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„Der var en Chance. Men nu 
ser jeg, at jeg ikke var god nok.” 

Der var et Drag over den an-
dens Ansigt, som slog Blanville. 
Han greb atter sin Pencil og fort-
satte, da han saa, at Telegrafisten 
var paa det sidste Stykke Papir. 
Nu var han færdig. 

„Har Deres Moder nogen Chan-
ce her i England'?" 

„Nej, slet ingen — hun har væ-
ret en god Moder for mig." 

„Og Deres Fadet-  ?" 
„Han er død for flere Aar si-

den." 
„Hvad er Deres Initialer?" 
„H. R. Hvorfor?" 
Blanville underskrev Manu-

skriptet „H. R. Armstrong" og 
rakte det til Telegrafisten. 

Da Barker læste det, bandede 
han: 

„Saa er det dog ikke Blanville, 
jeg undrede mig ogsaa over, hvor-
for han ikke havde sat sit Navn 
paa Hovedet af det, det plejer han 
jo. Det er den lokale Mand, der 
har undertegnet dette, saa er Blan-
ville færdig." 

Da Blanville og Armstrong for-
lod Postkontoret, mødte de „Lille 
Demsey." 

„Har I faaet Jeres Rapport af 
Sted?" 

„Ja, første Del," svarede Blan-
ville, „er der noget nyt?" 

„Nej," han trak Blanville til 
Side; „jeg hører, at du er færdig 
paa „Morgenposten", er det rig-
tigt?" 

„Naa, er det allerede naaet rundt, 
ja, det er rigtigt " 

,,Naa, saa god Lykke med at 
faa fat i noget andet." Demsey 
gik ind. 

„De skrev mit Navn under 
ikke?" spurgte Arnistrong, 

„ Ja" 
„Jeg kan ikke takke Dem, for 

det kan ikke gøres med Ord. Maa-
ske kan De tænke Dem, hvor glad 
jeg er, og hvor meget jeg nu skyl-
der Dem?" 

„De skal ikke tale om det. De 
havde Begivenhederne, jeg skrev 
dem." 

„Men er De sikker paa, at dette 
nu ikke vil skade dem?" 

„Ja sikker," løj Blanville. ,,Ho-
vedsagen er, at Bladet faar saa 
godt Stof som muligt, saa er de 
tilfredse." 

„Hr. Blanville, var det ikke for 
dens Blanville arrangerede og ar- min Moders Skyld, saa vilde jeg 
rangerede Stoffet, saa det fik den til- telegrafere, at De havde skrevet 
strækkelig gruopvækkende Form. det, men jeg kan ikke være min 
lian havde aldrig skrevet bedre, Moders Morder." 
og han vidste det. 	 „De er lykkelig, at De har hen- 

Armstrong saa, hvorledes det de. Slut De nu Historien af, hvis, 
voksede. 	 der skulde ske mere; jeg er træt 

„Jeg kunde ikke skrive det halvt og vil gaa i Seng Hvad De end 
saa godt," sagde han. 	 sender, saa skriv mit Navn under, 

, Det kommer nok," sagde Blan- Lav endelig ikke noget ud al det, 
ville. „Lad mig saa faa de Inter- skriv det ligefrem. God Nat!" 
views, De har " 	 Nu maatte han alligevel fortælle 

Da Blanville skrev den sidste sin Hustru, at han var færdig, og 
Side, læste Barker opmærksomt dette vilde ikke gøre det lettere, 
den første igennem paa Kontoret men han vilde aldrig mere have 
i London. 	 kunnet se Clara ind i øjnene, hvis 

„Der har Blanville reddet sig lian var traadt mellem den Mand 
selv," sagde han og rakte Manu- og hans Moders Liv. 
skriptet til Reporteren, der var 	Da han næste Morgen kom ned 
Skyld i, at Blanville var taget af i Hotellets Restauration, fandt han 
Sted. Lad os faa den paa Forsiden." „Lille Demsey" med en Stabel 
Bladet vilde den næste Dag blive Blade foran sig. Han var ved at 
solgt paa den Artikel. 	 læse „Morgenposten". 

Blanville smed Pencilen fra sig, 	„Godmorgen, Blanville, det er 
han havde hele Tiden tænkt paa ikke nogen daarlig Artikel, Jeres 
Armstrongs Moder. 	 lokale Mand har sendt Jer. Han 

„Hvis De havde skrevet den Ar- har tre Spalter. Du har ikke ine- 
tikel godt, 	 nej bedre end godt, get i." 

„Kom med hen til Postkonto- , — saa var De kommet til London, 
ret," sagde han haardt. „De kan I og jeg var blevet trængt ud " 
fortælle mig, hvad De har, saa 
skal jeg skrive det ned. De skal 
nok faa Deres Betaling, vær ikke 
bange for det; men jeg er nødt 
til at skrive det, for jeg har det 
bestemte Sving, som „Morgenpo-
sten" nu en Gang skal have." 

„Jeg havde haabet saa meget 
af dette, det er lige haardt nok." 

„Aah Sludder, hvad mener De? 
De faar jo Deres Betaling." 

Men Blanville vidste nøjagtigt, 
hvor lidt det betød. 

„Jeg var saa glad for denne 
Chance, men maaske kommer der 
en anden, men saa er det vel og-
saa for sent." 

„Hvad mener De med — for 
sent?" 

„Jo Worthing skrev til mig for-
leden Dag og fortalte, at der var 
en Plads aaben for mig." 

„Men Menneske før De kan kom-
me ind der, vil et andet Menne-
ske blive smidt ud. Det kunde jo 
være mig." 

„Ja, men De kom selv ind fra 
Landet, ikke? De har ogsaa været 
Skyld i, at en anden blev smidt 
ud." 

„Det er meget sandt men jeg 
ønsker ikke at vige Pladsen. Men 
det kan ikke nytte noget at tale 
om det, Hvis De ogsaa vil ind-
sende Deres egen Rapport, saa 
værsaagod, den bedste bliver ta-
get." 

„Ja, Hr. Blanville, tro nu ikke, 
at det er for min egen Skyld, jeg 
beder Dem kun for min Moders 
Liv," 

„Tal ud." 
„Hvis jeg ikke kommer ind til 

London Kontoret, vil jeg ikke væ-
re i Stand til at sende min Mo-
der til Sydfrankrig. Og kan jeg 
ikke sende hende derned, saa dør 
hun før Vinteren er ovre. Dette 
er min Chance, eller — var." 

„Hvad fejler Deres Moder ?„ 
„Det er Brystet det er galt med, 

Det er Efteraar nu, og begge Læ-
gerne siger, at skal hun være Vin-
teren over har i England, saa er 
hun færdig." 

„Den Slags ting siger Lægerne 
ofte." 

„Maaske" sagde Armstrong stil-
le. „Her er Postkontoret jeg er 
til Bladets Disposition.' 

De satte sig ved Bordet. Arm-
strong fortalte Begivenhederne 
simpelt som de var foregaaet, me- 

«rel. 
Af Arne Brown. 

—0 — 
Blanville sad og arbejdede uden 

egentlig at ane, hvad han skrev. 
„Morgenposten" var færdig med 
ham, efter at han nu i fem Aar 
havde arbejdet paa Bladet. -
Han var kommet ind for to Da-
ge siden og havde fundet det lille 
Brev paa sit Bord : 

„Kære Hr Blanville! 
Paa Grund af Rekonstruktion 

af Reporterstaben ved Bladet, 
beklager jeg at maatte meddele 
Dem, at „Morgenposten" ikke mere 
har Brug for deres Tjeneste. Idet 
jeg haaber, at De vil faa en god 
Stilling, forbliver jeg Deres ærbø-
dige 

Ivar Worthilfg, Redaktør." 
Brevet var maskinskrevet og 

var altsaa dikteret. Efter at han 
nu havde været her paa Bladet i 
fem lange Aar, havde Worthing 
ikke engang kunnet gøre ham den 
Tjeneste selv at skrive er saadant 
Brev. 

„De har faaet mit Brev?" spurg-
te Worthing, da Blanville kom ind 
paa hans Kontor. 

„Ja Tak!" 
Blanville ventede for at se, om 

den anden havde noget at sige, 
og det havde lian: „Vil De tage 
Dem af den Sag i Parken!" 

Han gav ham en blyantskrevet 
Meddelelse; Blanville tog den. 
Telefonen ringede, Worthing tog 
den. Da han var færdig saa han 
forundret paa Blanville, der stadig 
stod ved Siden af ham. 

„Jamen saa skynd Dem dog 
lidt Maud!" 

Blanville skrev Artiklen og af-
leverede den. 

Worthing læste dejt, rev den i 
Stykker og smed den i Papir-
kurven. 

„Kald paa Hr. Mac Key." 
„Hvad er der i Vejen med den 

Artikel '?" 
„Ikke mere end sædvanlig, jeg 

synes ikke om den. Det er det 
hele." 

„Hør nu her" sagde Blanville, 
„hvad er der i Vejen ? Nu har jeg 
været her i fem Aar, — jeg har 
skrevet Dem nogle af de bedste 
Artikler, De har haft i Bladet. Jeg 
har dog Krav paa en Forklaring, 
naar De smider mig ud.' 

„Jeg gav Dem Forklaring i mit 
Brev. De kan godt gaa hjem: jeg 
har ikke Brug for Dem mere i 
Aften " 

Blanville gik hjem. Han fortalte 
ikke sin Kone Nyheden. Hun var 
syg, og Lægen havde sagt, at hun 
skulde spares for alle Sindsbevæ-
gelser og Sorger, saa Blanville 
maatte være lige saa munter som 
sædvanlig. 

Paa Kontotet den følgende Dag 
gik han og drev rundt: han fik 
ikke noget Arbejde. Cubs, som 
han havde givet mangen en god 
Artikel, blev kaldt ind for at blive 
sendt ud efter Nyheder, og han 
fik opgivet Emnet, som han vir-
kelig havde bedre Greb paa at 
behandle end Blanville. 

Næste Dag gik paa samme Maa-
de, blot blev han der efter at de-
andre var gaaet, dels havde han 
ikke Lyst til at gaa hjem, og dels 
haabede, han, at der maatte ske 
et eller andet, saa de kunde faa 
øjnene op for, at han var noget 
værd. 

Medens han ventede, kom der 
Meddelelse om en Jernbanekata-
strofe, og Blanville sørgede for at 
holde sig i Nærheden af Redak-
tionssekretær Barker. Den Mand, 
der skulde have Aftenreportagen, 
var gaaet for at spise, og han 
havde ikke givet nogen Besked 
om, hvor han var. Hvis han ikke 
kom tilbage, før hans Spisetid var 
forbi, vilde han ikke kunne naa 
Toget, der var det sidste i den 
Retning, hvor Ulykken var sket. 
En Taxa holdt foran Kontoret og 
ventede for at køre ham til Stati-
onen, men Tiden gik, og han kom 
ikke. 

„Hør Blanville, gamle Dreng, 
De maa gaa. Jeg er nødt til at 
have den Historie med." 

Blanville naaede Toget i sidste 
Øjeblik. Han havde ikke faaet Tid 
til at sende Meddelelse hjem, men 
hans Kone var vant til, at han blev 
forsinket. 

Det var første Dag, Clara Bla n-
ville var oppe efter sin Sygdom, 
og hun ventede ham utaalmodigt 
hjem. Hun havde lagt Mærke til, 
at han i den sidste Tid havde 
været nedtrykt og vilde nu have 
ham til at fortælle alle de Sorger, 
han bar paa. 

Da Klokken var eet, opgav hun 
det dog. 

Blanville var glad for denne 
Rejse, han vidste ikke, hvor længe 
den kunde trække ud ; men for 
hver Dag, der gik, kunde han und-
gaa at fortælle Clara, at han var 
færdig. Nu da hun var bedre, 
havde han ellers ikke haft Grund 
til at skjule det for hende, da de 
jo maatte spare. 

Han naaede Stedet. Snavsede 
Mænd bevægede sig rundt mel-
lem de brændende Waggoner. 
Han var den første af de, der-
havde været med Toget, der fandt 
en Passager fra det forulykkede 
Tog. 

„Jeg repræsenterer „Morgenpo-
sten", kan De ikke fortælle mig 
noget om Ulykken 

Han lagde ikke Mærke til en 
ung Mand, der stod i Nærheden. 

„Morgenposten", nej nu vil jeg 
ikke mere." 

„Men De maa dog huske at 
Offentligheden kun kan faa et klart 
Overblik, hvis De vil fortælle mig, 
hvad der er hændt." 
„Jamen jeg har allerede forklaret 

det en Gang til „Morgenposten"." 
Blanville blegnede: „Det er umu-

ligt, jeg er lige kommet fra Lon-
don, og jeg er den eneste." 

Den unge Mand kom over til 
dem. 

„Goddag jeg er Armstrong, De-
res lokale Korrespondent her." 

„Ja det var Dem, jeg fortalte 
det hele, ikke?" 

„Jol' 
Saa vendte han sig mod Blan-

ville. 
„Jeg vilde gerne tale lidt med 

Dem Gier blev telegraferet til mig 
om at tage denne Historie. Er De 
sendt herop for det samme? De 
aner ikke, hvad det betyder for 
mig, at faa den." 

„Jeg forstaar, at De er paa 
Liniebetalning," sagde Blanville, 
„har De skrevet noget ?" 

„Jeg har lige faaet det ordnet 
saadan, at jeg kan telegrafere om 
et Kvater. Vi lukker ellers tidligt 
her." 

Passageren fjernede sig og blev 
et Øjeblik efter angrebet af » Lille 
Demsey" fra „Merkur". 

Blanville tænkte paa sin Kone. 

„Jeg har endnu ikke set Bla-
det," 

„Hør nu her, Blanville, hvad 
er det for en Komedie?" 

ir  „Komedie?" 
„Ja, jeg fulgte efter dig ind i 

Telegramkontoret i Aftes." - 
„Naa hvad sigter du til?" 
„Kun til dette. Paa Gulvet laa 

en Lap Papir med tre Linier. Det 
var din Skrift, og det var om 
Ulykken. Hvad er det saa for en 
Komedie ? Dette kunde have red-
det det hele for dig. Du skrev 
den. Det er din Form, og den er 
god. Jeres lokale Mand har faaet 
Æren." 

Blanville sagde intet. 
„Nu tager de selvfølgelig den 

lokale Mand ind til London." 
„Naa, ja, hvad saa?" 
„Hvad saa? Kan du ikke se, at 

du har stukket dem Blaar i Øj-
nene ved at faa dem til at tro, at 
denne Fyr er meget bedre, end 
han virkelig er?" 

„Det har jeg slet ikke tænkt 
paa!" 

„Saa er det altsaa dig,'der skrev 
den Artikel." 

„Ja, det var mig." Han fortalte 
hvad Armstrong havde fortalt ham, 
og hvorfor han havde skrevet hans 
Navn under. 

„Lille Demsey" rejste sig i sin 
fulde Højde (Seks Fod), og lagde 
sin Haand paa Blanvilles Skulder: 
„Blanville, gamle Ven, hvorfor 
forlader du dit Blad?" 

„De har ikke fortalt mig det. 
Jeg tænker, at de er trætte af mig. 
Det er vel saadan noget, tænker 
jeg." 

„Naa. Jeg rejser K1. 10,40, tager 
du med samme Tog?" 

„Ja." 
„Har du tænkt dig at fortælle 

dem, at du har skrevet det?" 
„Nej, Pokker om jeg gør. Nu er 

der ingen Vej tilbage." 
„Naa, det kommer:jo ikke mig 

ved Hvordan er denne Armstrong 
som Reporter?" 

„Ganske god. lian kommer nok 
frem, nu da han har Chancen." 

— — 
„De gjorde ikke meget ved den 

Historie," sagde Worthing, da 
Blanville kom ind. 

, Nej." 
„Hr. Barker skulde ikke have 

sendt Dem af Sted." 
„Maaske ikke. Armstrong hav-

de skrevet sin Artikel, da jeg kom. 
Han havde det hele." 

,,Saa gik De i Seng?" 
„Saa gik jeg i Seng." 
,.Vilde De have gjort mere ud 

af det, hvis De ikke skulde have 
forladt os?" 

„Ikke Spor." 
,.Det synes altsaa, at vi har 

valgt rigtigt ved at sige Dem op?" 
„Det dømmer De sikkert bedst 

om." 
„Jeg skal sende Bud, hvis der 

er noget." 
Da Barker kom om Aftenen, 

sad Blanville endnu og ventede. 
„Blanville hvorfor i Alverden 

foretog De Dern ikke noget i Nat? 
Forstod De ikke, at jeg havde gi-
vet Dem Chancen?'" 

„Jo Tak, jeg forstod det " 
„Forstair De ikke, hvor De har 

gjort mig til Skamme. Nu faar 
jeg paa Pukkelen, fordi jeg send-
te Dem. De burde have tænkt paa 
det, hvis De ellers ikke vilde have 
noget ud af det. Har De faaet 
noget andet?" 



„Hvad Pokker er der i Vejen 
med dem, Mand?” 

„Barker, De har været flink 
imod mig, men De forstaar ikke." 

Det var den sidste Chance. Nu 
begyndte han at søge forskellige 
Stillinger, men fik kun korte, be-
klagende Afslag. Clara, der tid-
ligere havde været Skuespiller-
inde, gik rundt til Teatrets En-
gageringsbureauer, men de syntes 
at have glemt hende. 

Saa kom den Morgen, da han 
ikke havde noget at tage af Sted 
efter. Han gik og dryssede rundt, 
medens han betragtede Clara, der 
gjorde i Stand. Pigen havde de 
sagt op. 

„Det er da godt, at vi ikke har 
nogen Børn," sagde han. 

I de to Aar, de havde været 
gift, havde det været deres høje-
ste Ønske at faa en Søn. 
„Lad nu være at være saa mug-

gen. Gaa hen i Klubben. Maaske 
kunde du høre om et eller andet 
der." 

„Nej, i Dag kan jeg ikke gaa 
derhen." 

„Vent nied at tabe Hovedet til 
vi har givet den sidste Øre ud," 
sagde hun og lagde Armene om 
hans Hals. 

Han gik hen i Klubben, og det 
første han hørte, var, at Arm-
strong var kommet til London. 

„De vil undre Dem over, at han 
ikke er bedre, men han kommer 
sig nok. Der er det rigtige Stof i 
ham," sagde han til sig selv. Han 
satte sig og spekulerede over det. 
Hver Gang, der havde været et 
eller andet som var umuligt at faa 
fat i, havde Worthing sendt ham. 
Dette kendte Chef-Redaktøren in-
tet til. Han fik kun at vide, at der 
var en god Sag, og at Blanville 
skulde tage sig af deri, og hver 
Gang kom han saa tilbage og hav-
de ikke faaet noget. Saa begyndte 
Redaktøren at lave et Skema over 
det Arbejde. Blanville havde, og 
det viste sig snart, at 40 pCt. fik 
han noget ud af og Resten duede 
ikke. Det var ikke noget straalende 
Resultat. Worthing havde fortalt 
dette i Klubben, med en Del Fra-
ser som ; „Blanville er et komplet 
Fjols. Naar man ser ham, tror 
man, at han er noget værd, men 
Skinnet bedrager. Han er det stør-
ste Fjols, jeg nogensinde har truf-
fet." Hvad og hvorfor Worthing 
havde noget imod Blanville var 
der ingen,

— 
 der anede. 
 

„Er Hr. Blanville her?" 
„Ja, Hr. Demsey, Hr. Blanville 

er i Læseværelset.`' 
„Lille Demsey" kom ind og 

smed sig i en Stol ved Siden af 
Blanville. 

„Naa ikke noget nyt?" 
„Nej" 
„Hvad har faaet Worthing til 

at hade dig saa inderligt?" 
,,Jeg aner det ikke." 
„Skal jeg sige dig det Han var 

bange for, at du skulde fortræn-
ge ham fra Ledelsen af Repor-
tagen." 

„Ja saa." 
„Armstrong er kommet hertil. 

Han har faaet sendt sin Moder af 
Sted." 

„Det glæder mig, saa har jeg 
da haft noget ud af det." 

„Saa op med Humøret. De-
forest vil tale med dig." Deforest 
var Chef-Redaktøren ved „Mer-
kur". 

„Hvornaar?" 
„Nu, hvis du ikke har for travlt." 
„For travlt? Demsey, betyder 

det noget? 
„Maaske ikke, men jeg talte om 

dig." 
„Det ligner dig, jeg skal aldrig 

glemme dig det." 
Jeg fortalte ham ogsaa om 

Armstrong 
,,Det har jeg ikke givet dig Lov 

til." 
„Det ønskede jeg heller ikke. 

Det fandt jeg selv paa." 
— — 

Deforest saa op og stirrede paa 
Blanville. 

„Hvis jeg antager Dem hertil, 
vil De saa spille Komedie paa 
samme Maade som ved „Morgen-
posten"?" 

„Men Mandens Moder . . ." 
„Jeg taler ikke om Mandens 

Moder, jeg taler om Dem. Her vil 
jeg ikke have Missionærer. Det er 
Reportere, jeg har Brug for. Hvad 
svarer De?" 

„Armstrong havde jo faaet alle 
de Ting, der skulde skrives, jeg  

skrev det blot " 
„Sig mig, hvorfor sender vi 

Kor'espondenter ud, i Stedet for 
at tetale disse lokale Folk for at 
skrive?" 

„ 'ordi Korrespondenterne skri-
ver i deres bestemte Form, der 
passer Bladet." 

„Netop. Nu ser De, hvad jeg 
metrer, hvad svarer De saa?" 

„Jeg skal nok lade være at spille 
Komedie." 

„Glem det aldrig. Nu har De 
givet mig Leres Ord." Deforest 
tøede lidt op. 

„Den Artikel var skrevet netop, 
s un om den var skrevet for os 
De usey fortæller mig, at De øn-
sker et Job. Er det rigtigt?" 

„Ja." 
„Udmærket. Begynd med det 

samme De faar otte Hundrede 
Kroner om Maaneden. Tag ham 
med ud til White, Demsey, og lad 
ham endelig faa noget at bestille " 

— — — 
„Hvadbeha'r, Ny Reporter ?" 

White saa meget forundret ud. 
„Naa, ja, hvorfor ikke. Hvor-

naar begynder De?" 
„Med det samme," svarede Blan-

ville. 

„Der er begaaet et Mord i May-
flair, tag derned med det samme, 
De kan lige naa Toget. Lad mig 
faa noget godt." 

„Vent ikke med Middag," tele-
graferede Blanville hjem fra May-
flair. „Paa Merkur". Send Tøj til 
Mayflair i Aften. Stationshotellet. 
Sender Penge. Faar 800 om Maa-
neden — Georg," 

Saa snart Clara var kommet sig 
lidt, skrev hun et Afslag paa et 
Tilbud om at optræde i Provin-
sen for 200 Kr. om Maaneden .  

53y og .Cand. 
_0_ 

Gasrensningsmasse ti l Ukrudtsudry d 
Dette Middel egner sig særlig 

til at blive strøet paa Tennisba-
ner, imellem Jernbaneskinner, paa 
Parkveje og lign. Men det Spørgs-
maal er endnu ikke klaret, om 
dette billige Middel alligevel kan 
betale sig under Hensyn til øde-
læggelse af Klæder og Fodtøj for 
de Personer, der færdes paa dis-
se Steder, og hvorvidt den lette 
Masse kan sprede sig og ødelægge 
Nytteplanter. 

Kolonialvare-Priserne. 
En Ordre paa almindelig Hus-

holdningsvarer, der i 1914 kostede 
ca. 18 Kr., noteres i 1921 til ca. 
53 Kr., i 1922 til ca. 45 Kr , 1923 
til 42 Kr., 1924 ca 36 Kr , 1925 
ca, 30 Kr , 1926 ca. 28 Kr., 1927 
ca. 27 Kr , 1928 ca. 27 Kr., 1929 
til 26 Kr., 1930 til 24 Kr. og nu 
ca. 21 Kr. Priserne for alminde-
lige Kolonivarer nærmer sig alt-
saa nu Førkrigspriserne. 

Gennemsigtige Konservesdaaser. 
Ifølge det tyske Fagblad „Der 

Friichtehandel" gøres der nu For-
søg paa at fremstille gennemsig-
tige Konservesdaaser af Cellulo-
seacetat, Dette Stof fremkommer 
som et Biprodukt ved en af de 
talrige Metoder til Fremstilling af 
Kunstsilke Celluloseacet gaar ikke 
itu, er gennemsigtigt som Glas og 
er dertil væsentlig billigere. I Ame-
rika har man først forsøgt at an-
vende dette Stof indenfor andre 
Industrier. Det er derefter lykke-
des at erstatte Blikdaaser med 
Daaser af det gennemsigtige Cel-
luloseacetat. Man skal foreløbig 
kun være gaaet over til at frem-
stille Daasernes Cylinder af det 
nye Materiale, medens man til 
Bunden og Laaget stadig har an-
vendt Blik. Den gennemsigtige 
Konservesdaase vil gøre det mu-
ligt tor selve Fabrikanten som den 
Handlende og Køberen med et 
eneste Blik at kontrollere Indhol-
dets Kvalitet og Sammensætning. 

Behandling af søde Kartofler. 
Kartofler kan, selv om de ikke 

ligefrem er frosne, undertiden faa 
en ubehagelig sød Smag. Grunden 
er, at Kartoflerne, ligesom andre 
levende Plantedele, aander (om-
end kun svagt), og hertil kræves 
Omdannelse at en lille Del af Kar-
toffelstivelse til Sukker. Er Lag-
ringstem peraturen rigtig, bliver 
dette Sukker forbrugt ved Aande- 

drættet, men er Temperaturen for 
lav, bliver Aandingen svagere, og 
der opstaar Overskud af Sukker. 
Dette kan bortskaffes ved at an-
bringe de søde Kartofler ca. 8 
Dage i Stuetemperatur, f. Eks. et 
varmt Køkken, herved stimuleres 
Aandedrættet, og Sukkeret for-
svinder Kartofler, der virkelig er 
frosne (d. v. s har været udsat 
for mindst 6 Graders Kulde), er 
dog uanvendelige, da Cellerne i 
disse er døde, og der følgelig in-
tet Aandedræt foregaar i dem. 

Et Fingerbøl, der traader Na alen. 
En meget praktisk Nyhed brin-

ger et tysk Firma paa Markedet, 
M. Ettwein Offenbach, Baden Det 
er et Fingerbøl, ved hvilket der 
findes en Indretning til at traade 
Synaalen. - 

Aftagning af Pletter. 
Herom meddeles: Tøjet skal 

lægges enkelt over et Stykke, der 
kan opsuge Vædsker. Der kan 
benyttes destilleret eller kogt, koldt 
Vand. Til Fedtpletter, Sause etc 
bruges Benzin og en Draabe Klo-
roform, til Tjærepletter Benzol 
eller ren Kloroform, til Blodpletter 
ni. v. 15 pCt Myresyrefortynding, 
til Fernis- og Malingpletter Ben-
zin og Kloroform sammen, til 
Blækpletter Vaskning med Sprit„ 
derefter Syresalt, Skylning i Vand 
med lidt Salmiak, til Pletten af 
Blækblyanter Dypning i varm 
Sprit eller Myresyre, ca. 15 pCt. 
til Frugt- og Vinpletter overman-
gansur Kali, til Tøjet farves lilla, 
derefter straks Brintoverilte (15 
pCt), og 'Myresyre (15 pCt), 3 
Dele af førstnævnte til 1 Del af 
sidstnævnte. Randene af Rense-
midlet stryges godt ud, saa at 
Fugtigheden fortoner sig, eventuelt 
Dampning over kogende Vand. 

Hurtig skummende Svamp, 
En amerikansk Fabrik for Gum-

misvampe har fundet paa at lave 
sine Svampe med et Hulrum, hvori 
der gennem en Revne + Svampens 
ene Side kan anbringes større el-
ler mtndre Stykker Sæbe, hvad 
der baade er økonomisk, og be-
virker, at Sæben hurtig skummer. 

Selskabelig Forenings 
Revy. 

I Tilslutning til Hr. Borgmester 
Blochs Artikel i „Nordbornholm" 
for den 8 ds. angaaende oven-
nævnte Emne, vil jeg med Hr. Re-
daktørens Tilladelse gerne have 
Lov til at fremkomme med følgende 
supplerende Bemærkninger, saa-
vel til selve Artiklen, som til Red. 
Gensvar af samme. 

I sit Gensvar skriver Redaktø-
ren bl. a. at den (Revyen) behand-
ler Emner, som har staaet i „Nord-
bornholm", paa en humoristisk, 
men absolut ikke ondskabsfuld 
Maade. Jeg bøjer mig i allerdy-
beste Beundring for en saadan 
Paastand; ikke fordi den er r ig-
t i g, men fordi den er dristig; 
thi d e rettænkende Mennesker, der 
overværede Revyen, og som havde 
Øjne og Øren opladte, vil sikkert 
alle give mig Ret i, at det jo slet 
ikke alene var Emner, som har 
staaet i „Nordbornholm", der blev 
behandlede, men alt muligt andet 
imellem Himmel og Jord, der i 
mange Tilfælde havde den abso-
lute Personligheds Præg, og efter 
min og manges Mening grænsede 
i betænkelig Grad op imod Ufor-
skammethed. Og naar Red. yder-
ligere anfører, at det var Mejeri-
bestyreren en stor Ære at blive 
omtalt i Revyen, saa ved De jo 
saa udmærket godt Hr. Gornitzka, 
at saafremt De ogsaa havde hen-
vendt Dem til nogle af de Menne-
sker, der latterliggjordes i Revyen, 
da vilde deres Svar være bleven 
et ganske andet. 

Borgmesteren fremsætter i sin 
Artikel Ønsket om, at alle Sange-
ne maa blive offentliggjort i ori-
ginal Form. Ja, det var i Sandhed 
en superb 11:1, og jeg kan forsikre 
Forfatterne og Forfatterinderne af 
de begaaede Sange om, at dette 
er et ønske, der deles af de fle-
ste Allinge-Sandvig Beboere, vel 
nok i særlig Grad af dem, der 
var udelukket fra at overvære den 
efter nogle faa Medlemmers Me-
ning, meget vellykkede Aftenun-
derholdning. Det andet Forslag,  

som Borgmesteren fremkommer 
med, nemlig Opførelsen af Revyen 
paany, og hvortil alle Byens Bor-
gere blev indbudt, var sikkert end-
nu bedre. I saa Tilfælde burde 
intet udelades, men tag saa blot 
det hele med, ogsaa det, der blev 
slettet, og som et af Foreningens 
Bestyrelsesmedlemmer efter sigen-
de dog havde Mod og Mandshjerte 
nok til at erkende var for groft. 

ør Foreningens Bestyrelse da 
tage Ansvaret for at lade en saa-
ledes ucensureret Revy gaa over 
Scenen, saa kan der muligvis blive 
Tale om en eventuel Retssag, men 
heller ikke før — dette til Beroli-
gelse for mulig opskræmte.  Sjæle. 

Naar Borgmesteren omtaler Kli-
kevæsenet, der var almindelig in-
denfor Foreningen, .dengang han 
var Medlem, kan jeg hertil kun 
sige, at det sikkert ikke florerer 
mindre den Dag i Dag. Men lad 
dette være en Privatsag; de Men-
nesker, der til daglig har deres 
private selskabelige Omgang, maa 
selvfølgelig ogsaa have Lov til ved 
en Forenings Sammenkomst at 
bestemme, hvem de ønsker at have 
siddende ved det Bord, de og de-
res Omgangsvenner har taget i 
Besiddelse for at nyde deres Kaffe, 
Sjus e. 1, selv om jeg meget vel 
ved, at i sin Tid, da min Kollega, 
daværende Postmester Bruun 
Schau, var med til at stifte Sel-
skabelig Forening, tillagde i hvert 
Fald han  Ordet selskabelig en 
ganske anden Betydning end den, 
de af Foreningens Medlemmer, 
der senere har indført Klikevæse-
net, forstaar derved. 

Allinge d. 13. Maj 1931 
H. 0. Christensen. 

Roskilde Domkirke. 
Roskilde Domkirke er en af de æld-

ste og første Kirker. Paa dens Plads 
har ligget to andre Kirker. Den første 
var en Trækirke og opførtes af den 
første kristne Konge i Danmark, Ha-
rakt Blaatand. Den stod i ca. 100 Aar. 
I denne var det, at Knud den Store 
lod sin Svoger Ulf Jarl dræbe. Og det 
var ogsaa ved Indgangen til denne, at 
Svend Estridsen blev vist tilbage af 
Biskop Vilhelm, fordi han havde ladet 
nogle Mænd dræbe, som havde talt 
ondt om Kongen. Men Kongen ydmy-
gede sig, gik hjem til Kongsborgen, 
afførte sig sine pragtfulde Klæder, tog 
Blodsdragt paa og gik til Kirken, hvor 
han i hele Menighedens Paahør be-
kendte sin Synd. 

Senere lod Svend Estridsen Træ-
kirken rive ned og byggede en Sten-
kirke. Denne stod til det 13 Aarhund-
rede, da den nuværende Kirke paabe-
gyndtes. — Senere op igennem Tiderne 
er der tilbygget Kapeller. De to Taarne 
med Spir, som kan ses langt omkring 
paa Sjælland, er bygget af Kristian den 
Fjerde og maaler 75 m. 

Roskilde Domkirke er meget pragt-
fuld og besøges aarligt af mange Tu-
rister. Særligt er den bekendt for sine 
Kapeller, som er Gravkamre for de 
fleste oldenborgske Konger og Dron-
ninger. 

I Korets fire Piller gemmes Benene 
af Harald Blaatand, Svend Estridsen, 
Biskop Vilhelm og Dronning Margretes 
Kiste. 

Dronning Margrethe, Valdemar At-
terdags Datter, for hvem det lykkedes 
at samle de tre nordiske Riger. er sik-
kert en af de dygtigste Kvinder, som 
Danmark har fostret. Paa Kisten staar 
følgende paa Latin : 

Anno 1412 paa Apostlene Simonds 
og Judas' Dag (den 28 Oktober) døde 
den berømmelige Fyrstinde Fru Mar-
grete, en Gang Danmarks, Sveriges og 
Norges Dronning ; men Aaret efter, 
den 4. Juli, blev hun gravsat. Da Efter-
verdenen ikke er i Stand til at hædre 
saaledes, som hun har fortjent det, er 
dette Værk udført til hendes Minde 
paa vor nuværende Konge, Eriks Be-
kostning 1423. 

Særligt kendt er Kristian den Fjer-
des Kapel, hvor Væggene er smykkede 
med herlige Billeder, som forestiller 
Begivenheder i hans Liv. Man ser 
saaledes Kongen om Bord paa „Tre-
foldigheden" i Slaget paa Kolberger 
Heide. Statuen af Kongen er udført 
af Thorvaldsen. 

Kristian den Fjerdes Kapel er ad-
skilt fra Kirken med et vidunderligt 
smukt Jerngitter. Det bærer en Ind-
skrift paa Tysk, som fortæller os, hvem 
Mesteren er. Den lyder: Caspar Dencke 
er mit Navn, dette Arbejde kan jeg 
være bekendt". 

Kendt er ogsaa Kapellerne, hvor 
Kongerne Kristian den Niende og Fre- 

derik den Ottende og Dronningen 
hviler. 

Roskilde Domkirke har været hjem-
søgt af Ildebrande 3 Gange. Sidste 
Gang var 1443, da naaede Ilden helt 
op i Taarnet og smeltede Klokkerne. 

Af interessante Seværdigheder rum-
mer Domkirken bl. a. det gamle Klok-
kespil „Per Døver og Kirsten Kimer" 
og Søjlen i Kristian den Fjerdes Kapel 
med Højdemaal for en Række fyrste-
lige Personer. 

Paa Stormklokken i Taarnet staar: 
„Jeg priser den sande Gud, jeg kal-

der Folket, jeg klager over de døde 
jeg dyrker Helgerne, jeg pryder Fest-
dagen. Min Røst er Skræk for alle onde 
Aander. 

Skuespil i 7 Akter med Greta Garbo. 

Damen i Badeurelset, 
Farce i 2 Akter. 

Skole=kørsel! 
Omhyggelig Uddannelse til smaa 
Priser i ny Vogn. Kørekort garant. 

Arthur Jensen. Tlf. Rønne 716. 
Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser, 

Færdselsregler 
—0— 

i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen, 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller (.1tafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller Ilaanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre I Iaand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

~~~11•1111~~1 

Alt Malerarbejde 
udføres smukt og solidt 

til rimelige Priser. 

Ludv. Jacobsens 
Male rforretning 

tidl. Johs. Hansen. 
Værksted Nørreg. Privat Havneg. 29. 

Tlf. 84. — ALLINGE. 	 Tlf. 84. 
Altid til Tjeneste med Tilbud 

og Overslag. 

Allinge-Sandvig. 
Fra 21.-6. til 4. — 7. incl. søges i Al-

linge-Sandvig 2 møblerede Værelser in. 
3 opredte Senge samt Adgang til Køk-
ken. Billet mrk. 1617 med Opgivelse 
af Pris til Provins Blad Centralen, 
Frederiksberggade 21 København K. 

Sommerlejlighed 
søges fra 1. Juli — 15. Aug. 2 Tosengs-
værelser. 1 Tresengsværelse, samt Op-
holdsstue, Køkken og Pigeværelse. 
Strækningen Sandkaas—Hammeren. 

Hauberg, Svanemosegaardsvej 23, 
København V. 

Biografen. 
Søndag Aften Kl. 8. 

Kysset. 



9rodukten. 

Gardiner 
Køber De bedst og billigst i 

Magasin du Nords Udsalg. 
Vi har det store Udvalg'og rimelige Priser. 

Hvide Gardiner fra 25 øre pr. Mtr. Bedre Kvaliteter og 
moderne Mønstre fra 50 til 1,10 Øre 

Ekstra gode fra 150 til 300 øre pr. Mtr. 
Smukke creme og ecru fra SO til 350 pr. mtr. 
Svære ecru Sejigarnsgardlner til mange Priser, 
Stort Udvalg i moderne ReAlefgardiner (drap Bund 

med hvidt Mønster) og Har iigiardinier (ecru Bund nied 
Hvidt) meget smukke. 

ilinnstsilkegardiner i elegante Farver og Mønstre, 
Lys- og vamkelegte, smaa Priser. 

Hvide og kulørtl. Etaminegardiner, tærnede og stri. 
bede i meget stort Udvalg, fra 45 Øre pr. Mtr. 

Creme og ecru Stores i Hetermaal 140 Ctrn. br. fra 
175 Øre pr Mtr. 

Hvide do fra 125 øre pr. Mtr. 
Creme Netstof 170‹  Ctrn. bredt 275 øre 
Afpassede Stores fra pr Stk. 175 til 12,00. 

Victor Ylancfi,Allin,qe. 

• 

Traadvæv 
og Piggetraad 

haves paa Lager i stort Ud-
valg og til billige Priser. 

Forlanger De første klasses 
Materialer ogsaa i Støbegods, 
saa køb Deres Forbrug hos 
os. Vi forer Landets mest 
anerkendte Fabrikata paa 
Lager i rigt Udvalg. 

PRODUKTEN. 

MK pi 

Skal De bygge? 

Nar »e prøvet vor anerkendte 
.eafifernis eSpejlglans? 

Spejlglans tørrer fuldstændig haardt og klæbefrit i Løbet af 
6-8 Timer og er meget modstandsdygtig mod Slid. 

Ferniser med Spejlglans og De faar lyse og 
holdbare Gulve. — Faas kun i 

ffroduRten. 

Produktgin. 

Allinge hvori 
Optacodatingsbrsende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Ueert Hansen. 

En god Lødeko 
er til Salg. 

Mogensen, Enesgaard. 

Til Udvidelse af en gennem 25 
Aar oparbejdet Virksomhed søges 
privat Laan, stort 

2000 Kr. 
Tilbud modtager Bladets Kontor 
under Billet mrk. ,,L. 2000". 

Vi fremviser gerne de nye 

9ardinstoffer 
hvoraf mange originale Møn-
stre af prima Kvaliteter og 
til meget rimelige Priser. 

Norilinhis HaDdelshlls, 
Herrerne bør købe 

5insefiatie 
hos os. 

Stive sorte Filthatte. 
Bløde gode Filthatte af Mrk. 
„Danica" i moderne Farver 
og Facons til smaa Priser. 

HATTE 

51•ort 

;Udvalg, 

Billige 

Priser. 

Nu er Tiden inde til at for-
syne sig med 

Gardiner. 
Hos mig faar De et godt 

Gardin til en billig Pris, og 
jeg har et mægtigt Udvalg, 
saa at De let finder noget, der 
passer Dem. 

Allinge Messe 
ved Th. Holm. 

PRODUKTEN 

Vore nye Mouseliner er hjemkommet 

XordlandetJ AY,Landeldium. 
Mange smukke Mønstre. Noget for enhver Smag. 

Vi anbefaler os nu til Foraars-
sæsonen med et stort Udvalg i 
alle Slags Malervarer. 

Saavel tørre Farver som Oliemaling, fær- 
dig til Brug, føres i mange forskellige 
smukke Farver, ligesom vi ogsaa har et 

stort Lager af olierevet Zinkhvidt, Titanhvidt 
og Blyhvidt, Malerfernis, Gulvfernis, Tør-
relse, Terpentin og Lakfernis. 

Malervarer er i Aar saa billige som de 
ikke har været i mange Aar. 

Sommersfio 
i et meget stort Udvalg, mange 

Mærker og Farver. Hvide og graa 
Sko 1,85 pr. Par. 

L, Larsen, Allinge Falltejsmagasin, 

Pinsesko. 
Ny hjemkomne moderne Herre-

Dame- og Børnesko sælges her til 
meget rimelige Priser. 

L. Larsen, Allinge Fodtøjsmagasin. 

871 gisfiere. 
En god og stærk Støvle 17" 

med Træbund, Pris 20 Kr. anbefales 

L. Larsen, Allinge Fodiøjsmagasill 

En rod Hoppe 
8 Aar, 10 Kvt. 3 Torn, samt Se-
letøj og Vogne er til Salg eller 
Bytte med en Lødeko. 

Peter Hansen, Loghaj, Olsker. 

Det af Vognmand Jacobsen hid-
til benyttede Jordstykke (kaldet 
Aasen) kan faas tilleje. 

Henvendelse paa Borgmesterkon-
toret inden Onsdag d. 13. Maj. 

M. Bloch. 

Al Slags Dameskrædersyning 
udføres godt og billigt. 

Gunhild Jørgensen, Brogade. 

Frisfirniolleo „Hamborg"!  
Sandvig, aabner Lørdag d. 16. Maj. 

Ærb. Ranghild Jacobsen. 

Vi har rigeligt Lager af 

Kalksalpeter. 
Chile Salpeter, 
Superfosfat. 
Kaligødning, 
Nitrophoska 
pris. 

Alle Slags Roefrø! 
Barresfrø VI, 
kaalrabitrø, 
øster-Sundom, 
Fynsk Bortfelder. 
~halm Tankard. 
Grey ~nev  
Gulerodsfrø, 
Rødbedefrø, 
Havegraestrø 

God Blanding. 
Gode Varer. 
Billige Priser. 

Handeishus,  1 

2 sunde Lodekoer 
der kælver i Juni og Juli, er til 

Salg. 
Il Chr. Dam, Allinge. 

Andeæg til Salg. 
St. Vedbygaard. 

En god Slagbænk 
og et rnndt Bord er billig til Salg. 

Thorv. Sonne, Sandkaas. 

Flexo Urglas 
Irta.n ikk krausses 

ii 
rri-3, 

\
\ 

earbAilver 
! Lad Dem ikke nøje med Efterligninger 

Forlang det 1-Aars-Gararitimzerke hos : 

Conrad Hansen 
_r 	Allinge 

Hotel Hammersø. 
Restauranten anbefales. 

Moderate Priser. 	Ærb. 
J. P. MØLLER. 

flinsesfioen 
til Herrer, Damer og Børn er 
hjemkommen. 

Skind- og Lærredssko 
i flere Farver og forskellige Priser. 

Reparationer udføres. 
Telefon Allinge 107. 

G. P. Petersens Ettertlg. 

Lødekvie 
er til Salg paa Risegaard i Ruts. 

Samme Sted købes nogle unge 
Høns. 

AI inikursel Hikes 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes. 
TH. An. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

977ejeriet 
t3raj6jerggaard. 

tgutokørsel. 
Vognm. C. P. Pedersen, 

Dz-n fikse Sko 
faas til en rimelig Pris hos 

c. Larsen, Vestergade. 

Siaoloriels 1144 lUi[v, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Røget Medisterpølse og Sylte. 
hjernmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 3S. 

IP 	Aktieselskabet 

Hasle Bank 
 

I modtager Indskud paa Ind-
iaarisbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, m. 

Overretssagterør 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1. 

Elegante Brevmapper med silke-
forede Konvolutter og Luksus-
Brevpapir med paatrykt Navn for 
kun 1,50-2,00 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling I Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Er der Røg 
i Køkkenet? 
Lad et af vore moderne 
Reguleringskomfurer er-
statte Deres gamle. uø-
konomiske Komfur. Se 
vort Lager af moderne, 
billige Komfurer. - Pri-
serne er meget nedsatte. 

Køb Deres Forsyning 
af Mælk og Fløde 

fra vore Vogne og Udsalg. 
Mælken er renset og er taget 

fiar Masser af 	
Tuberkulinprøven. 
fra Besætninger, der har bestaaet 

gode, billige ÅY3rcedder Deres Handlende. 
Forlang vor Flaskeflods hos 

og sælger samme til laveste Dags- 
tit Reparationer og Nybygning Prima Pandeplader til Tag-
dækning. Masoniteplader til Isolation og Loftsværelser. 

Nordlaudels hodelslius. Dette er meget solidt dg billigt Materiale at anvende. 	Ny lukket 4-5 Pers. Bil udlejes 
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Fine laerredsprægede Servietter 
leveres falsede og  med paatrykt Navn for Kr. 7,50 pr. Mille. 

Mønstrede Stjerne-Duge til Restaurations og Kaffeborde i Ruller 
---a 94x2500 cm kun 4 Kr. 	Ingen Vask mere ! 

Al Hotelreklame udføres billigst i Allinge Bogtrykkeri. 

Allinge Elektricitetselskab 
ønsker Tilbud paa Maling  af Jærnmaster, Stativer og  Beslag  m. m. i 
det Selskabet tilhørende Ledningsanlæg  i Allinge. - Konditioner og 
nærmere Oplysninger erholdes ved Henvendelse til Formanden, hvor-
til Tilbud afgives senest 28. Ma j  1931. 

Allinge den 7. - 5. 1931. 	 Bestyrelsen. 

tnsÆer -9e 53yggear6ejde2 wx,x,  

eller Reparationer udført, da henvend Dem til Oversla
ng 

  g g  
2ygmester Jofiannes Yedersen, 	gratis. 

Havnegade, Allinge. Tlf. 14 I . 
Specialitet: Jernbeton-Lofter. 

e oerierende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa 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 -I- 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

»e Niver tilfreds 
med den Klædning, De faar hos mig. 

) 	1. Klasses Skrædderi og fineste Pasform. .41K« 
Klædevarer og Prøver forefindes. 	

gosersen. 
Lad Deres Tøj reparere og presse hos mig. 	Tlf. 28. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj  og  Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning at Begravelser 

Telefoner 77 og 79. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, Diderihsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. --Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og  Øens største Forbrugere. 

Xvor for ke6e Yryksager 
igndpakningspapir og Yoser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

• paa en ringere Vare, og sælger denne oaa 

Efterkrav og uden Garanti. 

9ornitzkas 53ogtryfifieri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig onzgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris 

ullimitotlioj og Raallummi-Fot118j rqueres 
og forsaales, 

Selv de vanskeligste Reparationer udføres med Garanti. 
Telefon 804 E. Løvgreen Telefon 804 

Vulkaniseringsanstalt, Rønne. 
NB. Et Parti brugte Dæk 29 x 4.40, 29 x 4,50, 29 x 4,75 sælges billigt. 

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 
anbefaler sig  med fersk og  røget, Flæsk, Mørbrad og  Karbonade 

L hjemmelavet Fars, Medister, Sylte, everpostej og Lunge-
poise. Alt i Pna I æg  og  Konserves. 

Friske Slagterivarer Onsda g  og  Freda g. 

Johanne Hansen Tlf, 45, 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning  til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

Fra gamle 
Protokoller. 

-0-  

ZOIll af 30. sll/artg 1830. 
13rolurntor og bar tiltalt Gert 13e, 

bulen i Sanbbig fer Ztmeri. Zilftna-
effen foreligger. bog bang Sejer ,pan- 
tet 	Satibrig  Jaar ban brullet ben fib- 
fte Stilling op, font ban ()labbe. Wiegar 
fig fan til ben i faconte 	bombe 
Qbr. 23inberg, bror ber bar 2nftigbeb 
og  Zang. Zerfra gif bart mellem 940 
fra Zriffelaget tilbage tit Se jer ban-
feng, bror ban i Jaurten tempebe ben 
tan t 	neberfte bedrport op og f neg 
fig gement Støttenet inb i Stuen, bror 
ber ftob en brcenbenbe S?,ampe boa gaf. 
felornen, men ingen rar bjenune, ub-
tog  af  et nerbenftaambe Qbatot nogle 

enge - bibfle ilte brorninttge, f or-
ntentlig  3 91b1. Sart gil ban ub 1=- 
M Sej, lob .2ampett brembe og  begav 
f ig ben til flere forffellige Steber i 
51.iett, boer ber bteu friret, og bror 

ban f pillebe 	f ortrerebe be fljaatne 
13enge op, f aalebe at ban, ba ban i 
en bøjft f rirenbe 	or fattting  font bjein 
tit fin Rane, lun barbe 5 snart. Zen 
beffjaalne hat formebet ben tittalteg 
nberligere 53-attigbom og  t.ifolbigtjeb 
renonceret paa Qrffatning. ban finbeg 
rat barbe ubftent 	x 5 Zageg ,eetigfet 
paa 9.3anb og  23rdb, 

Zer rar rtabettbart lirligt i Saub, 
rig  bengang  I 

Stranbingglonunigfioneer b jort b  har 
ttablt meb Stibet „Union", ber ftran-
bebe meltem 93nerne ran Reje f ra 
gLiga til Qnglattb. 

17. Wricil 1830 belenbtgor 13eber 
acøubeeb, løjtnant Rung grebe-

riff en, 1{apt. billebranbt og Danne. 
broggmanb Sanne i kiibenbarn, at be 
af Saribbilbuertte er befutbmeegtigebe 
tit paa bere degne bag 30rttbottn 
og Sofarteng 93einnbere at føge 13enge-
bjeelp ti! 3l-jgget fert af  en barn i eanb, 
rig for ntittbre Slibe. Sanbrigboerne 
nit felt) beførge Wrbejbgfraften. 

1834 inbforeg en bet Zet 3orgetfla- 
ber 	Zingprotolollen, mange glane 
paa Borgere, her fagtens er elbe- et. 
ler Webflefcebre til mange af  be nitte-
renbe 91rtinge- Sembrigborgete eller 
borgerinber, 	reertheringbreenbczne 
neg orbentlig  at florere ;  be bar bog  
timbre ane fammen ubnattet benm Zet 
af 3orgerflabet. 

2.1nbreag Shubfen i 9111inge font 
Slipper og banblenbe, Wribrea fflron-
becb Saubbig - WbEgbruger og  Titrere 
brbingbreenber tamt Wielg 2arfen, Wielg 
3iirgenfen, eit?, Manien og 3torgen 
%betjen. 

Som f iffer og  Zaglejer, Maug 
getifen, Mg. Stub, Tliong 	point, 
9lietg Eoefoeb, Myr. ilammer, glietg 

Itofoeb, 113eber 3t3rgen fea og  gire,  
natg bamler. 

15. 	er ber 1flaabftnefamling  
Sanbrig  glaabflue for at gøre &tg 
paa en »uligeret 	orger" af  ætlinge 
i Stebet for 3acob 	@Sronbecb. 6 

Stemmer bat for boljan (ffirenberb  og  
10 for 13eber Qriftian fen, fom blet 
valg t ti( aligeret sorger i 	o g  
flat opfatbe be barar i faa benfeenbe 
paabrilenbe 3(ig ter. 

1835 er ber inbfort en Zet Støber; 
Qtwiftian bati fen, Uriberg  faar eibbe 
pna Ngaarben Wflinge Vatr. 91r. 3 
;etgen bot ut ban Vagfebaffe., VInbreag 
@ronberb  »rige prut Iliollelaffen. 
UnbentetWontraft mellem af røbe ør- 
gen 	oefoeb og Sønnen 13eber 
Strefoeb, Slotgbangegaarb flutter 1837, 

Samme Riar er ber en Sag b. 91. 
Qolberg contra 13roprieteer Roefoeb, 
bammetgpatm, 

13eta en Nanbfitteinnifing 20. Wug. 
1838 ubtate bet, at tagten paa -_11)- 
enteg aorber, brummeren og  Ubmarlen 
font bibtit ti lbarer bang sincijefteet 

Zen 8. eftober 1838 bar ber 9etab-
finefamling Jabor Q3irlefogben propone-
rer om Borgetflabet ilfe fan eneg om 
at attflaffe Sprøjter i 3tbebranbg-
tilfeelbe. 

7.),? alige rebe Q3orgete facittet f ont en 
Z..!( anbre 93ot gere bar trinble og ene-

ben' om at ariffaffe en rorre Sprøjte 
for ',)111inge tit 80-100 	- ben 

ftm, i 	og en mittb‘e tit 
70-80 	ber ffulbe ftnn 	fflaab- 
bulet i Sanbrig. T,erujette lurabe 
rimleg betg beb Sarg  af  en 7)et a f  
1I1en:arfen, bet reb en luftion ober 
tiuren af be Citer, 2tjug 	@3rerg- 
niig, ber rar paa bammeren, og  font 
aben at beforbre Sanbflugteit tunbe 
rineg., ,ilrig betle ilte ftog tit rfalbe 

giften paatigneg Nrgerne. 
840 er etotterncenbene: 

4t&ønbeeb, Mg. 9tOnter, 	Wt. 9.Jto, 
genfen og bt.. Linberg, 

1841 tifiber .Borgerite enige om at 
bevilge en aarlig £on af „Qortnune-
fagfen" (forfte Gang jeg  (taber paa 
benne Benennelfe) paa 2 Nbt. tit 
Steentneren i ?Iltinge og 1 Ml. 3 9.narl 
tit Stemmeren i Sentbbig. 	or benne 
43on paatog  Q. b. 9.3inberg fig for 2 
War at bære Reemner i Wflinge og 
91nber b. Raag i Sanboig (alt i ben-
bolb tit orotbiting af 27. øft. 1837 
og  Zitlinge-Saubbig egulatib). 	tune 

Retabftuefanding foreflobeg 	Bide- 
bommer 3ccobf en Stoefoeb. 

1843 nrconeg 23orgerlaptain Staa3.  

Samme ?lur er ber en Sag  imob 
SIbbmanb tørgen banfen, 9.11:tinge, Slip. 
per Stod) Qubblem, Slibgreber .3orgen 

oban banfen og Urtelimminer @ker-
barbt i Robenbabn, forbi Slipper 13e, 
terfen af  glkeø paa 'rejfe fra Staben, 
barn rub Ublabning i Q.-atberg bar 
ftaubfet i Stien i Sateuebugten og 
barbe orerlogfet 2abningen i Slipper 
Slocbg Slib og beretter barbe 

let 2abwingen . Robrnattb baufett barbe 
biberefolgt ben. 

Bager 91. Qfronbech nceioneg. 

g.ororbningen af  0. 2ani 1847 af-
Raffer Stotlemeenbene ug  erftatter betn 
meb 3 ffiethibnet. 2 	Zib rar stof- 
femernbene Zoingtneenb (altfaa en rteer-
ningebom(lo1). 2igefom tie førfte Statio-
ner bar inglabeftbN, lom i Qbr. IVg. 
Zib aftøf e af 3•ortabeflatg, f or i nt)- 

tre %ib atter at aftofeg af 3aglabeflatg 
faatebeg ogfeta meb Zomftolene tneb 
but nyopftanbne tcerningeinftitution. 
Zer er intet nat unber Solen! Zerfor 
er bet gettnitig at f e tilbage og ftubere 

biftorie, booral tilait fan trete at 
fe inb 	renitiben. 	k848 f ordom. 
mer Orbet „93orgerrepreef entant" f arfte 
sang i Zingbogen, 

V3anbenti(ftaubett forlanbe8 8. Cft. 
1849. 

1850 f orlanba Stontraft mellem 
Stantanb 9Z. Sturtg 2111inge og .11.1tetri, 
nentinifteriet aug. 2ebligebolbelfen a f  
'åtgbagnittgente f or en aarlig Betaling 
af  150 gibt. 

1854 ucenneg bang fief ftien 
1855 bar 13otitiberjent gaber 13e-

terfen en fiorre 23atat je nieb fbenfle 
ber cmerfalber bom. Ze barbe 

brulfet fig Nibe t og '23certba4otber 
2d3per botnt, 

1856 fa« Borgerløjtnant og  Støb, 
mani) ?Ologeng 3rfen Sturt Borgerflab 
i 	brut er fobi 1830 og bar 
tørt brobeten i Stobenbabn. 

1857 er Q. 93obn Sfoleleerer 
Stub abe. eonne bat pre,g-

leret 'artigt 13tobeftialf,:. og !putter Q3or. 
gerflab, Qbriftian Sloefoeb bet tallinie. 

ban 	stub, 13eber 	baral en og 

2acob 13. Inuecb  bliber Slontagere. 
1858 af flutter 9IMbruger reberit 

fibfirup, Saubbig, Stoutralt out 9.3ete. 
ligebolbelfe af  a.n rbagningerne. 

1861 begærer ;Røfler Qbtiftian bei 
ner af  Muge faglanbige 	tit at 
ta f f t re ben ram tilbdrenbe Stubmølle 
talbet „Zabebojniollen". 

1 58 bar .1Jiollerett arrefteret figtet 
f or at bare forberebt kratirer[ af 9.1NIL-
len paa Znoebojen, 

	

1.3anteobligation paa 400 	fra 
Un g fart Qgber 13eterfett tit 13eter Q. 
s&tibeirg  forfnubeg. 

Sind, 9.3albentar Mg. Santuelfen 
faar Stobmanbgborger flab i Allinge, 

(foletrerer og  Zannebroggir arib 
.'-/Ito nn merneg. 

`abet • optafeg at Rapt*  euferub 
barbe et tragte Z3arn meb Anna &e- 
tb-ritte 	cbor - et Striggbarn ? 

Itobritarb oa 93reenbebinarember 
ffirønbecb t jenefterige finbeg 

net i 	 beb .Inttgrete emme 
og barbe `,..er.gett f erub baret tit „Stor-

gilde«. .qtrrre flen turabe intet op(nfe i 
Sagen, 

9.3i er nu uanet tit ?faret 1863 og 
bermeb flutter ben fibrte af be 13roto- 
forter fra bainnterUA 	 font 
fitiW .2nnbgettfiret. Øer Rubeg beg- 

.ubeit 3 ftore 3 	orrinter talte 'iotiti- 
protolalTer fra 1783-1859, 111:1i beta 
tror jeg, at jeg  i bbert 	inbtil 
ribere 	tabe ligge. Cutenb bzr lier 
fiffert 	Hober abffillige interegf ante 

itlettbeber, tror jeg bog ilte, at be 
inbebolber noget ticeretitEig 	rib Duer 
bet alterebe inebbelte. 

brig jeg  reb mitte Ubbrag af q3eo-
tolotterne fiellnetit be 176 VI« fra 
1687-1863 bar formanet at bedre 
efter fterte .3'nteregferi bog ben 'refer. 
ber bar f ulg t Wrtillerne, for 	tn:tibette, 
fil) ban be fenbte Steber, ba bar Klr. 

beNt ilte ucetet forarme& 
glorbborabottn bil fiffert nteb ftørfte 

(Slæbe gine 13fabg for Wrtifter fra fteb-
fenbte og  interegferebe 13erfoner, ber 
fart !natte Zrembe bibere fra be Ste, 
ber, bror jeg  bar glippet rem, og  tit 
91ntiben. Ze bil i bet mintifte Mire 
telt mel) 	titeregfe af  lInbettegnebe og 
flert ngfaa a f  mange anbte. 

nog le f olgenbe omilter bar jeg  i 
Sinbe at feriere Stumm i 	attinter*- 
bug 	felbe Slottet - fur Si'ee- 
fertte i Smanportioner og bebe Dem 
bjee(pe mig at forbøje alle be &taber, 
font bølger fig  blaubt be in tone 

'S. Stoefoeb. 

Flexo Urglas. 
Kan ikke krwunies. 

Febrbni,~3- kfzkre. 
Lad Oem Ikke noje med Efterligninger 

Forlag det I •Aars•GeraLtirnacrke hos : 

Hithelsen 
®  Allinge  

5fusmoderen 

• 	
er glad, • 

naar 	 o hun har et pænt og g odt 
indrettet Køkken at arbejde i. - 

Hertil kan jeg  anbefale et godt 
Komfur med Stegeovn fra C. M. 
Hess. Gas-Stegeovne i forskellige 
Størrelser, Gasapparater, Primus 
og Kogeapparatet Dæmon, det bed-
ste paa dette Omraade. 

Bageforme i Allurninium, Blik og  
email 	 kar i bedste emanerede. Hekken 
blaa og  rød Emal je. Gryder, raa 
og emaljerede. Anker Heegaards 
Kodhakkere, Brødskærere, Majo-
naisrørere og alle forskellige gode 
og nemme Redskaber til Køkken-
brug 

Nilfisk, Tøjruller, Vridemaskiner, 
Vaskebrædder, Badekar, Bal jer og 
Spande. Koste, Pensler, Mopper, 
Skrubber og Børster til alt Brug. 
Emaljerede og malede Jernvaske 
i forskellige Størrelser, meget bil-
lige. 

Fliser, hvide og  kulørte, er me-
get billige og  smukke til Gasborde, 
ved Vaske og lignende Steder. 

Køkkenet godt indrettet og malet 
med den holdbare Køkkenemalje 
gør dette til en Pryd for Hjemmet. 

Varerne anbefales til de billigst 
mulige Priser. 

Y. C. 'olm. 

1................ Hasle  
Kalkværk.  

.............: Tlf. Hasle 102. 

Altid frislibr. Kalk. 
Brændt Gødningskalk er den bedste. 

Forlang Tilbud. 
Tlf. Rønne 393 

kirerW i „Nordbornholin"! 	„N ORDBORNHOLP/I". 


