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Min rige Forlovede. 
Hvorledes Eventyret blev til Virkelighed. 

—0– 

„Lige Børn leger bedst", sagde 
min Fader til mig, da jeg stod 
foran det kritiske Vendepunkt i 
mit Liv. Jeg var da 20 Aar gam-
mel, og i de '7 Aar der var gaaet, 
siden min stakkels Moder døde 
paa et Hospital i Hamburg, havde 
jeg opholdt mig ombord paa min 
Faders Skib. 

Fader sejlede i fast Rute mellem 
New York og Lissabon, og de 
Aar ombord paa „Mohawke" vil 
jeg aldrig glemme. 

Mere som to brave Kammera-
ter var baade Far og Sandy — 
Faders gamle Styrmand — for 
mig, og i deres Nærhed følte jeg 
mig altid tryg. 

,Den lille Skipper" kaldte de 
og den øvrige Besætnkng mig, og 
jeg var ikke Ylelt stolt af dette Kæ-
lenavn. 

For Resten var det ikke grebet 
helt ud i Luften ; thi selv om jeg 
nok var en Pige, havde dog Sandy 
og Fader lidt efter lidt gjort en 
veritabel „Sømand" ud af mig, 
og bedre end til nogen anden over-
lod de i de sidste Aar mig Posten 
paa Kommandobroen, naar de 
selv trak sig tilbage til en stille 
Bridge, eller for at staa en Skraber. 

Det var saaledes ogsaa mig, der 
stod ved Roret da den Hændelse 
indtraf, der skulde blive saa skæb-
nesvanger for mit senere Liv -
og det var ligeledes mig, der gav 
Ordre til at standse Maskinerne 
og lægge bi, da Ulykkeskibet, hvor 
Marray og hans Ven, Randy Mac 
Kay, var ombord, signalerede om 
Hjælp. 

Jeg stod ved Roret, da de to 
sammen med de øvrige Passage-
rerer fra S/S „Greenland" blev 
bragt ombord, og endnu den Dag 
i Dag erindrer jeg saa tydeligt 
Murrays overraskede Ansigtsud-
tryk, da han bad om at maatte 
komme til at tale med Skipperen 
— og de førte ham hen til mig. 

„Den lille Skipper" kaldte de 
mig, og Murray var for Resten 
særdeles lærnem paa dette Om-
raade. 

„Lille Skipper' — sagde han 
en Aften, vi stod ved Rællingen 
og saa Solen gaa ned langt ude i 
Horizonten. 

Saa mange Aftener forinden 
havde vi staaet her, medens „Mo-
hawke" gled sin støtte Fart ind 
mod Lissabon, og medens han 
havde fortalt mig om de mange 
Æventyr, han og hans Ven havde 
oplevet paa deres Ekspedition gen-
nem Troperne. 

„Lille Skipper" — sagde han 
tyst, medens han greb min Haand 
og kyssede den, og medens jeg 
over hans Skulder saa Fader vende 
Ansigtet bort deroppe paa Kom-
mandobroen. 

— Husk, Marian, sagde Fader 
til mig den næste Morgen, medens 
han alvorligt betragtede mig, 	 
husk det gamle Orsprog, at „lige 
Børn leger bedst". lian er rig 	 
tilhører en af de rigeste Familier 
i England — medens du — ja, 
medens du, lille Marion, kun er 
en Skippers Datter. 

Jeg havde fortalt Fader om 
Spørgsmaalet, som Murray havde 
hvisket mig i mit Øre Aftenen i 
Forvejen, medens Solen gik ned 
- oni jeg vilde rejse med ham, 
naar vi kom til Lissabon, 	rejse 
med ham til en lille By mellem 
London og Lissabon, hvor hans 
Forældre boede, og blive hans 
Hustru. 

Jeg havde vendt mit Ansigt 
imod ham, og med skælvende 
Læber havde jeg hvisket det Svar, 
mit saa heftigt bankende Hjerte 
dikterede. 

Men Fader havde haft sine Be-
kymringer ved Tanken. 

— Han selv er en Mand af den 
rette Støbning, havde Fader sagt. 
Og han vil sikkert aldrig gaa paa 
Akkord i sin Kærlighed til dig—
men hans Familie – — i den 
Kreds vil du altid føle dig som en 
Spurv i en Tranedans — de vil 
altid betragte dig som en lille fat-
tig Fiskerpige, der kun tog Mur-
ray for Pengene — — Men husk: 
hvordan det end vil gaa — hvor-
ledes end hele Verden vil tage 
imod Dig — paa Mohawke" vil 
din Plads altid staa aaben, og 
skulde du se mig græde, om du 
engang maatte vende tilbage, ja, 
da vil det ikke være af Sorg. 

Jeg maatte erkende Faders Ord 
allerede den første Gang jeg be-
traadte Murrays Hjem. 

En Spurv i Tranedans — netop 
saaledes blev min Stilling. De vil 
allesammen komme dig i Møde 
med et Smil, havde Murray sagt 
for at opmuntre mig — men et 
Smil kan indeholde saa meget—
foruden Opmuntring og Glæde 
kan det rumme Haan, Ironi og 
Foragt. 

De tre sidste Dele læste jeg 
daglig i Murrays Søsters Smil -
i hans Faders og i hans Moders. 

Kun Murrays store Hengivenhed 
— og det Venskab, hans Ven 
Randy — viste mig, var den na-
turlige Balance. 

Men Randys Venskab kunde 
rn isforstaas — for de, der har For-
stand paa Intriger, var det et her-
ligt Middel — og Murrays Søster 
— Nita — var Ekspert i den Kunst. 
Det erfarede jeg i fuldeste Maal, 
da Murray en Dag var taget til 
London for at tale med en Forlæg-
ger angaaende en Bog, han havde 
i Sinde at skrive, omhandlende 
sin sidste Ekspedition. Da havde 
Randy for at adsprede mig taget 
mig med ud paa en længere Kø-
retur, der brat endte, idet pludse-
lig en Bil kom susende imod os 
og baade Randy og jeg i en stor 

Bue blev slynget ud af Vognen 
ved Sammenstødet. Randy korn 
ved et Mirakkel ikke noget til, men 
jeg blev liggende blodig og be-
vidstløs paa Vejen. 

Her fandt Murrays Søster os. 
Randy laa paa Knæ ved min Side 
med mit Hoved hvilende i sine 
Arme 	 og kyssede mig Gang 
paa Gang. 

Det sidste kendte nu hverken 
Randy eller jeg noget til; men saa-
ledes fik Murray Historien fortalt, 
og hans Smil til mig, da han 
traadte hen til min Seng, hvor 
jeg laa indhyllet i Bandager, lyste 
ikke af Glæde. Det var med Mis-
tro og Bekymring han betragtede 
niilt. 

Hans Søsters Intriger havde gra-
vet de første Spadestik i en Kløft 
imellem os, og flere skulde følge. 

Murray saa ikke mine Taarer 
de Dage. Jeg vendte Ansigtet bort, 
naar han kom ind til mig. Havde 
han taget min Haand og spurgt 
mig, vilde alt have været godt -
men han tog mit bortvendte An-
sigt for Skyldbevidsthed, og det 
var Triumf jeg nu læste i hans 
Søsters Smil. 

Paa Rejsen hjem havde Murray 
fortalt mig om denne Søster, og 
om en haabløs Kærlighed hun næ-
rede til en af hans Ungdomsven,  
ner — Graham hed han, og en 
Dag, han besøgte os 	for Resten 
den første Dag, Lægen havde til-
ladt mig at være oppe, forstod 
jeg saa udmærket, at hun havde 
kunnet føle sig tiltrukket af ham. 

Han var netop den Type, som 
Nutidens Societypiger sværmer for 
høj og slank, sportsagtigt klædt 
og med et feminint Væsen. Han 
var langtfra min Type — Murray 
var helt og holdent mit Ideal -
og trods hans Kulde elskede jeg 
ham dog endnu — men alligevel 
skulde denne Graham blive det 
nye Middel i Familiens Intriger—
som endelig og for stedse at skille 
mig fra Murray. 

Ved Middagsbordet den Dag 
inviterede Graham os alle ud paa 
en længere Tur i hans Yacht — 
og af to Grunde tog ogsaa jeg med 
Glæde imod hans Tilbud. 

For det første følte jeg en næ-
sten ubetvingelig Længsel efter 
igen at befinde mig paa Havet-
og for det andet — der i een af 
de Havne, vi vil lægge til — vilde 
jeg maaske se „Mohawke" 	 og 
skulde det ske, lovede jeg mig 
selv, da skulde jeg ikke være læn-
ge om igen at finde min Kahyt 
og min gamle Plads ved Faders 
Side — og Murray 	 jeg vilde 
give ham Valget mellem at følge 
mig — eller definitivt hæve vor 
Forlovelse. 

I de Blikke, hvormed han havde 
betragtet mig de sidste Dage, 
havde jeg igen læst hans Kærlig-
hed og Hengivenhed — men med  

sin Mistro havde han en Gang 
saaret mig, og jeg følte, at hvis 
jeg ikke rev mig løs, vilde der 
altid blive en Kamp med Famili-
ens Intriger om hans Hengivenhed 
— og i denne Kamp vilde jeg tabe. 

En egen Følelse af forventnings-
fuld Tilfredshed fyldte mig, da jeg 
Dagen efter stod lænet op mod 
„Naomis" Ræling og saa ud over 
Havet — og de følgende Dage lod 
Graham mig smilende overtage 
Kommandoen, og jeg begyndte at-
ter at føle en Smule Tilfredshed 
ved Tilværelsen. 

Denne Tilfredshed skulde dog 
ikke vare længe. 

En Dag blæste en frygtelig 
Storm op — den voksede med 
orkanisk Styrke, og da tilmed 
Mandskabet den Dag havde druk-
ket rigeligt, grundet paa en stør-
re Fest, Grahatn havde givet, an-
saa jeg det for klogest, at vi hur-
tigst muligt styrede imod Land. 

I den Hensigt opsøgte jeg Gra-
hare i hans Kahyt for at høre hans 
Mening, men han var endnu mere 
beruset end nogen anden ombord. 
Han kunde knapt støtte paa Be-
nene, idet han aabnede Døren for 
mig; og grebet af en forunderlig 
Angst vilde jeg ile tilbage til Dæk-
ket, da jeg saa ham gribe ud ef-
ter mig, medens samtidig et Glimt 
af Begær kom til Syne i hans 
blodskudte øjne — — Jeg vilde 
ile borte men han greb mig og 
holdt mig fast i sine Arme — og 
i næste Sekund lød en skærende 
Latter bag os. 

Da jeg vendte mig, saa jeg Mur-
rays Søster staa i Døraabningen, 
og grebet af et sandt Raseri fik 
jeg mig endelig løsrevet fra Gra-
harns Favntag — men for sent til 
at naa op til Murray og forklare 
ham, hvad der var sket. Nita stod 
allerede ved hans Side, og et sner-
rende Skældsord lød fra Murrays 
sammenpressede Læber, idet jeg 
nærmede mig. 

— Tøjte 
Som en drukken vaklede jeg 

bort langs Rælingen — Himlen 
var bleven sort, og en Styrtregn 
piskede mig i Ansigtet. Jeg ænsede 
det ikke — heller ikke de skum-
hvide Bølger, der bragede ind over 
Rælingen og fejede alting bort. 
En af dem kastede mig henad 
Dækket — og gennem den Følelse 
af Fred, der pludselig fyldte mig, 
hørte jeg kun svagt en kendt Lyd 
fra Telegrafistens Kahyt, ovenpaa 
hvis Luge jeg var faldet „S.O.S , 
S.O.S 	." Gennem den svage 
Tikken lød Nitas hæse Skrig, idet 
hun rædselslagen knælede ved min 
Side. 

— Marion — hørte jeg hende 
raabe. — Hører De mig, Marion 
. . . Hvis vi skal gaa under . . 

hvis vi drukner . . . aah, Marion 
. . . tilgiv mig, jeg løj for Mur- 

ray . 	. jeg . 	. 
Hun brød sig selv af i en fryg-

telig hysterisk Latter. Psykosen  

havde grebet hende — gennem 
Latteren hørte jeg Murrays Stem-
me hviske mit Navn . . Saa blev 
alting sort for mig , . 

Jeg vaagnede ved, at nogen ban-
kede haardt paa en Dør, og jeg 
rejste mig langsomt fra et Leje, 
jeg kendte saa godt. 

Det bankede endnu stærkere 
paa Døren, medens jeg forundret 
saa mig om i Kahytten, jeg laa i 

— — i min egen gamle Kahyt 
paa e Mohawke". For tredie Gang 
bankede det, og en kendt Stemme 
lød udenfor . . . Sandys kære 
Stemme. 

— Kan vi komme ind! raabte 
Sandy. 

Jeg tudede som en anden lille 
Skoletøs, idet jeg paa mine bare 
Fødder løb over Gulvet og rev 
Døren op. Udenfor stod Far og 
gamle Sandy — og Murray.— -
Jeg tudede og flæbede, medens 
Murray tog mig i sine Arme og 
kyssede Taarerne bort i den Ræk-
kefølge, de korn — og Faders 
glædesfyldte Stemme lød i mine 
Øren 

Aah — Gudskelov, Tøs, at 
vi hørte Jeres Kalden. — Gudske-
lov, „lille Skipper" - - hviskede 
gamle Sandy. 

„Lille Skipper", lød det som et 
sagte Ekko fra Murrays sitrende 
Læber. — — Aah, hvor var det 
pludseligt blevet dejligt at leve. 

Hvor Filmens Eventyr 
bliver til. 

Bag Kulisserne, hvor Livet er mindre 
lystigt. 

Udenfor Berlin ligger Neu Ba-
belsberg, og her findes det evro-
pæiske Hollywood, nærmere be-
tegnet som det store tyske Films-
selskab „UFA"s kæmpemæssige 
Atelier. 

Filmsbyen, som er helt uden 
den romantiske Glans og det Even-
tyrets Straaleskær, der indrammer 
Filmen, bestaar af 42 meget pro-
saiske Bygninger. Det hele ligner 
nærmest en Fabriksby. Arealet, 
som det evropæiske Hollywood 
dækker, er ca. 450,000 m2, og 
kommer man indenfor dette Om-
raade, stilles man overfor Brud-
stykker af Filmseventyrverden, 
Potemkinkuliser, som ganske vist 
ikke giver sig ud for mere end 
de er. De er Scenerier, som fore-
stiller historiske Gader, „Partier" 
fra Ægypten, „straalende Palad-
ser", „pompøse Borge" og „hyg-
gelige smaa Vinrestaurationer", 
men alt er bragt frem af Malerens 
Pensler og Stukatørens smidige 
Fingre, det er Rarnnit rne omkring 
de Film, der glider over Lærre-
derne i Verdens Biografteatre fra 
Allinge til New York . . 

I Filmsbyen er alle Kategorier 
af Haandværkere, Forretningsfolk, 

Forsættes paa 4. Side. 



Skæbnens Spil, 
Af Chr. H. Damm. 

Niels Bang blev staaende og saa 
forbauset paa den unge l'ige, som 
kom ud fra Yachtklubben. 

— D.:t er hende, sagde han til 
sig selv og blev ved at se efter 
hende. Jeg vilde kunne kende hen-
de hvor som helst paa Kloden. 

Han tænkte paa en Dag for godt 
et Aars Tid siden, da han ved 
den tysk-franske Grænse havde 
hjulpet hende gennem Tolden Der 
havde været lidt Vrøvl med en 
Pelskaabe og vistnok ogsaa med 
en Silkekjole, og hun havde ikke 
kunnet Tysk. Men ved hans Mel- 
lemkomst var det hele blevet ord-
net paa et Øjeblik. Glædestraa-
lende havde hun takket — og var 
kørt videre. I hele den forløbne 
Tid havde han set disse straalen-
de Pigeøjne foran sig, tænkt paa 
hende. — Uvilkaarligt sukkede 
han og gik ned til sin Lystyacht. 

Niels Bang var en ivrig Sejl-
sportsmand, som saa vidt muligt 
deltog i alle større Regattaer. Naar 
hans Tid tillod ham det, sejlede 
han selv sin store Ti-Meter dertil, 
ligesom han ogsaa helst boede om 
Bord. I nogle Dage havde han 
ligget med sin Baad i Cannes for 
at deltage i de internationale Kap-
sejlladser, hvori han havde hentet 
sig et Par Præmier Aaret i For-
vejen. 

Han blev ikke længe paa Yach-
ten, men gik op i Klubben for at 
se, om hun ikke skulde vise sig 
igen. Ikke langt fra ham sad en 
ung Mand, tilsyneladende en Eng-
lænder. Bang fandt, at der var en 
vis Lighed mellem ham og den 
unge Dame, men kunde ikke sige, 
hvori denne Lighed bestod Plud-
selig korn den unge Dame ind i 
Restauranten og gik hen til den 
unge Mand, ved hvis Bord hun 
satte sig. 

Niels Bang blev lidt underlig til 
mode. Her traf han endelig denne 
vidunderlige Kvinde, og saa var 
hun maaske gift med en anden. 
Men til Trods for, at han i den 
følgende Tid altid saa dem sam-
men opgav han dog ikke Haabet. 

Han fik opklaret, at den unge 
Mand hed Mr. Garfield, medens 
den unge Dame hed Mary Wood. 

En Dag stod den unge Dame 
lige ved Siden af ham. 

— Aa, sig mig, var det ikke 
Dem, som hjalp mig ved den 
fransk-tyske Grænse for et Aars-
tid siden? Jeg fik aldrig takket 
Dem rigtigt, saa det er paa Tide, 
at jeg nu gør det. 

— Ja, det var mig. Men det var 
mig kun en Glæde at hjælpe Dem. 

— Bliver De her længe? 
— I alle Tilfælde til Regattaen 

er forbi. 
— Jeg vilde nemlig gerne præ-

sentere Dem for min Tante, men 
hun er ikke rigtig rask for Øje-
blikket. 

I det samme kom Mr. Garfield, 
og den unge Dame gik med ham. 

Næste Morgen saa Bang ikke 
den unge Mand ved Frokostbor-
det, hvorimod han hilste paa den 
unge Dame. Da han en Timestil 
senere rejste til Paris, fik han ikke 
yderligere Lejlighed til at hilse 
paa hende. Først to Dage efter 
vendte han tilbage og fandt hele 
Klubben i Oprør. Der havde blæst 
en Storm i den Tid, han havde 
været borte, og man savnede en 
Yacht, som den unge Mand og 
nogle Bekendte var gaaet ud med. 

— Saadanne gale Mennesker, 
fortalte en gammel Sejlsportsmand 
ham, løber gladelig ud i en Or-
kan til Trods for, at de ved, at de 
ikke alene risikerer deres eget Liv, 
men ogsaa risikerer de eventuelle  

1 I jælperes Liv. Hidtil har dog in-
gen turdet gøre Forsøg paa at gaa 
ud. Der er Tale om at allarmere 
den engelske Krydser, som ligger 
ved Nizza. 

Bang gik en Tur ned til Hav-
nen og ud paa Mulen, hvor Havet 
stadig var i et Kog. Det vilde være 
det rene Galmandsværk at gaa ud 
med en Raceryacht, men en af de 
store Fiskei baade k unde vel gøre 
det, tænkte han. 

Da han kom op i Klubben, kom 
Miss Wood hen til ham og bad, 
om hun maatte præsentere ham 
for hendes Tante, som nu var rask, 
men meget bekymret for Garfield 
og hans Venner. 

— Hvad skal vi gøre? spurgte 
den unge Pige Der er ingen, der 
vil gaa ud. Og vi kunde ikke hol-
de ham tilbage; han er saa esen-
tyrlysten Jeg er saa bange for, at 
der er sket ham noget. 

Det gav et Stik i Bangs Hjerte, 
da han hørte, hvor bekymret hun 
var for en anden. 

— De kan sikkert gøre noget, 
hvis De vild, sagde den unge Pige 
til ham. De øvrige siger, at De er 
en af de fineste Sejlsportsmænd i 
Verden. 

--- Det er vist ikke nok her, 
svarede Bang og smilte. Men alene 
kan jeg under ingen Omstændig-
heder gøre det. Jeg skal dog se, 
om der er andre, der vil med. 

Men ingen vilde risikere Livet. 
Tilsidst lykkedes det dog Bang 
for gode Ord og Betaling at faa 
nogle Fiskere til at gaa ud. 

— Nu sejler vi, sagde han til 
den unge Pige, og jeg skal for 
Deres Skyld se, om vi kan finde 
ham eg de øvrige. 

Det blev en langtfra morsom 
Sejllads, stadig overskyllet af Søen, 
uafbrudt fumlende og uden Kend-
skab til, hvor de skulde søge de 
forsvundne. De vidste kun Bestem-
melsesstedet, hvortil de ikke var 
naaet, ligesom de ikke havde an-
løbet andre Havne. De krydsede 
frem og tilbage hele Dagen uden 
at se noget Skib, og da Natten 
kom, stod de til Havs for ikke at 
blive slaaet ind paa Klippekysten. 
Den næste Morgen var de langt 
ude af Kurs, helt forbi de unge 
Menneskers Bestemmelsessted Da 
Sejlet var slaaet i Stykker, havde 
de maattet sætte et Reservesejl, 
som de ikke turde byde for meget.  
De fortsatte derfor med Vinden. 
Hen paa Eftermiddagen fik de øje 
paa noget, der kunde ligne en 
Baad. Efter en Times Kryds, hvor 
de sad spændte paa, om Masten 
og Sejlet kunde holde, naaede de 
op til Vraget, som virkelig viste 
sig at være en Baad, hvis begge 
Master var brækkede. Nogle Stum-
per Sejl hang blafrende fra en Re-
servemast, men der var intet le-
vende Væsen at se om Bord. Det 
kostede dem en Del Anstrengel-
ser at komme hen til Vraget og 
faa en ung Fisker derover. Han 
fik kappet de Tove og Masteender, 
der laa og flød i Vandet, og fik 
Baaden rettet lidt op. I Kahytten 
fandt han to unge Mænd liggende 
som livløse, og over Roret hang 
den tredie, tilsyneladende ramt af 
en faldende Mast, da han havde 
et stort Saar i Baghovedet. Bang 
maatte om Bord, og han fik lidt 
efter lidt Liv i de unge Mænd, 
som var besvimet af bare Udmat-
telse. Værst var det med Mr. Gar-
field, som foruden Slaget i Hove-
det sandsynligvis havde brækket 
en Arm. 

Da det vilde være umuligt med 
Baaden paa Slæb at naa ind til 
Cannes, gik de ind til den nær-
meste Fiskerhavn, hvortil de an-
kom i Mørkningen. Bang fik Gar-
field til Læge, hvorefter de i Bil 
tilbage til Cannes. 

I Hotellet kom den unge Pige 
dem i Møde. 

— Vi har reddet Deres Elskede, 
sagde Bang kort, da han kom hen 
til hende 

Den unge Pige saa forbauset 
paa ham, men den unge Mand smi-
lede kun og sagde: 

— Jeg er ikke hendes Forlovede, 
bare hendes Fætter. Men derfor 
er vi jo lige gode Venner. 

Bang saa paa hende. — Hvad 
er De ikke forlovet, for det ud af 
ham. Det mente jeg. 

Med et lykkeligt Smil saa hun 
paa ham. 

-- Nej, jeg er endnu ikke for-
lovet, sagde hun. 

I dette Smil læste Bang tilstræk-
keligt til at han kunne se, at hans 
Maal var indenfor hans Rækkevide. 

AS. 8slors8lidoi „Bornholm" 
havde i Fredags god Tilslutning 
til den ordinære Generalforsamling 
paa Hotel „Allinge". 

Hotelejer Colberg, Finnedalen, 
valgtes til Dirigent. 

Formanden, Kbm. Bech, bød vel-
kommen og mindedes afd. Amt- 
mand Øllgaard og Sparekassedi-
rektør Lund, der begge havde gjort 
et stort Arbejde for Turistsagens 
Fremme her paa Øen. „Vi vil ære 
deres Minde". — 

Gik derefter over til Dagsorde-
nen Sæsonen havde i Fjor været 
god, i Aar var den endnu bedre, 
og Selskabet havde haft betydelige 
Indtægter. Naar Overskudet var 
mindre i Aar end i Fjor skyldtes 
dette de store Arbejder, der var 
iværksat. Der var anlagt Parke- 
ringsplads, Badestranden er for- 
bedret ved Oprensning af Sten og 
Tang, Bortsprængring af Klipper, 
Strandpromenade] til Badeanstal- 
ten er omcernenteret. Denne er nu 
forsynet med Kantsten, der var 
kørt en Mængde Ler til Rabatter-
ne, langs Promenaden og plantet 
Træer og Buske, saa Pengene var 
givet godt ud. 

Kassereren, Boghdl. Sørensen, 
oplæste Regnskabet, hvis største 
Indtægt, Salget af Kurkort, beløb 
sig til 7499 Kr. Regnskabet ba-
lancerede med 9218 Kr. og frem- 
viste et Overskud paa 288 Kr. 
Aktiver og Passiver andrager 
8767 Kr. 

Beretning og Regnskab god-
kendtes, og til Bestyrelsen gen- 
valgtes Hotelejer Bidstrup, Ing. 
Andersen og Rejsefører H. P. Ja-
cobsen uden Afstemning. Ogsaa 
den afgaaede Revisor, Bagerm. P. 
Holm, genvalgtes 

Under „Eventuelt" var der For-
slag fremme om at yde Kassere- 
ren en Godtgørelse for det bety- 
delige Arbejde, der var forbunden 
med Selskabets Administration. 
Korrespondancen blev Aar for Aar 
større, og Opsynet med Badestran-
den og Arbejdet der krævede me- 
get af hans Tid, særlig i de trav-
le Sommermaaneder. Bestyrelsen 
havde overvejet Spørgsmaalet og 
vilde forhaabentlig finde et tilfreds-
stillende Resultat. 

Derefter drøftedes Selskabets 
fremtidige Arbejde og dets Andel 
i Reklamen i 	og Udland, for 
at faa en forøget Turiststrøm her-
over. 

Cand. Mortensen anbefalede et 
Samarbejde mellem Østersøbadet, 
Da in pskibsse tsk. „Østersøen" og 
„Østbornhohnske Dampskibssel-
skab", for om muligt at faa et 
Par Gange ugentlig Forbindelse 
med Sassnitz. Ogsaa med Born-
holms Turistforening og Rønne 
Turistforening burde Østersøbadet 
mødes for gennem en mere effek-
tiv Reklame at søge at drage saa 
mange Turister herover som muligt. 

Dirigenten oplyste, at han alle- 

rede havde ført en Del Forhand-
linger herom, og haabede paa et 
godt Resultat. 

Boghdl. Sørensen skitserede ud-
førligere de udførte Arbejder og 
fremviste nogle Fotografier fra Ba-
destranden. 

Foruden Parkeringspladsen og 
Promenadestien, som paabegynd-
tes sidste Aar, er et større Arbejde 
paabegyndt med Optagning af Sten 
— dels ved Hjælp af Pram, dels 
nu i Ffteraaret under det stærke 
Lavvande. Disse Arbejder betyder 
store Udgifter for Selskabet, men 
repræsenterer en Arbejdsfortjene-
ste, som kommer Beboerne tilgode. 

Indtægten var i Aar steget med 
ca, 2000 Kr., men som det ses af 
Regnskabet, er det ikke noget be-
tydeligt Overskud, vi møder op 
med, Det er jo heller ikke Menin-
gen, da Overskudet efter Lovene 
skal anvendes til Fremme af Tu-
ristsagen, og i første Række en 
moderne Badestrand. Det vil tage 
flere Aar inden det nu paabegyndte 
Arbejde er fuldendt, men vi har 
den sikre Tro, at det skal lykkes 
til Gavn for hele Kommunen. 

H. P. Jacobsen oplyste, at For-
holdene i Tyskland havde været 
vanskelige, men haabede der vilde 
indtræffe en Bedring. Der var re-
klameret en Del, særlig gennem 
Rejsebureauerne og ved Lysbilled-
foredrag. 

Efter at flere havde haft Ordet 
for kortere Bemærkninger, hæve-
des Generalforsamlingen, og Del-
tagerne med Damer samledes ved 
den traditionelle Fællesspisning. 
Hjort-Ipsens Orkester havde vel-
villigt stillet sig til Raadighed og 
den gode Musik øgede hurtig 
Stemningen. Borgm. Bloch, Cand. 
Mortensen rn. fl. talte for „Øster-
søbadet" og dets Betydning for 
Kommunen, samt udtalte Haabet 
om fortsat Fremgang for Turismen 
her paa Nordlandet. 

En Sang for Damerne vakte 
x egen Munterhed 

Fra Uge til Uge. 
—o— 

Allinge Biograf 
byder Dem i denne Uge en mo-

dene og spændende Sørøverhisto,  
rie, ikke raa eller usandsynlig, men 
en Film med en glimrende og 
spændende Handling, som vil glæ-
de ethvert Publikum 

Storslaaede Billeder fra Smug-
lerjagter paa Stillehavet veksler 
med spændende og interessante 
Billeder fra New York og øde 
Kyststrækninger. En glimrende 
Kærlighedshistorie findes ogsaa 
mellem den mandige Chester Mor-
ris og den henrivende Alison Loyd. 

Dagens Nyheder skriver: 
„En sart, svag, lyshaaret Kvin-

de blandt grove Mandfolk i en 
Skude, der besti mt maa lugte fælt 
af Fisk og Tran og Olie! Hun gør 
altid Virkning, og gør det ogsaa 
denne Gang om Bord i „Smug-
lerskibet". Det er en spændende 
og bred Folkekomedie, hvor Hel-
ten, som spilles af Chester Mor-
ris, er en ung Sørøver, som giver 
sig af med at kapre Smuglerskibe. 

.1 alf  
for udvist Opmærksomhed ved 

vort Bryllup. 
Gunver og Georg Hansen, 

Hyldegaard, Rutsker. 

Prima Flormel 
af dansk og amerikansk Hvede. 

Sigtemel 
anbefales til nedsatte Priser. 

J. B. Larsen. 

Det kendte og ansete Assuran-
cefirma W. Milmcke & Co. har 
den 20. November hestaaet i 75 
Aar. 

Firmaet startedes af \Vilhelm 
Bålineke, som i 1858 paabegynd-
te Tegning af Brandforsikringer 
til det Aaret før oprettede ty-
ske Selskab „Del oldenborgske 
Brandforsikringsselskab' i 01- 
denborg, som Wilhelm ffithricke 
havde erhvervet Generalagentu-
ret for. Arbejdet dengang. da 
Forsikringstanken endnu ikke   
havde fundet Vej til del store 

torm ede sig yderst 
vanskeligt. Ile to bestaaende dan-
ske Selskaber indtog en Monopol-
stilling, idet det under Bødestraf 
var forbudt Publikum at lade 
dets Ejendele lorsikre andre Ste-
der end has disse. W. Båtmeke, 
energisk og udholdende som 
han var, forberedte et maalbe-
vidst Arbejde for Selskabet, -
ofte betalte lian de Forsikredes 
Bøder fordi de havde tegnet As-
surance hos ham — og da omsi-
der Monopolsvstemet Wev ophæ-
vet, stod han rustet til al kore 
Fremstød paa det nu amme Mar-
ked, hvor han ved Hid og Dyg-
tighed vandt større og større Ter-
ræn. For dansk Forsikringsvæ-
sen blev delte Pionerarbejde af 
stor Betydning, og ved Hjælp af 
den store Stab af Agenter, soen 
virkede tor Firmaet Landet over, 
arbejdede Forretningen sig støt 
fremad. Efterhaanden knyttedes 
Forbindelse med flere- og flere 
udenlandske Se:sl.:afer, hvorved 
det blev muliggjort al tegne For- 
sikringer i alle Brancher. 	Da 
Sønnen, Albert Båhneke, i 1883ef-
ter Uddannelse snavet i Faderens 
Forretning som i Forsikrings-
selskaber i Tyskland og England 
blev optaget i Firmaet, kastede 
han sig med ungdommelig Energi 
over Arbejdet. Han var en god 
Akkvisitør, som ved sit elskvær-
dige og joviale Væsen var skat-
tet og velset blandt den betyde-
lige Kundekreds. 

Som Forretningen voksede, kom 
stadig flere og flere Selskaber 
ind under Generalagenturet, der 
efterhaanden havde oparbejdet 
en betydelig Portefølje. 11907 
døde W. Blihneke, 75 Aar gam-
mel, og efter hans Død ledede 
Albert Båtmcke Assuranceforret-
ningen alene. Trods det stadig 
stigende Antal af Konkurrenter 
og den deraf følgende haarde 
Konkurrence har Firmaet dog 
gennem Aarene bevaret sin Stil-
ling som en af de største Assu-
ranceforretninger i Danmark. 

Millionbeløb er indgaaet i Fir-
maets Kasse i Forsikringspræmi- 

er, og Millionbeløb er gaget Lul af 
flenne i Form af Skadeserstatnin-
ger, ikke mindst i Verdenskrigens 
Tid og Aarene derefter. I denne 
Krigsperiode meldte imidlertid 
Vanskelighederne sig for Gene-
ralagenturerne for udenlandske 
Selskaber, idet Kunderne blev 
ængstelige ved at have deres For-
sikringer dækket i udenlandske 
Selskaber. hvorfor \V. Billmeke 
& Co. søgte Tilknytning til et 
dansk Selskab for at bevare og 
tilfredsstille den store Kunde-
kreds. Bestræbelserne lykkedes, 
og der blev truffet Arrangement 
med Forsikrings - Akjeselskalet 
„Absalon", som overtog W. Båhn-
eke. & Co.s Porlcfolje, og sam-
tidig blev Albert Biihneke opta-
get i Absalons Direktion. Paa 
(rtind af svigtende Helbred saa 
han sig dog nødsaget til nogle 
Aar efter at trække sig tilbage 
fra Virksomheden. og død i '920, 
64 Aar gammel 

Direktør J. C. Jensen indtraad- 
te 	1917 i Firmaet, og har si- 
den da ledet dette videre i sam-
meSpor somtidIiiLero. 



Tein Skole. 	Olsker. 
Tilbud paa Rengøring af Skole-

lokalerne fra 1. Jan. 1934 ønskes. 
Nærmere ved Henvendelse til 

Avlsbruger Janus Hansen inden 9. 
Decbr. d. A. 

Sogneraadet. 

Statssltat for 1933-34 be-
des nu indbetalt. Modtages af Pe-
dersen, „Bakkemøllen", og Chr. 
Bendtsen, Tein. 

Sogneraadet. 

Vi tilbyder god Byttehandel 
idet vi tager alle Slags sunde, renharpede Kornvarer som Betaling 

for alle Købmandsvarer og afregner Sælgeren en fordelagtig Pris 

Læg Mærke til, at vi har friske Sendinger af: 

Bageri-Flormel, Dagligt Flormel, Rugsigtemel, 
Groft Rugmel, og bornholmske Byggryn, 

som sælges til de rigtige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbrændt Portland Cement i Sække. 
Ny Sending heraf sælges billigst mulig. 

Masoniteplader i 3 Tykkelser 
til Væg og Loftsbeklædning fremhæves som et særdeles rigtigt Mate-
riale til sit Brug. — — Spørg om Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Sparg om Tilhud paa Ulige Brædder! 
Vi har mange Længder og Dimensioner og kan sikkert tilfredsstille 
alle Brugere. — Stor Rabat pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

22 Sække knuste danske florfrokager 
16 	do. 	do. 	do. 	Kokuskager 

udsælges billigt — og fremtidig vil vi alene sælge 

Frisklavet Foderblanding 
af bedste Kvalitet. — Spørg om Prisen i 

Nordlandes Handelshus. 

Der er endnu en Del fine FRAKKER 

til meget billige Priser tilbage. Korn 

og se mit store Udvalg for De køber. 

ALENGE MESSE 
TH. HOLM. 

KUL - KOKS . CINDERS 

Allinge Kulhandel. 
Lager af de rigtige Mærker og Kvaliteter i polkse og engelske 

Husholdningskul, som ikke efterlader Sod og Slagger, og kan De med 
disse Kul fyre over hele Vinteren uden at rense ud, og derved opnaa 
at faa en altid gennemvarmet og behagelig Stue. 

Endvidere fører vi letbrændende eng. Koks samt meget kraftige 
Cinders, særlig, egnet til Centralvarmeanlæg. 

Derfor gør Deres Indkøb af Brændsel i Allinge Kulhandel, saa 
faar De den rigtige Vare til den rigtige Pris. 

Salgskontor og Lagerplads bagved PRIMA. 
Ært). 

Varerne bringes overalt, Tlf. I 19 	.e. e. Nielsen. 

Elektriske Installationer. 
Husejere i Allinge, der kunde ønske at faa installeret elektrisk 
Lys, kan faa Installationer rn. v. paa Afbetaling med eller 
uden Udbetaling og med lige store rnaanedlige Afdrag. 
Ved Henvendelse til installatør P. Larsen faas nærmere Be-
tingelser, Tilbud og alle øvrige Oplysninger. 

DAMEFRAKKER 
Har De tænkt Dem at købe en ny Frakke til Efter-

aaret, da køb den i den nærmeste Fremtid. 

Vi har nu paa Lager et meget stort og righoldigt Ud- 
valg i 	 og Fruefrakker i alle Størrelser ogsaa i 
ekstra store. Vi har ganske billige Ulster og Frakker i et 
moderne og fikst Snit fra 27 Kr og vi har elegante Kaaber 
og Frakker tl 150 Kr. og saa selvfølgelig alle de mellem-
liggende Priser, saa ingen behøver at gaa forgæves, vi e,-  
i Stand til at tilfredsstille etlivet t rimeligt ønske og vi 
fremviser gerne vore Frakker uden Købetvang. 

MAGASIN DU NORDS UDSALG 
ved VICTOR PLANCK, Allinge. 

AVERTERINORDBORNHOLM 

Yrodufilens Yfense-
foder giver en forøget 
Mglaegning. 

Alle Sorter prima 
frisk Hønsesæd 

anbefales. 

Olsker Husmands= 
forening.' 

Fe.stlig Sammenkomst m. Ande-
spil afholdes i Forsamlingshuset 
Lørdag den 18. ds. Kl. 7,30. 

Der bortspilles 2 Gæs, 8 Ænder. 
1 And gratis i første Omgang. 
Medlemskort skal paa Forlan- 

gende forevises. 

Bestyrelsen. 

2iografen.  
Fredag og Søndag Aften Kl. 8. 

Smuglerskibet. 
En Film med 

Spænding, Fart og Humør. 
Ekstra: 

Verdens Vidundere. 

MIlinge-Sandvig 
Drop forening 

afholder Andespil Søndag d. 
19. ds. Kl. 16 paa Christensens Sal. 

Der bortspilles 10 Ænder og en 
Gaas. — En And gratis. 

Dans fra Kl. 20. 

Bestyrelsen. 

Ved 

Normelopo Ififfiffierodde's 
BORTLODNING blev følgende 

Nummer udtrukket: 
Kaffedug 	Nr. 34a 
1 graat Spisestuesæt 
	

91a 
1 Spisestuesæt 
	

81a 

Ved 

Udsalget 
paa Menighedshjemmet d 7. Novbr. 
blev følgende Numre udtrukne; 
Slummertæppe Nr. 92 
Sofapude 	-- 93 
Tak til alle, som har støttet Ud-
salget. 

En Pige 
14 — 16 Aar søges straks eller 
til den 1. December. 
Fru Janusine Hansen, Sandvig. 

Produktep 
udsælger 

1 stor Ds. Sardiner i Olie 	0,68 
Ægte China Bitter i Lerdunke 

meget nedsat 10,00 
1,[1.1.F1 
0,60 6,32 
0,60 0,32 
0,75 0,40 
0,95 0,50 
0,95 0.flkl 
0,95 0,50 

meget kraftige, 
langt under 
halv Pris. 

Et Parti Hindbærsaft 	Fl, 0,20 
1 Stort Stk. hvid Sæbe 	15 Øre. 
6 Stk. udmærket Toiletsæbe 0,65 
Udmærkede Gafler 	Stk. 18 Øre 

3 — 50 — 
4-grenet Møggreb 50  øre 

1 kg syltet Kirsebær m. Gl. 1,45 
1 kg — Blommer — 	0,95 

Nu er Kakkelovnene meget bil-
lige. — Benyt Lejligheden ttl nu at 
anskaffe Dem en ny Ovn. 

Produktep. 
Bestillinger modtages paa 
alt i Frugttræer og Buske. 

Brødr. Andersen 
Tlf. Allinge 110. 

Sød Ribssaft 
Sød Solbærsaft 
Hyldebærsaft 
Kirsebærsaft 
Jordbærsaft 
Hindbærsaft 

Disse Safter er 
og Priserne ligger 

25 åh indkrav er  sælges fra 6-30 Kr. 

hvilket er langt under Værdien. Skind, der egner sig som 
Besætning til Børnefrakker fra 2 Kr. pr. Stk. 

(Xordlandetå XandelAtt. 
Sengeudstyr er en Tillidssag! 

Vi fører kun Dynetoj i Kvaliteter med Garanti for 
Tæthed og Farver. Den bedste Vare bliver i Reglen den 
billigste. Dyner syes og stoppes gratis. 

Nordlandets Handelshus. 

Prøv vort gode, varme Undertøj 
Vi har det baade i de svære Kvaliteter eller 
— hvis De foretrækker det — i de ekstra 
gode Kamgarnsvarer. I Bomuld med lodden 
Vrange har vi flere Dessins samt patentstrik-
kede Underbenklæder, som er meget stærke 
at slide paa. 

`Xordlandets .andelshus. 
Hvad hjælper det at Lageret er fuldt, 
naar Butiken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance 
giver den store Kundekreds, naar der 
averteres i Nordbornholm. 

Spis 9ormal6rod. 
Rugbrød,Sigtebrød,Fransbrød 
samt Kager Ira 

Henning Jørgensens Bageri. 
Tlf. 73. 

I Vintermaanederne lukkes 
Forretningen Kl. 9 Aften. 

Byens bedste K A FFE 
faas i p it I il A 

Husk vor store Rabat paa Kaffe, 
Margarine, Cacao osv. 

Paa Kolonialvarer gives alm. Raba. 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Victualiehandel 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Telefon 127. 

Varm Blodpølse 
hver Torsdag Middag. 

K, Jensen's Slagterforretning, 
Tlf. 66. 

Nye Gummistøvler, 
Stort Udvalg -- Billige Priser. 

e. Larsen, Vesterg. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og løvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
ffileumee 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag. 

Victualieforretningen Lindeplads 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

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

Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Vil De have en Flaske god Vin 
til en billig Pris, gaa da til 

I. B. Larsen. 
Største Lager i rene og lagrede 

Vine samt danske Frugtvine og 
Likører. 

En kraftig Arbejdshest, 
10 Kv. 4 Tom, ønskes til Købs 
eller Bytte. 

NB. Grise 1 forskellig Alder 
er billig til Salg. 

Charles Kjøller, Skovfryd. 
Tlf. Allinge 103y 	Olsker. 

Alt fotografisk Arbejde 
udføres altid smukt og holdbart. 

Se mitstore Udvalg i RAMMER 
og Rammelister. 

BILLEDER indrammes. 

Fotograf Alfred Kjøller. 
Tlf. Allinge 4. 

Bornholms 
Spare. og haanekasses 

.t rdelin i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2 - 4. 

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

Boxer udlejes. 



100-aarig Virksomhed fejrer 75 Aars Jubilæum 
Aktieselskabet W. Båneke & Co.s Fabriker, København 

Fra Eddikebryggeriets Aftapningsanstalt. I Hjørnet Dir. K. Strandberg 

Uddrag af K6replanen 
Gyldlg fra 1. September 1933 

Hverdage 
8,10 11,00 14,10 18,15 
8.24 11,14 14,25 18,29 
8,33 11,23 14,35 18,38 
8,46 11,36 14,49 18,51 
8,57 11,47 15,01 19,02 
9,05 11,55 15,09 19,10 
9,10 12,00 15,15 19,15 

19,05Rønne 1 
19,22 Nyker 
19,37 Klemens 
1,9,51 Rø 
20,04 Tein 
20,14 Allinge 
20,20 Sandvig 

7,54 10,30 13,55 18,05 21,55 
7,42 10.15 13,40 17,50 21,40 
7,33 10,66 13,31 17,41 21,29 
7,22 9,53 13,18 17,28 21,13 
7,12 9,42 13,07 17,17 21,01 
7,04 9,35 13,C0 17,10 20,51 
7,00 9,30 12,55 17,05 20,45 

Endv. afgaar Aftenen før Søn- og Helligdage Tog fra Sandvig 21,30 
i Rønne 22,25.' 

Søn- og Helligdage. 
8,10 10,45 13,05 16,25 19,45 22,2€¥ Rønne 10,30 12,55 (5,15 18,30 22,00 
8,24 10,59 13,19 16,39 19,59 22,34 Nyker 10,15 12,40 15,001 18,17 21,45 
8,33 11,08 13,28 16,48 20,08 22,43 Klem. 10,06 12,31 14,51 18,08 21.36 
8,46 11,21 13,41 17,01 20,21 22,56 Rø 9,53 12,18 14,38 17,57 21,23 
8,57 11,32 13,52 17,12 20,32 23,07 Tein 9,42 12,07 14,27 17,47 21,12 
9,05 11,40 14,00 17,2C 20,40 23,15 Alling 9,35 14,19 17,39 21,04 
9,10 11,45 14,05 17,25 20,45 23,201 Sandv A9,30 11,55 14.15 17,35 21,00 

Rutebilen Rønne-Allinge-Sandvig 
Hverdage 
Rønne H. 	11,18 13,55 17,20 19,58 
Rønne Torv 	11,13 13,50 16,05 

10,00 

	17,15 19,53 
Hasle Torv 	10,50 13,30 16,50 19,30 
Allinge 	10,05 
Sandvig 	

0 	
16,00 

Sem- og Helligdage 

8,20 12,10 14,30 18,30 21,15 Rønne 	10,38 13,15 17,20 21,0Q 22,20 
8,23 12,15 14,35 18,35 21,20 Torvet 	10.33 13,10 17,15 20,55 22,15 
8,50 12,40 15,00 19,00 21,45 Hasle T 10,05 12,45 16'50 20,25 21,50 
9,18 	 19,28 	Allinge 9,35 	 19,55 
9,25 	 19,35 	Sandvig 9,30 	 19,50 

Total-Udsalg 
af færdigsyede Herreklædninger, Overfrakker, Ulstre, 
Regnfrakker m. m. samt Drengehabitter og Klædevarer. 

Alt sælges til ekstra nedsatte Priser. 
Samtidig anbefales vort righoldige Lager i Manufaktur, 
Trikotage og Garner, Arbejdstøj og Fiskerbenklæder. 

Jens Hansen. 

8,20 13,00 14,30 17,35 
8,23 13,05 14.35 17,38 
8.50 13,25 15,00 18,00 

	

9,30 	15,40 

	

9,40 	15,50 

og alle Dele til Spisestel i gangbare Mønstre føres. 
• Szetskaale, Vandstel, Mælkekander, til mange Priser. 

• 

4
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Porceloensafdelingen 
er godt forsynet med 

Spisestel 
i Fajance og Porcelain til 6 og 12 Personer, der forefindes 
helt billige pæne Stel og finere Kvaliteter i moderne engel-
ske Faconer og Mønstre, Porcelainsstel i coul og med Guld 

• meget smukke Ting. 
Kaffestel 

ligeledes i stort Udvalg fra helt billige til fineste udførte 
Mønstre og Kvaliteter. 

Kopper, Sukkerstel, Kageskaale, Bakker, Askebæger 
og Cigaretbæger m. m. 

Tallerkener 

a 	Vin- Likør- 91- og Chabesoglas i pressede og slebne Møn- 
• stre, klare og coulørte i righoldigt Udvalg, ligeledes Glas- 

* skaale og Fade i forskellige Størrelser. Krystalskaale og 
• Vaser i smukke Ting. Lager af Porcelain fra den kgl. Por- 

t celainsfabrik, alt sælges til billigst mulige Priser. 

• P. C. Holm, Allinge. 
• 

Ø Ø A OW1~1 

Jil de smal iriser 
købes de bedste Kvaliteter i Kjolestoffer, Bom-
uldstøjer, Hvide Varer, færdige Kitler og For-
klæder, Undertøj, Korsetter, Hofteholdere, 
Strømper, Handsker i 

Nordlandets Handelshus.  
Alle Tryksager 

saasom 
Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 

Dags-Dato, VPItseiblank etter, 
Visitkort og Takkekort, 

Love og 'Regnskaber, 
Sange og Salmer, 

Medlemskort 
leveres bedet og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 
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Kunstnere og Forfattere repræsen-
teret. Det tr Tusindvis af \knut-
sker, sum daglig tjener Brødet i 
Neu Balielsberg 1 14 Huse paa 
2 Etager opbevares Materialerne, 
i 6 Huse findes Højspændings-
værker og Maskiner, i 3 brand-
sikre Bygninger opbevares kost-
bare Kopier af Filmene, og i „det 
allerhelligste", gemt saa langt bort 
fra alle Farer, som den moderne 
Teknik er i Stand til, findes de 
uerstattelige Negativer af verdens-
berømte Film. 1 to store Bygninger 
findes hele Filmskyens Adnuni-
stration, Tegnestuer, Forvaltn ings-
og Kontorlokaler. Man faar et lille 
Indtryk af, hvor stor denne Films-
by i Virkeligheden er, naar man, 
hører, at der indenfor Byens Om-
raade findes 15,000 m2  brolagte 
Gader. Det er forresten ikke bro-
lagt altsammen. 

En lille Del at Gadenettet er 
asfalteret og, noget er ren og skær 
Grusvej Saa har man nemlig de 
forskellige Vejtyper ved Haanden, 
hvis de skal anvendes i en Film. 

Filmsbyen Neubabelberg har 
sin egen mægtige Telefoncentral, 
som omfatter 350 seperate Telefo-
ner, den har sin egen Brandsta-
tion, hvor daglig 20 Brandfolk er 
stationeret, udstyret med alle mo-
derne Slukningsapparater. Films-
byen er uhyre brandfarlig, og 
overalt læser man : „Brug af aaben 
Ild er forbudt", „Tobaksrygning 
forbudt". 

Men alt dette er kun Rammen 
om de 9 store Atelier, hvor Films-
optagelserne foregaar. Et impone-
rende Bygningsværk er den store 
Atelier-Hal, som rejstes i 1926. 
Den er helt igennem Staal og Glas. 

Størrelser overgaar den de be-
rømte Zeppelinhaller i Friedrichs. 
halen, idet den dækker et Areal 
paa 8,000 tri2. Dens Længde er 
173 Meter og den er 24 Meter høj, 
altsaa højere end „Vesterport" i 
København. 

I denne mægtige Hal kan rejses 
Dekorationer paa 17 Meters Højde. 
Til dette Atelier hører 50 Værel-
ser, som benyttes af Kunstnere, 
Sminkører, Regissører og Arbej-
dere, og i Bygningen findes en, 
særlig Transformatorstation, som 
omformer Højspændingsstrømmen 
til almindelig teknisk Strøm. 

I Aaret 1929 byggede Otto von 
Koltz den mest moderne Atelier-
Hal, der findes i Neubabelsberg. 
Den rejstes paa 4 Maaneder, og 
den rummer 4 adskilte Atelier De 
ligger i Korsform, saaledes at man 
er i Stand til at optage fire af hin-
anden helt uafhængige Film paa 
samme Tid. „Huset uden Vinduer" 
kaldes denne Bygning, der udefra 
ligner en gigantisk Pakkasse. Byg-
ningen er fuldstændig lydtæt. End 
ikke den volsomste Larm trænger 
indenfor Væggene. Fra Luften lig-
ner denne Filmsbygning et kolo-
salt Gravmæle. Den dækker tre 
en halv Kvadratkilometer, og den 
rummer 110 Værelser til Kunst-
nere og Arbejdere, og i Bygnin-
gens Midte findes et Elektricitets-
værk, hvor ophængte Dynamoel 
opsuger alle de nærmeste Rystel-
ser, saaledes at Tonefilmsoptagel-
serne ikke forstyrres. 

1000 Projektører og 200 Halv-
watt-Lamper oplyser Ateliererne, 
og de store Strømforbrug leveres 
fra et Elektricitetsværk paa 10,000 
Volt. 

Helt uden Dimensioner er det 
europæiske Hollywood altsaa ikke, 
men den tyske Filmsby kan og-
saa prale med, at det er den 
største udenfor Amerika. 

I Neubabelsberg arbejder Fil-
mens berømte Stjerner. Her fandt 
man den lille blonde Solstraale 
Lillian Harwey, før hun drog til 
Amerika, her smiler Willy Fritch  

sit berømte Smil, her arbejder 
Hans Albers, Emil Jannings-, Con-
rad Weidt, Henrich GeoTge, Otto 
Wallburg, Renate Minier, Kathe 
von Nagy, Lil Dagover, Brigitte 
Helm og den lille Pariserskønhed 
Anabetia, som er blevet Partner-
ske til Kæmpen Gustav Frøhlich. 

At d arbejdes i Neubabelsberg 
er det rette Ord. Iler vilde Drøm-
mene briste for alle dem, der har 
tænkt sig Filmens Eventyrverden 
som noget straalende og sitrende. 
Svedende, dødstrætte prøver Sku-
espillere og Skuespillerinder om 
og om igen. Nerverne maltrakte-
res under Instruktørernes Kom-
mandoer, ha de tidligere Morgen-
timer til langt ud paa Natten ly-
der Ordit ,,Aufname", saa er der 

For godt 100 Aar siden grund-
lagdes i Kiel en efter Datidens 
Forhold moderne Fabrik for Til-
virkning af Sennep og Krydde-
rier. 1 1858 flyttedes Virksomhe-
den til København, og Grosserer 
W. lkihneke begyndte Senneps-
fabrikationen her. Det er netop 
den 20. November 75 Aar siden, 
og Firmaet W. Båhncke & Co.s 
Fabrikata har naaet umaadelig 
Udbredelse igennem Aarene her-
hjemme. Endvidere er Produk-
tionen stadig udvidet og moder-
niseret. Fabrikationen omfatter 
nu, fortiden Sennep og Krydde-
rier, et meget stort Eddikebryg-
ger'', et af de mest moderne her 
i Landet. Desuden er der særlig 
Afdeling for Fabrikation af Eddi-
kekonserves, Agurker, Asier og 
den kendte Be-co Sauce. Flere 
af Fabrikens Specialiteter er ble-
vet Verdensartikler, idet man bar 
oparbejdet en ret lx-tydelig Eks-
port heraf. 

Relief a f Grundlæggeren. 
W. Halm eke. 

Efter Grundlæggerens Dod fort-
sattes Virksomheden af Emil 
og Albert Mihneke, og derpaa  

stille i de store Atelier et øjeblik, 
nogle Maskiners svage Snurren og 
Buelampernes Syden høres naar 
Skuespillerne taler, men det er 
ogsaa kun et øjeblik. Scenen kas-
seres, dtt hele skal tages om igen. 
. . . indtil Instruktøren mener, at 
nu er det helt rigtige naaet. 

Her, hvor Filmens Eventyr bli-
ver til, brister Illusionerne, de 
gyldne Drømme eksploderer som 
Sæbebobler, man opdager, at der 
arbejdes bag Filmens mægtige 
Kulisser . . det er ikke nok at 
se godt ud . . . og være populær 
. . . Konkurencen stiger fra Dag 

til Dag, og enhver maa forny sig 
. . selv en Lillian Harwey og 

en Willy Fritsch. . . 
H. 

ovr'rgi k Firmaet til et Aktiesel-
skab med daværende Prokurist 
Knud Strandberg som Di-
rektor. 

De WO-narige Traditioner har 
alle Dage varel holdt hiijl i Ære 
i det gamle Firmas Fabrikationer, 
og har seivrolgelig værel med-
virkende til de udmærkede Re-
su 1 11:ter. der l'er er opnaael for 
dansk Arbejde. Fra en meget 
ringe Begyndelse har man arbej-
det Virksomheden op til at være 
den største af sin Art her i Lan-
det. Man har givet Beskæftigelse 
til mange Mennesker og samtidig 
afgivet Bevis for, at dansk Indu-
stri og Foretagsomhed udniverket 
er i Stand til at gøre sig gælden-
de, ogsaa hvor Talen er om den 
i vor Tid saa betydningsfulde 
Ting: Eks-porlen fra Danmark.. 

Blandt Fahrikens Hovedpro-
dukter i Sennep og Eddike kan 
nævnes de af alle Husmødre 
kendte Specialiteter: Golden Mu-
stard og Kathrinebjerg Eddike. 

Nu anvendes overall i den 
store Virksomhed de mest mo-
derne Maskiner og elektrisk Driv-
kraft. I den oprindelige lille 
Virksomhed i Kiel maledes Sen-
nepen i en Kværn, som blev truk-
ket af Heste. Uheldet fulgte He-
steholdet. Den ene efter den an-
den døde, og snart gik der Ryg-
ter om, at det var Hekse, som 
var imod denne Form for Sen-
nepsmaling, og soten om Natten 
lavede Troldtøj med Hestene. Da 
Firmaet kom til København, gik 
man samtidig over til mekanisk 
Drivkraft, og enten har Heksene 
ikke været i Stand til at gøre sig 
gældende heroverfor, eller ogsaa 
er de onde Væsener forblevet i 
Kiel. 

Imprægnerede og sorte 

gegnfrakker til ,herrer 
Lageret heraf udsælges i disse Dage til Priser fra 5-8-10-12--15 
Kr. De Købere, som kommer først, vælger bedst. 

Al Beklædning for Herrer til meget smaa Dagspriser. 

Nordlandets Handelshus. 


