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Sin Faders Søn. 
A M. K. Richart. 

—0— 

Fru Jenkins satte Tekoppen 
foran Sønnen og blev tøvende 
staaende ved Siden af hans Stol. 
„Naar Du er færdig, Bob", sagde 
hun langsomt, „er der noget, jeg 
gerne vil sige Dig." 

Han satte rask Koppen fra sig 
og vendte sig om mod sin Moder. 
„Hvad er det Mor? — Er det no-
get med Mave?" 

— „Nej — det er ikke noget 
med hende — Bob, det er din 
Far, der kommer hjem!" Hun blev 
forskrækket ved Udtrykket i hen-
des Søns øjne. Ved Braget af 
Bobs væltede Stol strakte hun be• 
roligende Hænderne frem. 

„Lad være Bob", bad hun --
„tag det ikke paa den Maade. — 
Det vilde i hvert Fald kun have 
varet et Aarstid eller saa længere". 

Bob Jenkins havde aldrig let 
ved at finde Ord. Ligesom sin Fa-
der var han en tavs Mand, nær-
mere ,Yed Handling end ved Tale 
og hvis Vrede var af den rugende 
dumpe Slags. Som han nu gik 
forbi sin Moder og tog Hatten ned 
fra sin Knag, lød der intet Ud-
brud af Vrede, kun de sammen-
knebne Læber viste, at hendes 
Ord havde haft Virkning paa ham. 
Han var en høj, kraftig bygget 
Fyr med sort Haar og næsten 
barneblaa øjne — Øjne, der lig-
nede hendes, der stod og saa paa 
ham. 

Ved Døren standsede han og 
saa sig tilbage. „Her kommer han 
ikke!" sagde han, og selve Tonens 
Klanghed gjorde den truende. 

„Hvor skal han da ellers gaa 
lun, Bob?' sukkede hun, — „jeg 
ved godt, at Huset nu er dit, men 
hvor skal han ellers gaa hen? Du 
vilde dog ikke smide din Fader 
paa Gaden, vel? Han var dig en 
god Fader i femten Aar!“ Der var 
Bebrejdelse i hendes Tone og 
Hænderne bevægede sig nervøst 
under Forklædet. „Jeg har oplevet 
mange triste Ting", vedblev hun, 
men aldrig havde jeg dog tænkt 
at skulle opleve den Dag, da mit 
Barn vilde vise sin Fader Døren". 

Bob slap Dørhaandtaget og gik 
ganske langsomt ind i Stuen igen. 
„Naa, saa han har vætet en god 
Fader, hvad ?" vrængede han. „Jo, 
jeg skal love for det! Vi er stolte 
af ham, ikke? — I ti Aar har jeg 
nu set Folk vende sig om efter 
mig paa Gaden, fordi min Fader 
var i Tugthuset fo.-  at have slaaet 
et Menneske ihjel. Og hvis Du bil-
der Dig ind, at jeg vil have en 
maskinklippet Tugthusfange lu-
skende om i mit Hus — mit Huse, 
gentog han, .saa tager Du mægtig 
Fejl. Han kommer ikke her." 

Taarerne korn frem i Moderens 
slørede Øjne, og hun fumlede i 
Lommen efter et Lommetørklæde. 
Hendes Søn saa irriteret paa hen- 

de med den ubetænksomme Vrede 
vi Mennesker føler overfor dem, 
vi ved, vi har saaret. 

„Du ved ligesaa godt som jeg, 
Mor", vedblev han i en mildere 
Tone, at Maves Familie ikke saa 
meget som vilde se til mig, om 
han kom tilbage til os. Du ved, 
hvordan de er." 

„Mave vilde saamænd ikke give 
dig op, Bob, Hvis det drejede sig 
om hendes Far, opgav hun saa-
mænd ikke. Alle og enhver ved, 
at det var et rent Ulykkestilfælde, 
det var jo et Skænderi, netop saa-
dan et Skænderi, som dit Sind en 
Dag kan føre Dig ind i. Det var 
jo ikke noget Mord. Du ved jo 
godt, at Robert havde trukket sin 
Revolver, og det var hans Liv el- 
ler din Faders 	 Og nu er 
han en gammel Mand — en garn- 

mel Mand, Bob." 
Hun sank sammen i en Stol ved 

Siden af Bordet og støttede Ho-
vedet paa Haanden. Den unge 
Mand stod lidt op og gik saa hen 
og lagde kejtet Haanden paa Mo-
derens Skulder. 

„Lad være at tænke paa ham, 
Moder," sagde han, — „han har 
lagt baade dit og mit Liv øde, og 
lian er ikke de Taarer værd. Her 
kan han ikke komme, det er af-
gjort! Tænk saa ikke mere paa 
det," — - 

Han lukkede Døren stille efter 
sig, men da han var borte fra 
Moderens bedende Stemme, saa 
skyllede al Skammen, al Kamme-
raternes halvt skjulte Ondskabs-
fuldhed, alle de svigende Ydmy-
gelser henover ham som en Bølge 
af Uvilje og Utaalsomhed. 

Det var Lørdag Aften. Paa alle 
Gadehjørner stod snakkende Smaa-
klynger af Mænd og Kvinder. Fra 
en og anden Gaard lød en Lire- 

kasse, og Udraabere raahte op om 
deres glimrende Varer. Bob Jen-
kins gik langsomt gennem Mæng-
den og skubbede i sin ophidsede 
Tilstand hensynsløst og brutalt 
Folk tilside, døv for alle dem, der 
raabte efter ham. Da han endelig 
traf Mave, var hun ikke alene. To-
tre Pigebørn var sammen med 
hende og lige bag ved stod nogle 
unge Mennesker og talte til dem. 
,,God Aften Mr. Jenkins", sagde 
hun kniks. Bob lettede paa Huen 
og gik videre med dump Vrede og 
Skinsyge i sit Hjerte. Han kendte 
de unge Mænd. En af dem — en 
Mekaniker, som han selv, Elley, 
-- havde længe været Rival hos 
Mave og havde pralet af at vilde 
stikke ham ud. 

Han gik ned af Gaden, saa in-
tet af, hvad der foregik omkring 

ham. Han beskæftigede sig kun 
med de Billeder, som hans egen 
rugende Vrede fremtryllede for 
ham. Han saa Moderen, der græd, 
han saa Faderen, som han stod 
foran Skranken, da han blev dømt, 
— og han saa Mave med sine 
brune, drillende øjne og de røde 
Læber, og han saa den forhadte 
Rival, der vilde stille sig mellem 
ham og Pigebarnet, han elskede. 

Det var først to Timer senere 
han gik hjemad igen. Der var me-
re folketomt i Gaderne. Og med et 
saa han Elley. Aftenens voksende 
Raseri sydede op i ham og gjorde 
ham ude af sig selv. Han gik hen 
til ham med Kamplyst malet i sit 
Ansigt. Et øjeblik stirrede de paa 
hinanden. Ingen af dem havde 
faaet noget at drikke, men begge 
var blinde af Lidenskabens Gift. 
Elley hilste paa Bob med et Dril-
leri, og da han fejlagtig tog sin 
Rivals Tavshed for selvglad Over-
legenhed, begyndte han at blive  

spøgefuld til de omstaaendes For-
lystelse. 

„Hør Bob", sagde han spotten-
de, „naar Du næste Gang skal 
ned der, hvor din Fader er, saa 
bed ham lave nogle Kurve til mig. 
Det gør de saa godt dernede. Og 
sig til ham . 	" Men Bobs tun- 
ge Haand ramte ham under Ha-
gen, og Elley gik i Stenbroen med 
et Brag. Nogle omstaaende bøjede 
sig ned over den stille Skikkelse. 
Mængden voksede i et Nu. Bob 
stod ved en Lygtepæl med Arme-
ne foldede. Skønt en Betjent kom 
hen imod dem, prøvede han ikke 
at komme bort. Men saa var der 
en, der kom hen til ham. ,,Løb 
din Vej — i en Fart. Han er død!" 

Bob løb ikke. Han gik roligt 
ned i en Beværtning lige bagved, 
gik gennem Stuen, ud af Bagdø- 

ren og ud i en næsten menneske-
tom Gade. Snart var han hjemme, 
altfor lamslaaet af Rædsel til at 
kunne tænke paa Flugt. Han væk-
kede ikke sin Moder, men han 
kunde høre hende røre sig inde 
Soveværelset, som om han havde 
forstyrret hende. „Gaa blot i Seng, 
Mor," raabte han til hende. „jeg 
er ko;nmet hjem nu!" 

Inde i sit Værelse tændte han, 
men slukkede straks igen. De maat-
te jo snart komme efter ham. Hvad 
skulde han gøre? Han stod ved 
Vinduet og saa efter, om han blev 
forfulgt Han kunde mindes, som 
han stod saadan i Mørke, — hvor-
dan det var den Aften, da hans 
Fader blev arresteret. Han huske-
de Moderens Graad, Faderens 
bøjede Hoved og haabløse Ansigt 
og saa den lange Ventetid. Dom-
men og Appelen, der tog deres 
sidste Skillinger — forgæves. 

Der kom nogen paa Gaden og 
saa efter Husnumrene. I en Fart  

var Bob henne ved sin Mors Dør 
Det bankede paa Gadedøren, Sig 
at jeg er ikke hjemme, hviskede 
han hæst til Moderen, luk ham 
ikke ind. 

„Han er ikke hjemme", lød hen-
des rystende Stemme, som Svar 
paa et Spørgsrnaal. 

Hun vendte sig om mod Bob, 
men han var borte igen, Oppe paa 
sit Værelse rodede han sine Skuf-
fer igennem. Da han havde fundet 
Revolveren, gik han forsigtigt for-
bi sin Moders Dør, klatrede op 
ad Loftstrappen og hen til Lofts-
vinduet. Der var fugtigt deroppe; 
det regnede. Revolveren lagde han 
ved Siden af sig paa Gulvet. Et 
eneste var han sikker paa, han 
vilde aldrig prøve den levende 
Død i Fængselet. Der stod 
Mand paa den anden Side af Ga-
den og saa op. Huset var bevog-
tet. Nogen Tid efter holdt Regnen 
op, og Manden ligeoverfor satte 
sig paa et Dørtrin. Bob vogtede 
over alt, hvad han foretog sig. 
Han kunde høre sin Moder gaa 
frem og tilbage nedenunder. En 
pludselig Følelse af Skam over 
den nye Ulykke, han bragte over 
hende, fødtes i ham. Han, der 
selv havde været saa retfærdig og 
samme Aften havde nægtet sin 
straffede Fader et Hjem, han var 
en Morder! 

Nu var Manden derbvre borte! 
Det var et Daggry. Saa hørte han 
igen Moderen dernede, og han 
hørte Stemmer. 

Han tog Revolveren og lyttede. 
Men der kom ingen op ad Trap-
pen. Al den Ragelse, der fyldte 
Loftskamret, tog Form nu i det 
graa Dagslys. Han saa Ting, han 
ikke havde set i Aarevis. Der var 
den sjove høje Stol, og der var 
Buret, hvori hans Kaniner havde 
været. Og der var den røde Vogn, 
som hans Fader havde lavet til 
ham af en Trækasse. Vognstangen 
var væk og det ene Hjul laa paa 
Gulvet, men Bob kunde — tyde-
ligt, som man undertiden kan se 
længst svundne Begivenheder -
se sin Faders allerede den Gang 
noget graa Hoved, højed over Le-
getøjet, mens han malede det med 
sine uøvede Fingre: Bob saa ud 
paa Gaden. Der var en Mand, der 
stod ligeoverfor, og saa over paa 
Huset. Bob aabnede Vinduet og 
fløjtede. Den anden satte Hænder-
ne som en Raaber for Munden: 

„Den halve Nat har jeg ventet 
paa Dig", sagde han. „Elley er 
kommet til sig selv igen. Han er 
gaaet hjem." 

Revolveren faldt paa Gulvet. 

Da Bob korn ind i Køkkenet, 
var Frokostbordet dækket. Bobs 
Øjne faldt paa en bøjet Skikkelse 
i en Stol ved Ilden. Han gik lige 
hen til Manden og lagde sine 
Hænder paa den bøjedes Skuldre: 

„Velkommen hjem, Far", sagde 
han med Graad i Stemmen - 
„velkommen hjem I" 

Et Parti fra Horne paa Fyn. I Baggrunden ses den skønne og ret ejendommelige 
Kirke. Billedet har vi laant fra det smukke Værk „De fynske Øer", som Danmarks Na-
turfredningsforening har udgivet. 



Skatten i Højen. 
—0--- 

Et gammelt Sagn fortæller om 
en Trold i Skaane, at han ikke 
kunde lide Kirkeklokkeklang, og 
derfor rejste han bort — hvorhen 
vidste ingen. 	 1 

Saa hæridta det, et et Skib kom 
ud af sin Kurs og strandede paa 
en ukendt Ø. 

Et Par Mænd blev sendt i Land 
for at faa oplyst, hvor de var, og 
de mødte en Jætte, som var gam-
mel, blind og graaskægget. 

lian spurgte, hvor de var fra, 
og han fik at vide, at de var fra 
Skaane. 

Jætten spurgte igen, om de kend-
te Gislev, og da de svarede ja, 
spurgte han videre, om de kend-
te Svend Dyrings Døtre. Det sva-
rede de ogsaa ja til, og Jætten 
bad dem da om at tage en Æske 
med til den ene, som hed Martha. 
Det lovede Sømændene ogsaa, naar 
de maatte slippe godt fra Øen; 
men de lovede tillige, at de ikke 
vilde aabne Æsken, 

Da sagde Jætten: 
— Naar I saa har afleveret 

Æsken, gaar I hen til en stor 
Sten i Aaen lige Vest for Jættens 
Dysse. 1 den Sten er der et Hul, 
hvori ligger en Nøgle. Sæt saa 
Nøglen i et Hul i den midterste 
Sten paa Dyssen og sig: „Luk dig 
op, Dysse!" Da vil den blive luk-
ket op; men I maa ikke vende jer 
om. 

Sømændene sagde saa Farvel ; 
men Jætten sagde: 

Ræk mig en Haand, saa jeg 
kan mærke, om Folk er lige saa 
stærke, som i gamle Dage. 

De turde imidlertid ikke give 
ham Haanden, men rakte ham en 
Møggreb med 5 Grene. Jætten 
klemte Grebens Grene sammen 
som ingenting og sagde: 

Det gaar an, men forhen var 
Folk stærkere. 

De gik da om Bord, og straks 
løftede Skibet sig af Grunden og 
gik for god Medbør til Skaane. 

Men da Sømændene korn nær 
til Gislev, kunde de ikke længere 
styre deres Nysgerrighed, og de 
lukkede Æsken op, som indeholdt 
et stort Guldbælte. De spændte 
det om en Eg; men den fo'r af 
Sted med Rødder, Stamme og 
Krone, og snart var det ude af 
deres Synskreds. 

De tænkte nu, at det vel ikke 
nyttede at se efter Lønnen; men 
de vilde dog prøve. De fandt og-
saa Nøglen, og Dyssen aabnede 
sig, og en Mængde Guld og Sølv 
laa foran dem. Men da de vendte 
dem om for at se, om ingen be-
lurede dem, og de dernæst vilde 
tage Skatten til sig, var alle Kost-
barhederne forsvundne. 

Martha fik imidlertid Nys om 
Sagen, og da hun forstod, hvor 
slemt det kunde have gaaet hende, 
blev hun saa forfærdet, at hun 
mistede sin Forstand. 

Saa gik der en lang Tid, og 
Bønderne i Gislev vilde da spræn-
ge Dyssestenene for at faa Nytte 
af dem og muligt var det jo og-
saa, at de kunde finde Skatten. 

Men bedst som de slog løs paa 
Stenene, saa de at Byen brændte, 
og de løb da af Sted for at red-
de, hvad reddes kunde. Men da 
de kom ind til Byen, var der in-
gen Ild, saa det hele havde været 
Blændværk, og siden vovede in-
gen at røre ved Stenene. 

Langt om længe kom dog den 
Tid, at Troen paa Jætter og Trol-
de var forsvundet, og da var der 
intet i Vejen for at flytte og ud-
nytte Stenene, saa nu ved man 
ikke engang, hvilken Gravhøj Sag-
net fortæller om. 

• e • • • • • • 

Drømme der blev 
Virkelighed. 

-0 - 
Der findes Masser af Beretnin-

ger om Drømme, der er gaaet i 
Opfyldelse. For mange af dem 
gælder det maaske nok, at Drøm-
men er ændret og omformet, efter 
at Begivenhederne fandt Sted, men 
hvor Drømmen blev opnoteret 
umiddelbart efter, er dette jo ude-
lukket. 

Det var en saadan Drøm, Dron-
ning Nathalie af Serbien havde 
som ung Pige. Dagen efter skrev 
hun den op i sin Dagbog Hun 
var af borgerlig Herkomst. Datter 
af en russisk Oberst. 

Hun drømte, at hun kom ind i 
en stor Sal, som hun ikke kendte 
og en gammel Mand med stort, 
hvidt Skæg bøjede sig og kyssede 
hendes Kjolesøm. 

— Hvorfor gør De det? spurg-
te hun. 

— Fordi jeg hilser Dem som 
en stor Fyrstes Brud, Over Deres 
Hovede ser jeg en Krone svæve 
i Luften, den sænker sig og sid-
der snart paa Deres Hovede. Det 
er en kongelig Krone. De vil bli-
ve Moder til en Konge, men siden— 

Han tav et Øjeblik og fortsatte 
saa : 

— Jeg ser Sorg og Farer. 
Drømmen var forbi. 
Nogle Aar efter blev hun gift 

med Milan, Serbiens Hersker, men 
det var snart forbi med hendes 
Lykke, Til sidst maatte hun flyg-
te fra Serbien, efterladende Søn- 
nen. — Hvorledes det gik denne 
og hans Gemalinde, Dronning 
Draga, ved alle, Kongeparret blev 
myrdet og deres Legemer blev 
kastet ud af Slottets Vinduer. 

Et andet Eksempel handler om 
Ekskejserinde Eugenie af Frankrig. 
Hun var ganske vist adelig, men 
der var tilsyneladende ikke den 
svageste Udsigt til, at hun skulde 
blive Dronning endsige Kejserinde. 
Saa drømte hnn engang, at hun 
blev spaact i Kort. Den, der ud-
tydede Kortene, sagde: 

— De er født under urolige, 
politiske Forhold, og deres Sol 
skal gaa op ved Revolution. De 
skal opleve mange lykkelige Aar, 
men endnu flere Aar med Sorg 
og Taarer. Alt, hvad De regner for 
det kæreste, De ejer i Livet, skal 
de miste, og De skal ende Deres 
Dage i et fremmed Land. 

Netop saaledes blev hendes 
Skæbne. Hun blev Napoleon Ill's 
Gemalinde, blev ved Revolutionen 
fordreven til England, mistede 
Sønnen, der blev dræbt af Ind-
fødte i Sydafrika. 

Den tredie Dronning, som drøm-
te sin Skæbne, var Ekskejserinde 
Zita af Østrig-Ungarn. Hun var 
født Prinsesse af Bourbon. Gan-
ske vist nedskrev hun ikke sin 
Drøm, men hun fortalte den umid-
delbart efter til en Veninde. Hun 
var dengang forlovet med den un-
garske Greve, Henrik Mensdorff. 

I Drømmen vandrede hun igen-
nem en stor Skov, og pludselig 
stod hun foran en gammel Zigeu-
nerske, som saa paa hende med 
bedrøvede Øjne. 

— De er meget lykkelig nu, 
sagde hun til Prinsessen, og ser 
hen til den Tid, da De skal for-
enes med den, De elsker. Men De 
vil aldrig blive hans. Jeg ser Dem 
staa foran et Alter ved Siden af 
en kongelig Prins, medens den 
Mand, De elsker, ligger død. De 
vil blive Herskerinde over et stort 
Rige. — Siden kommer der en 
frygtelig Krig, der vil bringe sto-
re Forstyrrelser i Europa og føre 
til, at De mister Deres Rige. De 
skal gaa i Landflygtighed og bli-
ver snart efter Enke. 

Prinsesse Zita blev heller ikke 
gift med Greven. Hendes Forlo-
velse blev brudt, og den Dag, hun 
blev viet til Prins Karl af Østrig-
Ungarn, skød Grev Mensdorff sig. 
— Verdenskrigen bragte den an-
den Del af Spaaclom men til Op-
fyldelse. 

Fra Uge til Uge. 
_0_ 

Dampskibsselskabet „Østersøen" 
afholdt ordinær Generalforsamling 
Mandag den 26de ds. Kl. 16 paa 
Hotel „Allinge". 

Efter at Formanden havde budt 
Velkommen, valgtes Candidat Mor-
tensen til Dirigent og konstaterede, 
at Generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet. 

Størsteparten af Aktionærerne 
var mødt, saaledes at der var 78 
Stemmer repræsenteret. Forret-
ningsføreren, Hotelejer H. Colberg 
aflagde Beretning om Selskabets 
Drift og Virksomhed i det forløbne 
Aar. 

Det fremgik af Beretningen, at 
Omsætningen var steget betydeligt 
og Antallet af Passagerer var det 
største, der endnu havde været 
paa Ruten i de forløbne 5 Aar 
siden Selskabets Start. Selskabet 
begyndte i Aar Pinserejser 3.-6. 
Juni nied Lystrejse Simrishamn-
Christiansø--Allinge; tillige udfør-
tes Lysttur 9.-13. Juni Allinge—
Stubbekøbing og retur for den 
konservative Ungdomsforening og 
Jagtforeningen Der var paa Ru-
ten til Simrishamn i Sæsonen fra 
15. Juni til 31. August sejlet 65 
Rejser. Til Christiansø var gjort 
ialt 20 Rejser. 

Regnskabet blev gennemgaaet 
og efter forskellige oplysende Be-
mærkninger enstemmig godkendt, 

Af Repræsentantskabet var de 
Herrer Konsul Gunnar Ohlsson, 
Skoleinspektør Persson, Simris-
hamn, og Kaptajn Westh, Hasle, 
paa Omvalg; disse genvalgtes alle 
enstemmig. Ligeledes genvalgtes 
Revisoren, Købm. V. Planck, Al-
linge. 

Under eventuelt meddelte Be-
styrelsen, at Selskabet foruden 
den tidligere Sejlads paa Simris-
hamn og Christiansø i Sæsonen 
1934 vilde sejle Ruten Allinge-
Sassnitz 2 Gange ugentlig. Sam-
tidig meddeltes det Aktionærerne, 
at disse vilde faa tilstillet hver 2 
Billetter til Sassnitz samt 2 Bil-
letter til Simrishamn eller Chri-
stiansø. 

Derefter drøftedes „Bornholms 
Muligheder som Turistland" (Ho-
telejer Lyngby). -- I Artiklen var 
bemærket, at der paa en Avtomo-
biltu r Kohenhavn—Sverrig—Born-
holm kunde spares ca. 20 Kr. pr. 
Deltager. 

Bor man f. Eks paa Sjælland, 
kan man indtage sin Morgenmad 
i Hjemmet, spise sin Frokost i 
Sverrig og Kl. 19,30 indtage sin 
Middag paa et af de bornholmske 
Hoteller. Saadan en Tur fra Hel-
singør til Allinge vilde f. Eks. for 
3 Personer koste med Biloverfart 
og Billetter c. 33 Kr., hvilket maa 
siges at være en overordentlig 
billig og behagelig Rejse til Born-
holm, og endda vil der jo spares 
yderligere ved at løse Returbillet 
med Damper. 

Det oplystes, at et privat Sel-
skab paa 115 Dage i Sæsonen 
1933 havde befordret 5700 Biler 
over Øresund; blot man kunde 
faa de 700 Biler med Passagerer 
— hvilket ikke skulde ligge uden-
for Mulighedernes Grænse, — saa 
vilde en Damper med Plads til 
mindst 15 Biler sikkert kunne 
forøge Antallet af Gæster til Born- 

holm ganske betydeligt; hele Sejl-
ladsen er jo under 3 Timer. 

For Selskabet havde det i den 
forløbne Sæson været ganske umu-
ligt at tilfredsstille Forespørgsler-
ne for Automohiloverfart; der var 
Dage, hvor der stod benved en 
halv Snes Biler paa Ventelisten. 
Bestyrelsen blev krafttgt opfordret 
til at gøre et Arbejde for at faa 
disse Forhold forbedret saa snart 
det paa nogen mulig Maade var 
gørligt. 

Derefter sluttede Generalforsam-
lingen med selskabeligt Samvær. 

Et Solstrejf. 
Tit og ofte, naar jeg sad nede 

hos Gelius Lind og underholdt 
ham i hans Alderdoms Dage, op-
friskede han for mig sine Oplevel-
ser fra Velmagtstiden, især fra den 
Tid han boede paa Gaarden ,,Hah- 
bedam". 

Nogle af hans Fortællinger var 
ovenud muntre, andre saa triste, 
at de pressede Taarer frem i hans 
gamle, milde Øjne, medens en 
tredje Slags var mindre følelses-
betonede. 

Her vil jeg genfortælle en af 
den sidste Slags: 

Gelius Lind, der var med i Be-
styrelsen for Mejeriet „Kajbjerg-
gaard", da det saa Dagens Lys, 
havde paataget sig at køre en 
Mælkerute. 

Nu løb der paa en Nabogaard 
midt gennem Gaarden en dyb, 
aaben Rendesten med lodrette Si-
der. Den skulde nødvendigvis pas-
seres paa tværs. Først maatte For-
hjulene paa den tungt læssede 
Mælkevogn over. Det gav et væl-
digt Ryk i Vogn og Heste Dernæst 
kom Baghjulene, det gav et end-
nu værre Bump. 

Gelius Lind henstillede da spag-
færdigt til Gaardejeren at sætte 
Spandene udenfor Porten; men fik 
et bestemt Afslag. „Vilde lian ha-
ve Betalingen for at køre, maatte 
han ogsaa tage Ulemperne". 

Og saaledes blev det da forelø-
big. 

Men saa skete der noget, som 
ændrede Forholdet ganske. Gaard-
ejeren skulde damptærske. Nu traf 
det sig saa uheldigt, at Dagen før 
Tærskningen skulde foregaa, fik 
vor Gaardejer, der var beæret med 
flere offentlige Tillidshverv, Besked 
om at møde i København omgaa-
ende til et 2-Dages Møde. Han 
maatte rejse samme Aften. 

Næste Morgen pløjede Gelius 
Lind i Nærheden af Naboens Gaard 
og saa da, at der var for faa Mænd 
ved Tærskningen. Resolut kørte 
han hjem, satte sine Heste paa 
Stald, nappede en Høtyv og af 
Sted. 

Men om Forladelse! Mutter hav-
de opdaget hans træske Færd, og 
nu maatte han pænt rykke ud med 
Aarsagen til sin mærkelige Op-
træden. Naturligvis vankede der 
en lille Omgang, som Lind tog 
imod med Anger og Ruelse. 

Han svarede blot: „Ja, nu er 
mit Sind nu engang saaledes." 

I 2 Dage sled Lind haardt ved 
Naboens Tærskning — naturlig-
vis gratis. 

Allinge-Sandvig Haandværkerfor-
ening havde i Lørdags indbudt 
Medlemmerne til en lille Festlig-
hed i Anledning af Foreningens 
51-aarige Virksomhed. 

Teknisk Skole var malerisk de-
koreret (Motiver fra By og Omegn) 
og festligt dækkede Kaffebord med 
Plads til ca. 150 Deltagere var 
pyntet med en udsøgt Samling af 
Blomster fra Brødr. Andersens 
Handelsgartneri og indgød Del-
tagerne Følelsen af, at Foraaret 
allerede havde holdt sit Indtog. 
Vort populære Orkester under Le-
delse af Hjort-Ipsen, musicerede, 
og skønne unge Møer serverede 
den dampende Mocca. Formanden, 
Bygmester og Bankbestyrer Johs. 
Pedersen bød velkommen og ud-
talte, at den vellykkede Jubilæums-
fest i Fjor, havde animeret Besty-
relsen til atter at arrangere en 
lille Festlighed paa Foreningens 
Fødselsdag. 

Pavserne i den musikalske Un- 
derholdning udfyldte Lærer Hen-
riksen med Oplæsning af Digte 
og Fortællinger i bornh Mundart. 

Ved Bordet omdeltes nogle San-
ge, som Formanden selv havde 
fremstillet, og efter Kaffen rydde-
des det ene Lokale, og Dansen 
gik paa den rigtig gammeldags 
Maner. — Alt i alt en vellykket 
Aften. 

Referenten. 

Sct. Ols Kirke er for Tiden under 
omfattende Restaurering og har 
bl. a. faaet nyt Tag — ligesom 
det gamle tækket med Træspaa-
ner. Udsigten til Kirken fra den 
nye Landevej er dog ikke saa 
god, da Træerne i den gamle 
Præstegaardshave tager en Del af 
Udsigten. 

En fremragende Film 
forevises Fredag og Søndag i 

Biografen. „Havets Farer", en dra-
matisk Filmsroman om Sydhavets 
Skattesøgere, der — udstyret med 
Nutidens fineste Dykkerklokker—
afsøger Havbunden for de Skatte, 
der gik tilbunds i Verdenskrigens 
Dage. 

Fay Wray og Ralph Bellamy 
spiller Hovedrollerne i denne un-
derholdende Film med Kærlighed, 
Spænding og Romantik. 

En fortræffelig Sensations- og 
Undervandsfilm. Hvorledes det har 
været muligt at optage disse Bil-
leder er lidt af en Gaade. 

Masser af Sømands-Eventyr sat 
spændende sammen. 

En af de mest underholdende 
Films, der længe har været vist. 

Hvornaar kommer Trækfuglene? 
Gennemsnitsdatoerne for mange 

Aars Iagttagelser ser saaledes ud 
for de tidligst ankommende: 

Lærken kommer i Midten af 
Februar. 

Stæren kommer sidst i Februar. 
Viben kommer ca. 5.-15. Marts. 

Droslen kommer ca. 15.-25. Marts. 
Storken kommer ca. 25. Marts 

—10 April. 

Fra den Dag af stod Mælkespar-
; dere altid paa Rad uden for Por-
.
1 ten. 
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Sydhavets Skattesogerea,  

8,20 13,00 14,05 17,35 
8,23 13,05 14.10 17,38 
8.50 13,30 14,30 18,00 

	

9,20 	 18,30 

	

9,25 	 18,35 

10,43 13,55 15,15 19,58 
10,38 13,50 15,10 19,53 
10,15 13,30 14,50 19,30 

	

9,45 	 19,00 

	

9,40 	 18,55 

Rutebilen Rønne-A IIinge-Sandvig 
Hverdage 
Rønne H. 
Rønne Torv 
Hasle Torv 
Allinge 
Sandvig 

Som- og Helligdage 
8,20 13,15 18,30 21,15 	Rønne 	4  10,38 14,10 
8,23 13,20 18,35 21,20 	Torvet 	10,33 14,05 
8,50 13,45 19,00 21,45 	Hasle T 	10,05 13,45 
9,20 	19,28 	 Allinge 	9,35 
9,25 	19,35 	 Sandvig 	9,30 

21,00 22,10 
20,55 22,15 
20,25 21,50 
19,55 
19,50 

:De Muterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Kollfirmationsildstyr 
Til Piger: 

Smukke hvide Kjoler 
moderne lange fra 13,50. 

Andendags Kjoler 
fikse Faconer i mange 
smukke Farver. 

Kulørte Kjolestoffer 
i Uld, Silke, Crepe de chine, 
Crepe minerva fra 2,75. 

Konfirmationsfrakker 
Vi har ogsaa i Aar et smukt 
Udvalg i fikse Faconer til 
smaa Priser, 

Undertøj, Strømper 
Tricotcharmeuse, Underkjoler 
og Benklæder pr. Sæt 6,75. 

Til Drenge: 
Matros-Habitter 

Ny, moderne Faconer 
fra 19,50. 

Jakke-Habitter 
1 og 2-Radet. god Pasform, 
prima Forarbejdning. 

Imprægnerede Frakker 
Smaa Priser. 

Moderne Ulstre 
Nye Stoffer og nye Faconer. 

Alt i Undertøj. 
Hatte, Huer, Sokker, 
Slips, Skjorter, Seler 
m. m. m. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Victor PlancK, 

Sffirdeles gode Kvaliteter af 

Gaudaoste 
Sweitseroste 

anbefales til smaa Priser. 

Nordladets Hudelshus. 

- Sig mig, Far, alvor lzurtr,  clu i 
(;rudiden tiion at kende? 

- - Dyt var ved el. ~ølskab; vi Var 
i3 til BOrdS:! 

5,15 18,30 
18,17 
18,08 
17,57 
17,47 
17,39 
17,35 

22,00 
21,45 
21.36 
21,23 
21,12 
21,04 
21,00 

12,55 
12,40 
12,31 
12,18 
12,07 
11,59 
11,55 

15,00 
14,51 
14,38 
14,27 
14,19 
14.15 

Lærken er den af vore Træle 
fugle, der hyppigst overvintrer, og 
Datoen for dens Ankomst kan der-
for kun sættes meget omtrentlig. 
Det saakaldte „Lærketræks varer 
fra Midten af Februar til langt 
hen i April Maaned, 

- - Men i Aar viste de sig 
jo alle før Udgangen af Februar. 

13: Forleden kørte tretten Pa$sa-
gerer i en Omnibil ud fra San 
Remo paa en Udflugt. Under Tu-
ren kolliderede Omnibilen med en 
Personbil, slyngedes derpaa mod 
en Lastbil og knustes tilsidst mod 
et stort Træ. Under Omnibilens 
Karusseltur blev en forbipassende 
Cyklist slynget omkuld og kom til 
Skade, men som ved et Mirakel 
slap alle de tretten Passagerer 
uden den mindste Skramme fra 
Ulykken, og dermed er altsaa be-
vidst, at tretten ikke altid Cl et 
Ulykkestal. 

En Forglemmelse. 
Som det vil erindres, reklame-

rede Randers under sine Bestræ 
belser paa at puste sig op til Stor-
stad med de 13 Landeveje, der 
fører til Byen. Generaldirektør 
Knutzen finder det mærkeligt, at 
Byen, der bygger Statsbanernes 
Vogne, glemte sine fem jernbaner) 

En glimrende Ide. 
Her er en straalende Ide, som 

vil glæde alle Lystfiskere herhjem-
me. Ideen stammer fra U. S. A. 
og gaar ud paa, at man anbrin-
ger et Spejl lige ovenover Mad-
dingen paa Fiskekrogen - med 
det Resultat, at man fanger ti 
Gange saa mange Fisk, som man 
ellers vilde fange. 

Her har De Amerikanernes Me-
ning om, hvad der sker nede i 
Vandet: 

I. Fisken svømmer langsomt 
rundt omkring Maddingen. 

2. Fisken nærmer sig lidt for 
at se, hvad Maddingen be-
staar af. 

3. Fisken ser i Spejlet, at en 
anden Fisk gør det samme. 

4. Fisken skynder sig at tage 
det, der er paa Krogen, for 
at den anden ikke skal kom-
me først. 

5. Fisken sidder paa Krogen. 

I U. S. A. skal man efter Si-
gende have opnaaet straalende 
Fiskeri-Rekorder! 

giografen.  
Fredag og Søndag Al. 8. 

Ekstra: Gamle Melodier. 

Z'interfest i Sandvig 
Raadhus afholder Frelsens Hær 
Lørdag Aften Kl. 8. 

Alle er velkommen. 

ftlads søges 
for Sæsonen paa Hotel eller større 
Pensionat som Stuepige eller ved 
Servering. Billet mrk. Stuepige" 
modtager Bladets Kontor, 

Fine Spise- og 

Læggekartofler 
er til Salg. 

Otto Lund, gl. Dam, 
Rutsker. 

Automobil- 
Reservering er tabt fra Allinge til 
Olsker. 

humledal Købmandsforretning 
Tlf. Rø 61. 

Allinge - Sandvig Propforening 
afholder 

KARNEVAL 
Søndag d. 4. Marts paa Christen-
sens Sal. 

lndmarschering Kl. 8. 
Mange Overraskelser af forsk. Art. 

Gymnastikforeningen indbydes. 
Bestyrelsen. 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag. 

Victualiefarretningen Ladeplads. 

Elegante VISITKORT 
50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Anchioves i Daaser 
og løs Vægt. Gaffelbitter 
benfri Sild, Sild i One 
Sardiner, Hummer 
Krabber, Rejer, Lax 
Fiskeboller og Rand 
Torskerogn m. m. 
islandsk Sild samt 
bornholmske Spegesild 

Kødkonserves fra Wiedemann 
i stort Udvalg. 

Grønt-Konserves, Marmelader, 
Safter, Frugter i Daaser samt 
tørrede Frugter. 

Alt til Koionialbrancen henh. 
føres i nye, prima Kvaliteter og 
sælges til billigst mulige Priser. 

P. C. Holm, 
Allinge. 

Er De i Tvivl om hvor De skal købe 

Kolonialvarer? 
Gaa hen i PRIMA! 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, K onvoIntter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber.  

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Masser af billige Brædder 
tilbydes i alle Dimensioner og alle Længder af Kvaliteter, som er eg-
nede til hver sin Anvendelse. Særlig fremhæves, at vi har stærke 
tørre Brædder, som særlig egner sig til Loft og Gulv. 
Stor Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Det er paa høje Tid 
at forudbestille Superfosfat, Raligodrking, RalKsal-
peter eller Chilisalpeter til Foraarsavlingen, for derved at 
sikre sig Levering til de laveste Priser. (liv os Ordre i de første Dage. 

Nordlandets handelshus. 

Alle Slags Kornvarer, frisklagte Æg 
modtages stadig til en højere Pris 

som Betaling for alle Indkøb af Varer i 

`))fordlandets Xandelsitus. 
Gør Deres Indkøb hos de Hand-

lende, som averterer her i Bladet. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 965. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Boger - Protokolfabrik - Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Fol brugere. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligkiste-Lager 	 1 	I 	1 	I 	i 	I 	1 	1  
Ligtøj og Ligsenge 	I 	I  Tlf. 77 og 79 •I 	1 	I 	1  
Ordning af Begravelser 	I 	r 	1 	; 	I 	1 	1 	1  

Uddrag af Kbreplanen 
Gyldig fra 1. September 1933 

19,05 Rønne 7,54 10,30 13,55 18,05 21,55 
19,22 Nyker 7,42 10.15 13,40 17,50 21,40 
19,37 Klemens 7,33 10,06 13,31 17,41 21,29 
19,51 

I 

Rø 

I 

7,22 9,53 13,18 17,28 21,13 
20,04 Tein 7,12 9,42 13,07 17,17 21,01 
20,14 Allinge 7,04 9,35 13,00 17,10 20,51 
20,20 Sandvig 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. 
10,45 13,05 16,25 19,45; 22,2CW Rønne Å  10,30 
10,59 13,19 16,3919,59122,34 Nyker 10,15 
11,08 13,28 16,4be0,08 22,43 Klem. 10,06 
11,21 13,41 17,01 120,21 22,56 Rø 	9,53 
11,32 13,52 17,1220,32 	Tein 	9,42 
11,40 14,00 17,20 20,40,1 23 15 Alling 	9,35 
11,45 14,05 17,25120,451 23,20t Sande A 9,30 

Xllinge-Sandvig 
Njcelpeforening 

afholder Generalforsamling paa 
Forsamlingshuset Hammershus 

Onsdag d. 7. Marts Kl. 7,30. 
Da der er indkommet Forslag om 
Forandring af § 6, bedes alle Med- 
lemmer møde, 	Bestyrelsen .  

De fixe Konfirmandsko 
faas hos 

C. Larsen, Vestergade. 

Fiske-Konserves, 

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 

8,10 
8,24 
8,33 
8,46 
8,57 
9,05 
9,10 



Velgører — 
uden al vide det. 

91f. 9Jt.kantting. 
—0— 

Zaartuiret bumpe tolo slag fit 
Nrft ¶imitri ;l'untoff tit ntetaniff nt 
føle i V.3efteloninten efter bet 11r, ber 
tul i tre Uger barabe haft epbolb i en 
$antelaanerZ etuffe. 	feMogtrebibe 
Zimer bobbe tjnn intet (pift. Znagen 
biet) meb boert Vittut tulfere og tut- 
fere -- en Elan 	ttgtigbeb ofebe op 
fra a.lotien og beettebe alt meb firnat 
etør. 

fieb 43egefingerett firet han fang= 
fotnt 5:)rbet „Wnbin" pen gluggen nf 

centen pari Zbetn-kajen, tot ban 
lab. tBeb Strøret af ffiabeluaten lagbe 
hnit Rorte tit, at bet ett;tte eegt-
garn, tan» ene etbule er bunbet meb, 
bar genet i elulfer, og b.i ban but-
febe fig net) fur nt binbe bet, nit eit-
terbelAnanlen op, font bolbt band; Saf-
te ft:multen. 

Unittenrligt miubebe ban en Mien 
i slottet i 3etrograb, bo Q4arett egen-
bienbig feefiebe en vig, meget attranet 
Zetoration paa bars; 3rtjft 	 niem  
benne Tant bar en, han haobe fanbet 
paa &bens 3roften ubenfor et 
teater. t au ged, ba han tom til at 
bufte ihnena Zitel: „9RotteN 
— t bab, ont en Ttørtet 	ttgel ftut. 
be Mfere gennem et tofbt og bart 
58eerelfe, tibor en ganfte ung Rige Ina 
fug og luttebe efter bassi tenbte Zrin? 

gtabia nar hank ¶atter. — .tun 
nar fUtten Vtar og alt, bitab ban brio-
be tilbage i 'Merben — men burs Ina 
for Zoben: Zen trnble lille £cege bah-
be jagt ham bet for tre Zage fiber!. 
eelbfetgelig ben gamle, gamle Dijto-
tie : ,,Stun et epholb i et »armere 
klima bilbe rebbe Ilebbe." 

tun tignebe fin Vor. 2igefaa find, 
ligejaa tretilig, lir,efaa tojet (toft af 
ham enbittil thbnit i Ttorge, før han 
brog ub paa fit frebbanlige %ogt efter 
Wrbejbe, 1:globe hun fagt, at Zanten 
om, at biur tiere en .analoff, gjorbe bet 
lettere for tiebbe at bære beres3 
bo in. 

'Von tun — tcentte han 	 nilbe 
barn ment bet famille, om trin babbe 
fet fin furftetige anJer for en 'lime 
fibers fut-hige frem ug nahne ¶øre til 
Q3iter ubenfor Reftnuranter, (;nor ban 
før hnbbe bæret en hcebret Neft? Zen 
elng), fortalte han benbe nibrig. 

egnet af be tonic *lanbr, ber gteb 
hettab V.inabet, minbebe hant om talal 
egen elegante b.1.1tot orbanb frn be gabe 
Zage. Ze mcegtige .2ørettainer.: reb- 
lige 	i[ob ottire paa ben (tuben Qiteb 
Ett hant tit at tante paa tratifett af 
be berømte 3Daluff-Rubiner, naar 9ta. 
bict4 Vor bur bero i kejferflottet 
tab. Zen eenfation, bet batte, ba man 
fif at pibe. at 23ols3chebifregeringen 
babbe fotgl: beat for en Zienbebet af 
bere V.3ePrbi, bar cnbnu eatitteleentnet 
i 	obebficeber. 

2angfolitt lo<bebe barg folbe f ing 
re Tanten og fiitte efter i .2nberlom-
men, om $itjet bar ber. ban fab 
[reege og ftirrebe paa bet, lom bet nu 
Ina nabent paa hatt. kure. Stan  fan 
et 1iflebe af fig Ido i (Marben Cberft-
uniform ftitile op mob fjant. Uraberne= 
ben ftob hank øbeaar: 1879. — Zet 
bar ingen ont) Zrønt! tan, bet tur- 
bebe 3ugleftreetufel, par 	ijrft Zami- 
tri ;:lualaff! 2angfornt folbebe han ben 
irgrønne Bog fammen og ftirrebe ub 
i 'bagen — aben at fe. 

n Vemb ftob ftifle unber 2t)gten. 
Zeit ubfuttebe gfi.dfer møtfe 4::)jne 
opfnttebe tuer :nteltheb i ben ghjan- 
foinne 	tre, haws elegante 2atfto, ben 
ftinnenbe eittehat og ben Vaabe, hnor-
paa ben febe Talte butbnebe ub over 
ben buibe fip. Vibbelalbrenbe, unber-
jeetfig og abfolut oelhabenbe at fe til, 
font he, bar, gjorbe han itle .tibtruf 
af at bcere engetft ZjenfUntig ftob ban 
Rille for at fan fin tStgar tcenbt. ban 
robebe i fine 2ommer efter en Zcenb. 
[tit. Cot 4Dieblit efter naaebe Rogen fra 
eta fin ligar ben til 91ttferen poet 

'&enten. eunet nf en feb'mile frem-
mebe $engefebter, ber eteaMfrauceren-
be bar taget op af en 3ruftlomme og 
1)leb holbt i bett ene banttb, mene ben 

reminebe Inappebe fin 43elgratte. ftt 
ligefom noget tit at gaa itu i Natoff 
tierne. Z3eir bet itte enelmen, ber fri-
ftebe ham neb at redte ham Toglen til 
ben 43ort, gennem builten %hin tun-
be lian bet 2aub af Cot og eunbbeb, 
burs trængte til? 

3eb (Muh — gtabia ffutbe rebbul 
lian rejfte fig op og ftob libt i etug. 

gen af et %ree og iagttog ben frem-
mebe. silieb et 3antherfpring bar .;',.va-
loff over ben f-frentrnebe, fjati f(ttebe 
.f.ittgre horete fig inbi ben febe ta143. 
Zet bar, font ban igen brønite eu reeb-
fef,Sfulb Zrønt — bet manne bcere et 
9Jtareribt — bet bar et Ttateribt! 
fmnb turabe bet gøre, om man gnu jan-
ban en Zrøm frit £ob ? 

Zen 	reminebe e,no faa en 03runten 
fra fin, faut familien i kurene unber 
WW,jeren 93 egt, uren band øjne [lugt-
fttlbt ftirrebe inb i 9higriberen‹.',; for-
geeue?, (øgte ban et fut) fig ub af bette 

rtbittng. kampen bar fluid forbi. ett 
unbertig 3;etelfe af Cpleftelfe greb 
.3naloff, ha »atis3 fingre lutfebe fig 
om be tnitrenbe 3eitittioter. eg faet bar 
han gemt bag 'langens tutte gran slør. 
baø ?̀"9ebber barabe f om 23inger, men 
han tvang fig til at gen langfont. Og 
ba ban tom tit .tuf et, git bet f ob for 

ob op ab be mange Zrapper til &e-
relfet, bbor han og Wabia lebebe. 

.1Jteb en mægtig kraftanftrengelfe tog 
ban fig fammen og git inb Tabia tal-
te tit hant — ban horte bet ilte. -k5:11 
nirtiobfinaefig Zrang til at Udle 43ett-
gene bobbe befat fjant. tan fatte fig og 
tog ben frem. tenW ?brint bteo boibt. 
,oab bar bet? t Dab ffutbe bet fige ? 
&ir bet muligt? Zu gobe ®ub — 
8ebierne »ar ungarfte kroner! Zere:8 
jamlebe &erbi nar nogle faa matal 
eebterne falbt ub nf »and traftdlefe 

renber. Viar bet for ben', at han han, 
be fulgt int elcegh5 ?re og fat en 

pen fit tobeb? 
tan tvang fig tit at tærte efter. 

gtabia og ban mantte bort ind) bet 
t1111111e -- fer han turabe Nitte opbaget. 

,'ir")uttig fuer hank taanb op mob 93ruft. 
tommen, og han rejfte fig ftcefuenbe. 
tan tiglibe glemt fit 13ei plan Hanten 
tigib Zbeinfenl — tan' Offer bar om-
givet af en lifte etare 9to.4errige. 
43utitibetjent flob meb Totebogen i 
t (=ben for at gitre eptegnelfer. 

2ggten flob ett flis:porter og Ina-
[ebe flittigt op — ban ba»be hejret en 
„gob b4torie". 

Zet vifte fig, at ben Ettere Merre, 
her jab paa 23ixitten og gneb fin Om-
me a(e, nar en uvelbanbler fra 
'Bubapert, ber lige nar »lenet beftjaatet 
fr,r en (i1ebeilittbpofe, her inbeltolbr 
trebive »iftorifte 9Nbiner. — — Zen 
Renbtlgernin,g, at be bar alf rerebe for 
10,000 ' 3intb, bilbe gitre betate lifte 

til JJ3orgenbageIi CSenfation for 
Q3labet „Zailn elegraitt". 

Zen f Dav lejerre proteficrebe i 
llbtrut mob, at ber nar nogen 

foni»elft 13runb for tam til at gine 
Robe beb nogen q.3olitiftation 	ialt- 
falb ilte i 9Iften. ,jan  han habbe jo 
opgivet 97aou og %brefe og Zetefon! 
jjatl jolle fig frig og iong og ønftebe 
blot at !online »jern. 	blot nogen 
bilbe ftaffe ham en  'Ziill - 

¶a Z3ognett fuingebe hib i tobeb• 
gaberoe, fab i betal ene tjørne en jvcer 
mørt og fmilenbe terre. tan tog en 
lifte @ebeftittboje op af tommen og 
»ejebe ben tantefulbt i fin febe taanb. 

Tjele Zrtgett baobe 13atoff fibbet neb 
9-tabia lettg og nentet paa s,Politiet. 
91u font ber nogen op ab (Erapperne I 
53eb fiber 2iffat4 tøbebe ehibtene. 
eperømaal ble» gjort, og et efter an-
bet grovt C-nar løb. — cubelig naa, 
ebe etribtene op tit Zøren! 

2angfoutt aabnebe 	t3atoff Døren. 
Zer ftob et 	prenub ubettfor, — 

ber nogen Ejer, ber hebber 	oct, 
(off?" 

„Det er mig -- bnorfor?ft fpurgte 
Naloff meb rgtenbe temnie. 

„V3cer4ob, et 3re»," fctgbe Mrengen 
og rafte ham en Stonnolut. Ilben at 
»ente jufebe Q3itbet neb ab Zrapperne. 
Ze møde, bilbe efne gjorbe ham bange. 

&aloff nabnebe t!3reret nigib :tuffen( 
be 	Der fan hant;  
ubetalte Tegning pan tt1.4teje og et 
Trimmer af „Zaifu Zelenram". ban 
1agbe ftifle Taget »aet Borbet. eact 
nabnebehan men-1114f ?ltifen. tjrn beW3 

1.1tfibe groebe en nempenicegig Olier' 
tirift ham imøbe. unbertegnet meb blant: 

stort Zltitteltuberi ! 
.Naloff Tubinerne igen ! t t aorMrinV-
IeTfroW ftore %ab! 

Zunen flipper bort i 'langen! 

Wteb en Tant i et tjørne af Ma-
bet um: faftgjort ett nil 100 tlzinib@- 
note og. en lille £np 13apir, hborpna 
her meb trutte logftatfer blot ftob: 

,,Tteb benlig 	at!" 

Smilet. 
—0— 

Et Under er Smilet. Lige saa 
fuldstændigt, som Solen kan for-
andre et Landskabs Udseende, naar 
den en regntrist Efteraarsdag bry-
der gennem de mørke, tunge Sky-
er, lige saa fuldstændigt kan Smi-
let forandre Udtrykket i et Menne-
skes Ansigt. Øjnene begynder at 
tindre, Læberne kruses, Panden 
bliver lutter Klarhed, saa man uvil-
kaarligt tænker, at der inde i Men-
nesket er noget herligt skjult, som 
nu har faaet saa megen Magt, at 
det ikke længer kan holdes helt 
indestængt. Det er et Under! 

Vi længes vist alle efter, at det 
vidunderlige skal ske. I alt Fald 
elsker vi alle at se Smilets Under 
fuldbyrdes for vore Øjne. Barnet, 
der sidder paa Moderens Skød, 
lever og føler Kræfterne komme 
under Moderens kærlige Smil, li-
gesom en Plante vokser og trives 
i Sollyset. Naar hun ikke smiler, 
bliver det uroligt og bange. Hvis 
hendes Ansigt bærer Præg af Sorg 
eller Bekymring eller blot af Alvor, 
synes Barnet, at noget væsentligt 
og livsbestemmende mangler ; det 
bliver trist i Sindet og begynder 
at klynke, som om det vilde sige: 
Smil Mo'r! Hvorfor smiler du ikke? 

De færreste vænner sig fra Smi-
let. De gamle, hvem mange Stor-
me har hærdet, hvis skrøbelige 
Lemmer hurtigt bliver trætte og 
let gør ondt, lægger sig ned paa 
Jorden, kryber paa alle fire og si-
ger Vov vov! giver Børnene Ride-
ture paa Nakken og Knæet og Gyn-
geture paa Armene, blot for at 
Børnene skal smile til dem, saa 
der falder Lys over deres Dag. Og 
det er nok Umagen værd! Kan 
man i det hele taget se noget skøn-
nere, glædeligere end dette, at Smi-
let bryder frem paa uskyldige Bar-
neansigter og gør Udtrykket klart 
og rent? Det eneste skulde da væ-
re, om det er endnu glædeligere, 
mere opløftende, at se Sindet for-
andre og forskønne et gammelt, 
rynket Ansigt, paa hvilket Livets 
Storme, Sorgen og Savnet har sat 
sit triste Stempel. Saadan et An-
sigt kan blive vidunderlig skønt, 
naar smilet breder sin lyse, gyld-
ne Glans over det. Skønheden sy-
nes vel særlig stor, fordi man ikke 
havde ventet at finde den der, li-
gesom man ikke venter at finde 
nogen Skønhed ved en faldefærdig 
Rønne, og saa kan dens Ruders 
Straaler i Aftensolen dog være et 
opløftende Syn for et skønhedsel-
skende Sind. 

Smilet er Solen for Menneskets 
arme, sorgbetyngede Sind. Se, hvor 
det lyser op indvendig fra, naar 
Solen kommer, og Genskæret af 
dens Straaler strømmer en i Møde 
fra deres lyse Ansigter. Ligesaa 
med Smilet; Smil mødes med Smil 
og forlanger at mødes med Smil,  

det vil hurtig dø hen, hvis intet 
Smil svarer. 

Elskende, alle Venner smiler til 
hinanden. Møder man et Par Smaa-
børn med hinanden i Haanden, 
en rask og frejdig Gut med Ba-
skerhuen paa Snur eller en ung 
Pige med det søde Ansigt indram-
met af lyse Krøller, saa maa man 
smile til dem, man kan simpelthen 
ikke lade være at afspejle noget 
af Solens Glans. Hvis de ikke sva-
rer med Smil, gaar man skuffet 
videre, der glider ligesom en Sky 
for Solen, thi man havde ventet 
det, men svarer de, faar man en 
Følelse af at „køre frem gennem 
Straalefryd«, ligesom Bjørnson. 

Smilet er Sjælens Sol, som det 
glødende Himmellegeme er Lege-
gemets. Smilet er Glansen af den 
rene, sande Livsglæde. Vi vil bade 
vor Sjæl saavel som vort Legeme 
i saa megen Sol som muligt. Men 
som der er Drankere i Vin, kan 
der ogsaa være Drankere i Smil. 
Der er Mennesker, som bestandig 
smiler og vil, at alle skal smile til 
dem, fordi de er afhængige af Alle-
mandssolskin og haaber de skal 
faa det ved at smile til alle. 

Og er det underligt, at der er 
Forfalskninger i Smil som i Vin, 
hvor prangende Etiketter dækker 
daarlig Saft. Værter og Opvartere 
smiler til deres Gæster, de Hand-
lende smiler tidligt og sent til de-
res Kunder, og man venter og ford-
rer. de gør det som Tak for god 
Handel -- men hvor mange af 
disse Smil er ægte? Hvor ofte er 
det ikke en tillært Sammentræk-
ning af de mimiske Muskler, en 
venlig Grimasse. Jeg tror i alt 
Fald, det meget sjældent er det 
Smil, der er Glansen af den indre, 
dybe Livsglæde, Glæden over at 
være til, den Glæde, der kan være 
skjult af Sorg, og Bekymring, Har-
me og Bitterhed, men som aldrig 
kan dø, saalæge Mennesket lever, 
fordi det er selve Livsnerven, det 
Smil, der minder om Solen, naar 
deri bryder gennem det tætte Sky-
dække og giver Landskabet nyt Liv. 

Hvor forstaaeligt, at man med 
ærlige og uærlige Vaaben kæmper 
lidenskabeligt om Smilets Lykke, 
noget af det værdifuldeste, det dy-
rebareste i Livet, det muntre Lys-
strejf mellem Træernes Blade, den 
gyldneste Blomst, Solen har kys-
set frem. 

Nogle vinder sig en saadan Rig-
dom af Smil, at de vandrer i en 
Luk som bestandig er gylden, og 
dog kan de kræve mere — stadig 
mere - at den hele Menneskeheds 
Smil skal straale paa deres Vej, 
og de ender maaske i Lede og uden 
Tro paa noget Smil i Verden. De 
er overmætte af Smil, og den over-
mætte kan ikke godt taale at se 
det, han har forspist sig i, han 
taar Kvalme. 

Der er andre, som er fattige og 
gemmer et enkelt Smil i deres 
Erindring som et Fund, der ikke 
maa mistes, den Obol, Caron en-
gang før eller siden vil afkræve os 
alle for at føre os over paa den 
anden Side, den Obol, der viser, 
at vi virkelig har levet. Der er man-
ge, der søger et enkelt Smil ud 
blandt de mange, et Smil, som sy-
nes dem at straale over alle and-
re. Og der er nogle, som i Ensom-
heden søger at finde et Smil, som 
ikke er Menneskers, som ikke kom-
mer og forsvinder, men er bestan-
digt, evigt. 

Lykkelig den, som har Smilets 
Gave, thi han spreder Glæde og 
Lykke omkring paa sin Vej. Ja, 
Evnen til at kunne smile har vi 
vel alle faaet, men hos nogle er 
denne Evne ikke — eller kun i 
meget ringe Grad — blevet udvik-
let, og hos andre er den blevet 
indestængt bag en haard Skal af 

Sorg eller Bekymring, af Bitterhed 
eller Sortsyn. 

Tifold lykkelig den, som i sit 
Hjerte har sanket en Skat, en umi-
stelig Rigdom af Smil; det er maa-
ske kun et enkelt Smil, paa Antal-
let kommer det Ikke an, det ene 
Smil kan have lige saa stor 	ja, 
ofte større — Værdi end tusinde. 

Ulykkelig den, som ikke kan 
smile! Han skaber ikke Glæde og 
Solskin omkring sig, men Trist-
hed og Surhed. Paa samme Maa-
de, man møder et Menneske, mø-
der det os. Prøv en Dag at være 
smilende og venlig overfor alle, De 
kommer i Berøring med, eller prøv 
at være sur og gnaven. De vil snart 
opdage, at saadan er det. Smilen-
de Mennasker er afholdte og el-
skede, sure og tvære er frygtede 
og afskyede. Hvor er det selvføl-
geligt! Glæde og Solskin kan vi 
aldrig faa for meget af, men Trist-
hed, Surhed og Tværhed møder 
vi nok af, mere end nok af. 

Tifold ulykkelig den. som ikke 
kan løftes og glædes af Smilet, thi 
han er fordømt til at gaa sorg-
bøjet og glædesløs gennem Livets 
sollyse Riger. Han har mistet sin 
Tro paa Smilet og Glæden og for-
spildt sin Ret og sin Adkomst til 
Livslykken. 

Agnes Hansen. 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Telefon 127. 

mus 
Regninger,  41) 

Meddelelser, 
Konvolutter 

Brevpapir, 
Kvitteri

nger, 
og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger ()g private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
ffil=~ffil  

Bornnaims 
Spare- og baanekasses 

Miårtzo, 

Kontortid 9 —12 og 2 4. 

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

Boxer udlejes. 
11~~1~ 	 41~1~1■ffil 

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. 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Victualiehandel 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 Øre 

Allinge Bogtrykkeri, 

Flæsk, Kod og Pølser 
modtages til Røgning. 

Dina Sørensen, Allinge. 


