlige Op-
gave løst s da ogsaa til megen 
Glæde tor Publikum af Karakter-
danserinden Gerda Karstens. Kniv-
dansen mellem Balletmesteren og 
Knud Henriksen virker helt ægte 
og i Bolero er Børge Ralov for-
træffelig. 

Slutdansen : Meksikansk Nation-
dans faar et forrygende Tempo 
af hele Balletkorpset — og saa 
overgiver man sig helt og aldeles. 
Klapsalverne drøner! En herlig 
Ballet! 

Fortsættes i næste Nr. 

Mindeord. 
En stærk og pers.inlighedspræ. 

get Skikkelse gik bort med afdøde 
Hotelejer A. Alexandersen. Driftig 
var han, fra sin tidligste Ungdom, 
til det sidste. Han havde den 
Glæde, selv at bygge og oparbej. 
de sit Hotel, som nu er Nordlan-
dets mest veldrevne. Ladet med 
Energi, var han paa Færde, tidlig 
og silde, altid optaget af at ud-
finde For bedringer i Hotellets 
Drift og Gæsternes Bekvemmelig-
hed. Der var ingen Sensation om 
„Alexandersens Hotel". Al falsk 
Reklame var ham fremmed. Reel 
Betjening var hans rremgangs-
rnaade. De samme Gæster vender 
stedse tilbage, stadig trækkende 
nye med sig. For Ukendte kunde 
Alexandersen forekomme barsk, 
men første Gang de saa ham 
sammen med Børn, eller lege med 
en Kattekilling skiftede de Mening. 
Vi, der arbejdede for ham og var 
om ham til Hverdag, lærte at 
agte og skatte ham, for hans Ret-
færdighedsans og absolutte Rede-
lighed. Aar for Aar vender det 
samme Personale tilbage fra for-
skellige Steder i Udlandet, Søn,  
derjylland og her fra Øen. I 12, 
9, 8, 5 og 4 Aar, har de forskel-
lige arbejdet der. At der skiftes, 
hører til Sjældenheder. Der er in. 
gen Svælg eller blot Skel imellem 
Herskab og Personale paa Alex-
andersens Hotel. Deraf følger maa-
ske det gode Samarbejde. En god 
Hjælp har Alexandersen haft i sin 
dygtige Datter, som nu sikkert 
fører Faderens Livsinteresse » Ho-

- tellet" videre frem. Til Foraaret, 
naar Personalet samles igen, vil 
de føle et Savn ved at skulde 
undvære deres gamle Chefs faste 
Haandtryk. 

„Ære være hans Minde". 
En af Personalet. 

Nordbornholms Torislion 
holdt den 18. ds. Generalforsam-
ling paa Hotel Allinge, hvor Ho-
telejer Colberg som Næstformand 
mindedes den bortrejste Formand 
Kbm. Planck. Foreslog Ing. An-
dersen til Dirigent. Denne oplæ-
ste Dagsordenen. 

I sin Omtale af Foreningens 
Virksomhed udtalte Næstforman-
den at 1936 ikke havde været no-
get godt Turistaar, Sæsonen slut-
tede for tidligt. Foreningens Med-
lemsantal var væsentlig det sam-
me og Samarbejdet med Bornholms 
Turistforening havde været godt. 

Der var opsat 36 røde Skilte med 
Henvisning til naturskønne Steder 
paa Strækningen Helligpeder over 
Hammeren til Helligdommen og 
Rutsker Højlyng og 35 malede 
Skilte i Slotslyngen Endvidere var 
Sogneraaclene opfordret til at sæt. 
te Skilte paa Bivejene. Bornholms 
Turistforening havde ydet Bidrag 
til Skiltene, men alligevel var Stør-
stedelen af Medlemskontingentet 
medgaaet hertil. Angaaende de 
generende Affaldsdynger langs 
Stranden fra Allinge Havn til Næs 
var der sket en Henvendelse til 
Byraadet, og dette havde lovet at 
fjerne det værste Affald. 

Kassereren Kbm. Bech, oplæste 
Regnskabet, der ballancerede med 
1172,60 Kr. Kassebeholdningen 
var ved Aarets Begyndelse 589,60 
og sluttede med 449,20, 

Foreningen havde 152 Medlem-
mer med et Kontingent af 478 Kr. 
Af Udgiftsposterne kostede Skil-
tene 437,81 Kr., Reklameudgifter 
62,35 og Kontingent til Bornh. 
Turistf. 178 Kr. — Regnskabet 
godkendtes. 

Bogtr. Gornitzka anmodede For-
enineen om at yde et Tilskud til 
Ailii;ge Badestrand eller sørge for 
dens fremtidige Vedligeholdelse; 
der var allerede udført Arbejde 
for herved 2000 Kr., men der 
manglede endnu en Del; det var 
en Opgave, som ikke kunde løses 
at ringle enkelte interesserede, og 
i Aar kunde der ikke ventes Til-
skud fra Østersøbadet. 

Saavel Boghdl. Sørensen som 
Hotelejer Kock var enige om at 
Arbejdet skulde fuldføres, men 
mente Byens Hoteller og Pensio-
nater ved Opkrævning af Kurtakst 
kunde skaffe de manglende Beløb. 

Bestyrelsen genvalgtes, og som 
nyt Medlem istedetfor Kbm. Planck 
valgtes Gornitzka jun. 

Ogsaa Revisorerne genvalgtes. 
Under Eventuelt kom man ind 

paa Reklame, specielt Turistre-
klarne, og Boghdl. Sørensen be-
mærkede at det var meget godt 
at der blev gjort et Arbejde for 
Turistlivet ved Opsætning af Skil-
te, men der er ogsaa andre Op-
gaver. Med Hensyn til Turistfilm 
var det ikke hensigtsmæssigt at 
hver By lavede sin Film, det var 
bedre om der kunde blive en 
Sammenslutning af de forsk. in-
teresserede Byer om en rigtig 
Bornholmerfilm. Hvis vi til Som-
mer kunde faa en saadan Film 
lavet, kunde den virke til næste 
Aar. Naar vi ser, hvad andre Byer 
gør med Hensyn til Reklame, er 
det sørgeligt at se, hvor lidt In-
teresse der findes her indenfor 
Hotel og Pensionatbrancen, naar 
det gælder Opkrævning af Kur-
kort og Nødvendigheden af at 
skaffe Penge til Reklame. Vi maa 
søge at faa et Samarbejde i Gang 
mellem de forskellige Institutioner. 

Hotelejer Colberg kom ind paa 
Spørgsmaalet om, hvilken Rekla-
me, der var mest hensægtsmæs-
sig: den personlige Reklame, Film, 
Annoncering eller Plakatreklame. 

Efter yderligere Bemærkninger 
sluttede Generalforsamlingen og 
Bestyrelsen valgte Hotelejer Kock 
til Formand, Colberg til Næstfor-
mand og Kbm. Bech til Kasserer. 

Portier Larsen, Turisthotellet, 
fremviste en Turistfilm og der 
sluttedes af med fælles Kaffebord. 

Fra Uge til Uge. 
Paa Allinge Postkontor 
vil der i den nærmeste Fremtid 
blive opstillet en Frimærkeautomat 
— Fabrikat Wistoft — hvilken 
Foranstaltning sikkert vil blive 
hilst med Glæde ikke mindst af 
de mange Turister om Sommeren, 
der saaledes til enhver Tid, naar 
Postkontoret er lukket, kan kom-
me i Besiddelse af de fornødne 
Frimærker. 

Varelotteriet, 
I Anledning af Varelotteriets 

100. Serie er 6. Trækning præget 
af Jubilæum. Foruden de sædvan-
lige store Chancer for at vinde en 
af de 66.000 Gevinster og en Ek-
strapræmie paa 1800 Kr. er der i 
Anledning af Jubilæet Chance for 
at vinde den store Jubilæums-
Prætniegevinst paa 5 000 Kr. 

Man kan jo næsten ikke for-
svare at lade saadan en Chance 
gaa fra sig. 

Allinge-Sandvig Borgerforening 
holdt i Lørdags en ekstraordinær 
Generalforsamling paa Højers Ho-
tel, hvor Form. Postm Christen-
sen bød velkommen og foreslog 
Ing. Andersen til Dirigent. 

Form. beklagede at der ikke var 
indlo.ldt til ord. generalforsamling, 
men man var paa det sidst af-
holdte Bestyrelsesmøde blevet eni-
ge om at udsætte Generalforsam-
lingen til efter Byraadsvaiget, da 
det vilde være uheldigt at faa en 
ny Bestyrelse nu foran Valget. 
Bestyrelsen havde da lovet at 
fortsætte et Stykke Tid endnu. 
Paa Mødet var udpeget en Del 
Kandidatemner, og Form. bad nu 
Medlemmerne om ønskeligt at 
supplere Listen med nye Navne. 
Det endelige Resultat af Afstem-
ningen vil senere blive bekendt-
gjort. Inden Mødet sluttede rettede 
Formanden en Tak til de afgaae-
de Byraadsmedlemmer, der ikke 
ønskede Genvalg, nemlig Ing. An-
dersen og Bygm. Mortensen, for 
det gode og uegennyttige Arbejde 
de sum Foreningens Repræsentan-
ter i Byraadet havde udført i den 
forløbne Periode. 

Badmintonbanen i fin Stand 
Efter at de Forbedringer vi om-

talte i forrige Uge nu er i Orden 
er Banen i saa god Stand som 
det kan ønskes. — Paa Gulvet er 
optegnet en kombineret Single. og 
Doublebane med grønne Streger 
og Lamperne er alle flyttet, for-
uden er der sat 2 extra Lamper 
op over Midten. — Om det er 
disse Forbedringer eller andet, 
der er Aarsag til, at nye Spillere 
har meldt sig, skal vi lade være 
usagt, men etterhaanden som Spil-
leantallet stiger, maa man se sig 
om etter endnu en Bane og hvor 
skal det være? 

Den første Turnering 
indenfor Badmintonspillerne skal 
udkæmpes i Marts Maaned og 
eventuelt afsluttes i Paasken. -
Den skal spilles „Alle mod Alles, 
hvad der maa blive det retfærdig-
ste i første Omgang. Foreløbig er 
man naaet saa langt at Anmeldel-
sesfristen for Deltagelse i en eller 
flere Rækker udløber 1. Marts, og 
derefter vil de forskellige Kampe 
blive fastlagt. I Herre Single skal 
alene spilles 90 Kampe forudsat 
de alle melder sig til Turneringen. 

Bisættelse. 
I Onsdags blev Hotelejer Alex-

andersen, Sandvig, begravet fra 
Allinge Kirke under stor Deltagel-
se. Kirken var smukt pyntet og 
et Væld af smukke Kranse, hvor-
af flere signerede, prydede Kisten 
og Midtergangen. Flere Forenin-
ger var repræsenteret og Sømands. 
foreningens Fane blev baaret bag 
Kisten. Medlemmer af ,,Østersø-
badets" og „Nordbornholms Tu-
ristforenings" Bestyrelse bar Ki 
sten ud af Kirken. 

Alexandersen blev 76 Aar gl. 
Han var en stovt Skikkelse, en 
stor og virksom Personlighed, som 
alle saa op til. Sin Ungdom til-
bragte han paa Søen ; men ved 
Aarhundredskiftet slog han sig 
ned i Sandvig, drev Pensionat og 
Købmandshandel. 1905 byggede 
han det smukke Hotel, som sene.  

re udvidedes og blev en Pryd for 
Sandvig og et søgt Opholdssted 
for Turisterne, som altid befandt 
sig vel her. 

Kommende Slægtled vil bevare 
Mindet om hans stærke Person-
lighed og ukuelige Energi. 

Allinge-Sandvig Byraad. 
Mødet, den 24. Februar 1937. 
Af Dagsordenen var 1. Behand,  

ling af Budgettet for 1937-38 det 
vigtigste, og overværedes af Amt,  
manden. Borgmesteren gennemgik 
Budgettet og udtalte at det var 
holdt indenfor rimelige Grænser, 
saaledes at Skatteudskrivningen 
ikke blev højere end foreg. Aar. 

At Budgettet fremgik det at der 
i Kommuneskat skulde udskrives 
175.000 Kr., samme Beløb som 
forrige Aar. Budgettet balancerer 
med 222.302 Kr., hvoraf Ejen-
domsskatter, personlige Skatter, 
Erhvervsskat rn. m. udgør 186.328 
Kr. løvrigt fordeler Indtægt og 
Udgift sig saaledes: 

Driftsindtægter: 
Renter 	 Kr 13880 
Købstadens jorder . 	350 

	

Beboelsesejend.± 307 	43 
Gasværket 	  3934 
Vandværket  	33 
Afgifter af fast Ejendom . . 
Afgifter og Kendelser . . . 
Koncessionsafgifter . . . . 
Forskellige andre indtægter 	 
Paalignede Skatter 	 

222,302 

Driftsudgifter: 
Byens Bestyrelse 	  Kr. 23097 
Offentlig Forsorg 	 41344 
Folkeforsikring  	28750 
Arbejdsanvisn. og Arbejdsløsh.-F. 5850 
Skole væsen 	  41824 
Medicinalvresen 	  5734 
Gader, Veje, Kloaker 	 18871 
Byens Belysning 	  7700 
Den off. Renholdelse 	 800 
Brandvæsen  	975 
De offentlige Lystanlæg  	1505 
Bidrag til Institutioner og Formaal 2300 
Forskellige andre Udg. (Herunder 

Bidr. til Amtsrep.-Fonden 39600) 43552 
Henlagt til Afskrivninger. 	14605 
Fragaar de i Specialregn- 

skaber anførte  16945 
2340 

Anden Heni. til Afbetaling 

	

paa Gæld . .  2340 	00 
222302 

Amtmanden havde ikke noget 
at bemærke til Budgettet, og da 
ingen at Byraadsmedleermerne øn. 
skede Ordet blev det oversendt 
til 2. Behandling uden Ændringer. 

Af andre Sager var til Behand. 
ling et Andragende fra Bygmest-
rene Kotued og Mortensen om Til-
ladelse til at tække et Sommer-
hus, tilhørende Ingeniør Rostrup, 
med grøn Tagpap. Blev bevilget. 

Ansøgning Ira Baaeltører Hans 
Janus Jensen, kaldet Friberg, om 
Fornyelse af Bevilling til Bevært-
ning uden Ret til Udskænkning 
af stærke Drikke. Byraadet anbef. 

En Ansøgning fra Hotelejer Koch 
Blanchs Hotel, om Beværterbevil-
ling med Ret til Udskænkning af 
stærke Drikke, anbef. ligeledes. 

Valg af Valgstyrere til Byraads. 
valget. For Allinges Vedkommen-
de valgtes de derboende Byraads-
medlemmer samt Krabm. Bech, 
Kasserer Hjalmar Ipsen, kgl Vejer 
og Maaler Martin Larsen samt 
Kæmneren. 

For Sandvigs Vedkommende 
valgtes de derboende Byraadsmed-
lemmer samt Stenhg. Johs. Rønner, 
Avlsbr. Georg Holm og Hotelejer 
Bidstrup. 

I det lukkede Møde faretoges 
Berigtigelse af Valglisterne til By-
raadsvalget med 804 Vælgere i Al-
linge, 383 i Sandvig — ialt 1187 
Vælgere. 

Olsker 
SvineKort uddeles Lørdag 

den 27. ds. fra Kl. 3-5. 
Svinenævnet. 

Bekendtgørelse 
Henhold § 12 i Lov af 22.De-

cember 1936 om kommuale Valg 
bekendtgøres herved, at der 
Tirsdag d. 9. Marts d. A. 
foretages Valg af 11 Medlemmer 
til Allinge-Sandvig Byraad, samt 
af 2 kommunale Revisorer. 
Afstemningen foregaar paa Raad-

huset i Allinge og paa Raadstuen i 
Sandvig for henholdsvis Allinge og 
Sandvig Afstemningsoniraade. 

Valghandlinger' begynder K1.10 
Form, og fortsætter til Kl. 1 Em., 
hvorefter den udsættes til Kl. 3 
Em., derefter fortsættes til Kl. 8 
Aften og saa længe der endnu ind-
finder sig Vælgere, men slutter, 
naar efter Kl. 8 uagtet Opfordring 
ingen Vælger melder sig for at 
afgive Stemme. 

Afstemningen sker i Henhold 
Lister (Kandidatlister), hvorpa a 
bestemte Personer bringes i For-
slag til Valg særskilt for Byraad 
og Revisorer. 

Kandidatlister ingives til Valg-
bestyrelsens Formand, Borgmester 
M.Bloch, senest Mandag d. 
1. Marts d. A. 11.19. Li-
sterne skal være ledsaget af Un-
derskift af mindst 5, højst 15 Væl-
gere som Stillere. 

Anmeldelse om Listeforbund kan 
ske samme Sted senest Stand. 
d. 7. Marts d. A. It1, 12 
Middag. 

Blanketter til Kandidatlister og 
Anmeldelse af Listeforbund faas 
paa Kommunekontoret. 
Valgbestyrelsen for Allinge-Sandvig 
Kommune, den 22. Februar 1937. 

M.Bloch. 

3967 
634 

165::0 
125 
775 

186328 
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♦ Nye Sendinger af 

Jaffa og Messina Appelsiner, gode Spise-

og Madæbler, store, gode Citroner, samt 

ekstra Kvalitet af ægte Bihonning sælges i 

Nordlandets handelshus 
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1 

Fyld Hullerne 
i Reolen 
med Bøger fra 

Gyldendals store 
Nedsættelse 1937 

ns= 
 

ger. Mand. 8- Marts. Træknin-
gen _ral gen finder Sted 4.-30 Marts. 

{ mem Forn.slutter Fred. 5. Marts. Sall 
VARELOTTERIET 

Værker og Sam- 

linger al Bøger 

leveres paa Rate 

KIOSKEN 

100 SERIE! 
JUBILÆUMS-PRÆ MIER 

10.000 KR. 
6. TRÆKNING KR 9.90 

Xonfirmationen 
Det største Udvalg i hvide 
og kulørte Kjoler faar De i 

buh' k Nord 

Crepe Satin Kjoler 
21,50, 18.50 

Crepe de Chine Kjoler 
20.00, 13.85 

Andendagskjoler 
Uldne 22.50, 16.50 

Trico Charmencepr. Sæt 8.75 
Silkeskaanere 	1.25 
Silkestrømper 

hvide og coul. 1.75, 1.50 
Mod. Tweed-Dragter 

32.00, 29.00 
Swagger 	34.50, 25.50 
Frakker 
fikse Nyheder 36.50, 33.50 

Fritz Reusch 
Allinge. Telefon 5 

KØB DET I PRODUKTEN Supertosfat, Kali, Kalk- og Chilesalpeter 
sætges til billigste Pris og paa fordelagtige Betingelser — 

Ill=1111~ 

En lidt brugt Divan og en ny Barneseng sælges. Maskinskæring udf 

Hvorfor sende Pengene over 	 Vandet ... 

Snedker K. Ipsen, Tejn Telefon Allinge By 

ved at skrive efter Havemøbler og Liggestole? 
Forhør Dem først om Prisen hos mig, ligeledes 
hvis det drejer sig om nye Vinduer, Døre, Tøj-
ruller, Divaner og Fjedermadrasser — eller hvad 
De har Brug for af Snedker og Tømrerarbejde. 
Solidt Arbejde til billig Fris faar De hos 

OnSiOiNkkelide Priser,. 
under Udsalget! 

Imprægn. Vindjakker sælges fra 7,50-10 Kr. 
1 do. Foraarsfrakke stor Str. sælges til 35 Kr. 
11 heluldne Klædninger, gode Kvaliteter, 
alle Størrelser sælges efter Vurdering 

fra 16 til 24 Kr. 
3 mørkeblaa Stortrøjer in. Uldfoer, god Kv. 

2 store a 30 Kr. 1 mindre 8 Kr. 
2 brune Overfrakker, voksen Størr. 

sælges a 20 Kr. 
1 niørkegraa svær Kørekappe, stor Størr. 

sælges for 15 Kr. 
Et Parti uldne strikkede Børnetrøjer 

sælges a 4 Kr. 
Prima Skindhandsker udsælges til forbav- 

sende smaa Priser. 

Paa alle nye Varer gives 10 pCt. Rabat 
Se Vinduesudstillingen ! 

Nordlandets Handelshus 
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Køb Deri;:sKonfirmalionsklædninger 
hos os! 

Ægte blaa Serges Jakkesæt og Matrostøj i moderne Facon. 
Husk vort gode Arbejdstøj, Molskins- og Fiskerbenklæder. 
Fine, mod., stribede, biaa Serges Benklæder Lyse Sommer-
Benklæder. Manchetskjorter, Hatte, Huer, samt alt, hvad der 
hører til Herrelingeri. Alt i Manufaktur, Tricotage, Garn til 
billigste Pris Vi har endnu nogle billige Klædninger tilbage 

JENS HANSEN, Tlf. 29 

Kais Deres kulørte brdillo:' 110, 
Jeg har Gardiner i gode solægte 
Farver fra 68 Ore. 	Se Vinduet! 

Allinge Messe - Th. Holm 
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet 

Yebruar )i; aaned udsælger vi: 

Glas, Porcelæn, Isenkram, Køkkenudstyr, 
alle galvaniserede Varer, alle Markredskaber 
Alt Støbegods ogsaa Ovne og Komfurer. 
Vi giver 10 pCt. pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

STOP ffi ved 

Zool. Have, Stamrviershalde 

Restaurationen spiller Søndag 

«Yermiddag Xrvidsens brio!  

,Averter i NORDBORNHOLM 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sorensen, Nørregade. 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

Kollektion: Frk. Olga Kofoed, 
Diefoncentralen 

Mikse kiiolirmalld- 
Sko faas hos 

Carl barsen, Yestergade, 

Gummi 
Ride- 
Træsko~Stuv ler 

Pelsforede Kapsko 

Træskomager barsen 
Et lille Parti 

god Sommerspegesild 
er til Salg hos 

Carl Jacobsen, Allinge. 

Tifill lii hilersprojioN 
af Frugttræer og Buske 

er nu inde. 
5prejtevædsker forskel!ige 
Mærker. Sprøjter og Reser-
vedele anbefales. 

F. C. Holm, Allinge. 

Køb Sygeplejeartikler i 

PRIMA 
Flammevat, Idealbind, 

Sygevat, Sprøjter, 
Levertran — Hørfrø 

Dask Kalkværk 
0011% Brændt Kalk 

14> Læsket Kalk 
11  Cementsten 

Tlf. Hasle 27 

BlaaKors,Allinge 
Festligt Møde Søndag d. 28. ds. 

Kl. 7,30 paa Men ighedshjemmet. 
Pastor Hostrup taler. Sangko-

ret synger. «ile er velkomne. 

Nylig konfirmeretDreng 
og en yngre Medhjælper kan faa 
Plads 1. Maj. 

Kildesgaard, Rø. 
Samme Sted er 2 Slagtegylter 

til Salg. 

2iogr afen 
Fredag Kl. 20. Søndag Kl. 19 og 21 

Det danske Lystspil 

De bor forelske Dem. 
En af de smukkeste danske 

Film med vore bedste Skuespil-
lere samt Erik Tuxens Orkester. 

2 Boremaskiner, 
en Drejebænk til Jern og Træ, 
en Blæsebælg er til Salg. Hen-
vendelse til A. Lindgren, 
Allinge Strandvej. 

Varelotteriet 
Fornyelsen til 6. Trækning m. 

66,000 Gevinster samt extra Ju-
bilæumsgevinst paa 5000 Kr. be-
gyndte 22. Febr. og slutter Fre-
dag den 5. Marts. 

Fornyelsesprisen er 560 Øre, 
Købelodprisen 990 Øre. 

I. B. Larsen. 

Valglisterne 
til Folketinget for Aaret 1. April 
1937 til 31 Marts 1938 ;for Al-
linge . Sandvig Kom-
mune vil være fremlagt til 
alm. Eftersyn paa Raadhuset i 
Allinge og Raadstuen i Sandvig fra 
den 1. til 8. Marts d.A. Klager 
over Listerne indgives skriftlig til 
Byraadet senest den 11.Marts d.A. 

Allinge-Sandvig Borgmesterkontor 
den 2.?. Februar 1937. 

M. Bloch. 

'MIME kootrollerode Pldr8, KØB DET I PRODUKTEN 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 
— Fortsat fra forrige Uge — 

eiferdbornholtris 
"icireåJefortegnelJel 

Det var køligt nu. Vi rejste os 
fra de ubekvemme Stillinger og gik 
videre ; men Tankerne kredsede 
sig kun om Søvn og Hvile. 

Da skelnede jeg til venstre fra 
Vejen noget kæmpemæssigt mørkt, 
der lignede en Skov. Nysgerrig-
heden drev os der hen ; men det 
viste sig at være et firkantet Bjerg 
af Slagger og Aske fra en Fabrik. 
Vi entrede Toppen, der dannede 
en stor, firkantet Flade af betyde-
ligt Areal og havde en Højde som 
et 3 	4 Etagers Hus. Her oppe 
stod et Skur, som benyttedes af 
Arbejderne; men da det ikke kunde 
bruges til Soverum, fulgte vi Tip-
vognsskinnerne og kom helt hen 
over Fabriken eller rettere Smelte-
værket. Dybt nede under Elevator-
skakten, paa hvilken vi stod, saa 
vi Smelteovnene, hvor de rødglø-
dende Staalmasser blev forarbejdet 
af Arbejderne. 

Betaget, men urolige over at vi 
vistnok befandt os paa ulovlige 
Veje, gik vi usete tilbage, kravlede 
ned ad Slaggebjerget, fandt Vejen 
og gik videre. 

Bøttker, vor nye Kammerat, og 
jeg smuttede ind i en Bygning, 
som var under Opførelse ; fandt 
nogle Sække, Halm og Høvlspaa-
ner, redte os et Leje og sov straks 
ind, 

Om Morgenen, da Haandvær-
kerne korn, listede vi ud. Solen 
var fremme, Arealet paa vor højre 
Side indhegnet med højt Jerngitter. 
Indenfor ligger Krupps tekniske 
Værksteder, og bagved hørtes alle-
rede Kanonernes Dundrer. Der 
foretages vistnok Prøveskydning 
mod tykke Staalplader for at kon-
statere Projektilets Styrke og Ka-
nonens Trælsikkerhed. 

Endelig naaede vi den gamle 
By Essen, som dannede en Kon-
trast til de moderne Fabriksbyer 
og Forstæder, der omgiver den. 
Her var endnu gamle Voldrester, 
og de ældste Bindingsværkshuse 
lignede Omegnens med rigtforsi-
rede Gavle ud mod Gaden. Vort 
Herberge var ogsaa saadan en an-
tik Fortidslevning. Over Indgan-
gen var malet med store snirklede 
gotiske Bogstaver : Gud velsigne 
din Indgang, naar du har Tørst, 
og din Udgang, naar du har be-
talt ! 

Her traf vi vore Kammerater, 
fik en styrkende Kop Kaffe, og 
gik saa ud for at se paa Byen, 
som med de smalle, krumme Ga-
der mindede os om Dorsten. 

Det varede ikke længe førend 
vi naaede en Rest af de gamle 
Volde og Grave, som benyttedes 
til Park og lignede Ørstedsparken. 
Her var allerede morgenduelige 
ældre Herrer ude at spadsere; men 
vi sneg os dog ned til den lille 
Sø med Svanerne og tog os et 
Hovedbad; det kolde Vand fris-
kede os op, men vi trængte til 
Hvile efter den natlige Omflakken, 
og havde ingen Ro før vi uden-
for Byen fandt en Kløvermark. -
Her sov vi blideligt ind. 

Essen og Essen er to Ting, to 
Kontraster, der er koblet sammen. 
Det gamle middelalderlige Essen 
med de løjerlige tavldækkede Hus-
-gavle og mærkelige religiøse Sen- 

tenser, de smalle, krogede Gader, 
de ærværdige smukke katolske 
Kirker — Johanneskirken og Miln-
sterkirken med det gyldne Kam-
mer o. s. v. — det staar altsammen 
i skrigende Modsætning til det nye 
Essen; det Essen, som Kanon-
kongen Krupp har skabt, og som 
søger at skubbe alt det gamle i 
Baggrunden. 

Krupps Essen er et Hav af ry-
gende Fabriksskorstene, sodsvær-
tede Mure, Arbejderkaserner og 
indviklede Jernbanenæt — en Fløj-
ten og Tuden, en Hamren og Ras-
len af tungt Maskineri, blandet 
med Kanoners Drøn og Maskin-
geværers Knitren. 

Om Eftermiddagen gik vi Turen 
der ud; det interesserede særlig 
vor Kammerat Madsen, der var 
Mekaniker, og den horrible Støj 
var for hans Øren som den liflig-
ste Orkestermusik. Her vilde han 
gerne have en Tjaus, og vi andre 
ønskede ogsaa at se lidt indenfor 
Afspærringen. 

Hans Fagforeningsbog skaffede 
ham Adgang, og vi gav os i Snak 
med Kontrollen, som tilkaldte en 
Mand, der viste os tilrette og for-
klarede: der var 286 Damphamre 
i Virksomhed, Fabrikkerne beskæf-
tigede 20,000 Mand paa et Areal 
af 500 ha ; men Arbejde kunde 
han ikke faa ; det blev nægtet alle 
Udlændinge — ogsaa fra en saa 
venligt sindet Stat som Danmark! 

Essen havde ca. 100,000 Indb. 
I Omegnen fandtes 43 Kulgruber, 
der væsentlig forsyner Fabrikerne. 
Talrige Bjergværks- og Fabriks-
byer ligger i en Ring uden om 
Byen. 

Næste Dags Formiddag tilbragte 
vi med at se paa den gamle By, 
det smukke Raadhus med de 56 
rn høje Taarne; paa Pladsen en 
Statue af Alfred Krupp. Af Byens 
6 Kirker var de to evangeliske. 

Hvad der gør Byen saa trist er 
den uundgaaelige Kulrøg og Man-
len paa aabne Pladser og skygge-
fulde Anlæg. Ingen Blomster eller 
Træer synes at kunne trives her 
i dette moderne Sodoma. 

Efter at have spist til Middag 
gik vi gennem et bakket Terrain 
ud af Byen i Retning af Diissel-
dorf. Den elektriske Sporvogn 
døjede med at tage Bakkerne, og 
store Gnister stod stadig ud fra 
Ledningsnættet. — Udenfor Essen 
bemærkede vi en Samling primi-
tive Arbejderboliger, toetages Træ-
bygninger, hvor Trapper udenpaa 
Husene førte op til øverste Etage. 
Fra Vinduesposter og Trappege-
lændere var trukket Snore ; her 
hang alle mulige Beklædningsgen-
stande og flagrede for Vinden, og 
en utrolig Mængde Børn tumlede 
omkring. Vi gættede os til at det 
var Grubearbejderhjem. 

Ankom om Aftenen til Wilhelm 
ved Ruhr, en gammel Fabriksby 
med skidne Kanaler. Her var liv-
lig Trafik med store Pramme, der 
slæbtes gennem Kanaler eller ad 
Flodvejen til andre Byer. 

I den gamle Gæstgivergaard, 
hvor vi overnattede, vat der en 
sortøjet Opvartningspige, som var 
meget indtagende. — Som bedst 
tysktalende fik jeg Lejlighed til 
at lede Konversationen; de andre 
blev _derfor misundelige og gik  

tidligt til Ro. Om Morgenen for-
talte jeg dem, hvor hyggeligt vi 
havde haft det ; men de var ond-
skabsfulde, kritiserede Sengene, 
som de paastod var snavsede og 
fyldt med Væggetøj ; selv havde 
jeg sovet udmærket, og det var 
med et vist Vemod jeg tog Afsked 
med den skønne ukendte. 

Den 30. Maj gik vi over Floden. 
Det var Regnvejr, men ikke saa 
meget at det virkede generende. 
Luften var mild, Landskabet smukt 
med henrivende Skovdale. Enkelte 
Steder i det bakkede Terrain skim-
tede vi Klippepartier og Stenbrud. 
Egnen var stadig tæt befolket, og 
vi passerede mange Fabriker og 
smaa Byer, inden vi naaede Di.1s-
seldorf. 

Di sseldorf ligger temmelig fladt 
ved den berømte Rhinflod ; Byen 
gjorde et overvældende Indtryk 
paa os, da vi ved Middagstid i 
sluttet Trop marcherede ind gen-
nem Byens brede med lysegrønne 
Træer smykkede Hovedgade. So-
len forsøgte netop at bryde Sky-
laget, og de høje stilfulde Byg-
ninger virkede som lange Rækker 
Paladser. Noget saa sirligt, rent 
og fornemt havde vi endnu ikke 
set. Vi havde ogsaa Essens til-
røgede Kaserner i frisk Erindring. 

Vi opsøgte et Spisehus og gik 
derefter Tur ad Boulevarden langs 
Floden. Her var mange blomster-
duftende Anlæg, og den store nye 
Rhinbro tog sig prægtig ud. Det 
var et smukt Syn at se de flotte 
Passagerdampere sejle op og ned 
ad Floden; de var overbyggede 
med elegante Saloner, og vi hørte 
Orkesterkoncert hver Gang de pas-
serede. 

Ovre paa den anden Side Flo-
den laa Byer og Villaer ; men Eg-
nen syntes der at være mere flad. 

Saa gik vi ind i den botaniske 
Have, der er omgivet af smaa 
Søer og et gammelt Voldparti. 
Der findes prægtige Mindesmærker 
over berømte Mænd, ligesom vi 
beundrede den smukke kunstfær-
dige Fontæne. 

Diisseldorf havde over 200,000 
Indbyggere og betragtes som den 
smukkeste af alle Rhinbyerne. — 
Den kunstelskende Kurfyrst Johan 
Wilhelm lagde Grunden. Handel 
og Fabriksvirksomhed gav Vel-
stand, Byen fik Raad til at huse 
en stor Kunstnerskare, som gav 
den det fornemme, næsten over-
daadige Præg. Den værdifulde 
Malerisamling var aaben hele Da-
gen; men desuden stod mange 
Kunstsamlinger og Museer, ogsaa 
det interessante Gewerbemuseum 
(Kunst, Haandværk og Industri) 
gratis aabne for besøgende. 

I det store nye og moderne ind-
rettede Zu Heimat, hvor vi over-
nattede, var der Adgang til Styrte-
bad og andre Bekvemmeligheder. 
Efter Morgenandagten og en so-
lid Frokost travlede vi Resten af 
Byens Seværdigheder igennem. 
Hestenes Seletøj var her endnu 
mere opstadset end i Mtinster og 

Essen med forgyldte Plader, bro-
gede Duske, Klokker og Bjælder, 
enkelte havde endog Kappe, Sol-
hat eller Futteraler om Ørene. -
Hestene i Essen var dog overvej-
ende svære Belgiere, her var det 
fintbyggede Raceheste. 

Af Byens 13 Kirker var den rigt-
forsirede dobbelttaarnede Jesuit-
terkirke indrettet til Regeringsbyg-
ning. Lambertikirken havde flere 
historiske Monumenter. 

Om Eftermiddagen besøgte vi 
Hofgarten og gik videre ind i D0s-
seldorferthal forbi Grafenstein. -
Det var vor Hensigt at se de der-
værende mærkelige Klippeformati-
oner, Kløfter og Huler. Vi forvil-
dede os imidlertid i en Kristtorn-
plantage, og da det begyndte at 
regne opgav vi Turen og travede 
slukørede tilbage. 

Da vi den 1. Juni fOrlod Dfis-
seIdorf, fulgte vi ikke Floden, men 
gjorde en Afstikker op til Solin-
gen. Havde vi i Essen set, hvor-
ledes Tysklands Kanoner blev til, 
vilde vi virkelig ogsaa kigge lidt 
paa de mange blanke Vaaben, der 
fabrikeres i Solingen ; rent bortset 
fra at jeg under Middagspavsen i 
Syke havde glemt min Lommekniv 
og lovet mig selv at undvære en 
saa nyttig Brugsgenstand, indtil 
jeg kunde købe en ny i denne be-
rømte By. Forsynet med et Par 
ny Turistsko — Min de om Dtissel- 
dorf 	følte jeg mig som genfødt 
og tog Teten fra de andre. 

Egnen var afvekslende, bakket. 
Vi passerede en Del mindre Fa-
briksbyer, der var forbundne med 
elektriske Sporveje. Efterhaanden 
blev Bakkerne dog saa stejle, at 
al Sporvognstrafik maatte ophøre. 

I sen Eftermiddagssol naaede vi 
Solingen, som ligger højt, omgivet 
af dybe Dale. — Skarpe Solstrejf 
mellem Skyer belyste Egnen paa 
en effektiv Ma a de ; særlig de smaa 
Byer paa den lige overfor liggende 
Højderyg tog sig malerisk ud. — 
Vi var betagede og ønskede, at vi 
havde saa meget Tegnetalent, at 
vi kunde fæstne de mange Ind-
tryk i en Skitsebog. Ikke engang 
et Fotografiapparat havde vi med 
os. Som farende Svende var den 
eneste Luksus, vi havde Raad til, 
den at købe et Par kolorerede 
Prospektkort fra de Byer, vi traf 
paa vor Vej. 

Det gamle Solingen ligner meget 
det gamle Essen, ogsaa her findes 
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mange Fabriker, men Egnen er 
mere bakket og skovrig. Vi spiste 
til Aften i Zu Helmat og gik der-
paa en Tur ud til Kragehøjen for 
at se en af Tysklands højeste Jern-
banebroer, et meget omtalt Inge-
niørarbejde efter ganske ny Kon-
struktion. Man maatte ogsaa un-
dres over at et Jernbanetog kunde 
passere dette Sprinkelværk, der 
som et Edderkopspind var trukket 
over Kløften. 

Solen var ved at gaa ned, de 
sidste Straaler forgyldte Bjerghøj-
derne, Dale og Kløfter laa i Taage-
dis. — Betagede gik vi tilbage til 
Byen. 

Vi skulde dog blive en Ople-
velse rigere, inden vi kom til Ro.. 
Netop som vi passerede den smalle 
Hovedgade, sprang de store Spejl-
glasruder foran en Mode- og Ma-
nufakturhandel, og et mægtigt 
Flammehav brød frem. I et Nu 
var alt Forvirring, Folk strømmede 
til og fyldte maabende Gaden, --
Saa kom Dampsprøjten farende, 
Stiger sattes til, Menneskemasser' 
dreves tilbage. Mægtige Flammer, 
Ild og Røg fyldte den snævre Gade 
og i Skæret saa man Brandmæn-
dene i travl Virksomhed. Varmen 
var uudholdelig ; vilde hele Byen 
futte af? — Der dængedes Vand 
paa Baalet, Vand og atter Vand. 
Gaden var til sidst som en rin- 
dende Elv 	stadig bragtes flere 
Slanger i Virksomhed. 

Pjaskvaade og tilrøgede gik vi 
ved 12-Tiden hjem. Fra vort Væ-
relse kunde vi se Brandskæret, og 
det varede længe inden vi sov ind. 
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