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Gdynia. 
Polens Storhavn ved Østersen. 

For blot en halv Snes Aar si-
den var Navnet Gdynia ganske 
ukendt. Stedet var et lille fattigt 
Fiskerleje paa knapi 300 Sjæle. 
I Dag ligger der her en stor, mo-
derne Havn, Europas 6te største, 
skudt op med en Fart, som over-
alt har vakt betydelig Opmærksom-
hed. Havnens Grundlæggelse støt-
ter sig paa en af de Fordringer, 
Præsident Wilson opstillede i de 
kendte 14 Punkter, hvorefter der 
skulde skaffes det genoprettede 
polske Rige fri Adgang til Havet. 

Som bekendt fik Polen tildelt 
Pomerellen, et Stykke Land, der 
fra Provinsen Posen skyder sig op 
til Østersøen, hvor det ender med 
en Kyststrækning paa 60 km. --
Denne Landstrækning skiller saa-
ledes Østprøjsen fra det øvrige 
Tyskland og kaldes ofte ,,den pol-
ske Korridor". Det er kun natur-
ligt, at Polen straks efter sin (ien-
opstaaen havde Opmærksomheden 
henvendt paa sine fremtidige Sø-
forbindelser. Den nye Stat om-
fattede jo en Befolkning paa over 
30 Millioner og maatte forat hævde 
sin kommercielle og industrielle 
Selvstændighed sørge for, at Er-
hvervslivet fik let Adgang til Ver-
densmarkedet, saa det kunde blive 
uafhængigt af Naboernes Told- og 
Tarifpolitik. 

Versailles-Traktaten gjorde det 
muligt straks at benytte Fristaden 
Danzigs Havn ; men Spørgsmaalet 
om en egen national Havn blev 
for den nye Stormagts Expansi-
onstrang meget snart til en Nød-
vendighed, og i Efteraaret 1923 
vedtog man i den polske Rigsdag 
— Sejmen -- enstemmigt Bygnin-
gen af en Storhavn ved Gdynia. 
Besejlingsforholdene er her ideelle 
-- overalt dybt Vand uden Grunde 
— ingen Tilsanding — isfrit Ind-
løb og en fortrinlig Ankerbund. 

Arbejdet med Bygningen af den 
nye Havn blev overdraget et in- 
ternationalt Konsortium, af hvilket 
det danske Firma „Højgaard & 
Schultze" var Medlem, og det blev 
dette Firma, der fik betroet Udfø-
relsen af samtlige Kajer, Moler og 
en Del af Uddybningsarbejdet. 

Terralnet befandt sig før Arbej-
dets Paabegyndelse i en fuldstæn- 
dig Naturtilstand. Langs den op-
rindelige Strand fandtes et Bælte 
af Sand, og bag dette - mellem 
Højdedragene — en Tørvemose. 

- Havneanlæget bestaar af en 
Yderhavn, anlagt udenfor den op- 
rindelige Kystlinie, omfattende en 
Række Bassiner til Kuleksport, 
Fiskeri, Kystfart og Marinestation 
og beskyttet af Moler og Bølge- 
brydere. Indenfor den oprindelige 
Kystlinie ligger Inderhavnen be- 
staaende af 2 store Bassiner hvert 
ca. 1200 rn langt og 250 ni bredt 
beregnet for Import og Eksport 

af Stykgods. Inderhavnen fort-
sætter i en 100 In bred Kanal med 
Bassiner til begge Sider, og Ter-
rainet mellem disse er beregnet 
til Opførelse af Industrianlæg, 
Kornsiloer samt til Stabelpladser 
med Træeksport for Øje. Havnen 
er projekteret for en Vareomsæt-
ning paa 10 Mill. Tons eller om-
trent det dobbelte af Københavns. 

Man faar et Indtryk af Arbejdets 
Omfang, naar man hører, at den 
samlede Længde af Moler og Kajer 
udgør 16 km og at der til Frem-
stilling af Havneterrainet er ud-
gravet 30 Mill. Kubm. Jord, sva-
rende tll 100,000 Togstammer med 
30 Vogne i hver. 

Den vigtigste af de anvendte 
Konstruktionstyper til Havnens 
Moler og Kajer er Jernbetonsæri-
kekasser, ialt 12 km Længde. — 

Det blev derfor ved, Planlæggel-
sen af Arbejdet lagt stor Vægt 
paa at finde en Fremgangsmaade 
der sikrede en hurtig og økono-
misk Udførelse af denne Type. 

En Sænkekasse er et kassefor-
met Legeme, som sænkes ned i 
Vandet (benyttes ogsaa til Lille-
bæltsbroen). Naar Kassen er tom 
kan den flyde paa Vandet, og den 
bugseres da derhen, hvor man 
ønsker at bygge Kajen elier Molen, 
Ved Fyldning med Vand kan den 
stilles med Centimeters Nøjagtig-
hed paa den i Forvejen udgravede 
og planerede Bund. Bragt paa sin 
Plads fyldes den med Sand og 
danner saaledes et Fundament for 
Kajens eller Molens Overbygning. 
I Stedet for at bygge Konstruk-
tionerne paa Stedet kan man alt-
saa fremstille disse paa et dertil 
velegnet beskyttet Sted og senere, 
naar Vejrforholdene tillader det, 
bugsere disse hen, hvor der skal 
bygges. 

I Gdynia var Kasserne c. 20 in 
lange, 6 tri brede og 9 —12 m høje 
og vejede c. 750 Tons. 

Hidtil havde man fremstillet 
saadanne Kasser paa en Bedding  

eller i Dok paa samme Maade 
som et Skib. Denne Fremgangs-
maade viste sig dog uoverkom-
melig med de Tidsfrister, der var 
kontraheret for et Arbejde af det 
Omfang, der her var Tale om, 
saa man maatte slaa ind paa nye 
Veje. Man fandt da en Metode, 
der viste at saavel Tørdok som 
Bedding kunde undværes. 

Kasserne blev støbt i liggende 
Stilling paa det forhaandenværende 
Terrain, og Vandsætningen ud-
førtes paa den Maade, at Jorden 
blev gravet bort foran Kasserne, 
som glider ned ad den derved 
dannede naturlige Skraaning, ind-
til de er kommen ned i en saadan 
Dybde, at de kan flyde. Støbnin-
gen af Kasserne kan da foregaa 
i lange Rækker, den ene bag den 
anden, paa det Terrain, der allige- 

vel skal bortgraves, hvorved Vand-

sætningen kom til at indgaa som 
et Led i Uddybningsarbejdet, og 
Sandet, der graves op, blev an-
vendt til at fylde de Kasser, der 
er sænket. 

Denne Fremgangsmaade, hvis 
heldige Forløb er betinget af, at 
Terrainet i.  Hovedsagen bestaar af 
Sand, viste sig at svare til de 
stillede Forventninger. Den gjorde 
Arbejdet ved Kassernes Støbning 
saa simpel og ensartet, at man 
her kan tale om en virkelig Serie-
fabrikation. Det var store Værdier, 
der her stod paa Spil, da hver 
enkelt Kasse havde en Værdi af 
ca. 70,000 Kr. 

I en enkelt Sæson blev der fa-
brikeret 250 Stk., svarende til 5 
km Kajmur og Molekonstruktion. 

Metoden bevirkede, at det før-
ste Afsnit af Byggeprogrammet 
blev gennemført 1 Aar før den 
Tid, Kontrakten foreskrev. 

Arbejdets Udførelse krævede 
selvfølgelig en meget stor Orga-
nisation og et stort Opbud af rul-
lende og flydende Materiel — Lo-
komotiver, Gravemaskiner, Sand-
sugere, Slæbere, flydende Beton- 

anlæg osv. og henved 1000 Mand 
til dets Betjening. 

Samtidig med den ovenfor be-
skrevne Sænkekassekonstruktion 
udførtes en Række andre Typer 
af Kajer; Moler og Pierer til spe-
cielle Formaal, Kranfundamenter 
o. s. v. 

Værdien af de udførte Kajer og 
Moler samt Uddybningsarbejde 
beløber sig alene til 100 Millioner 
gl. Guldfranc. 

Efterhaanden som Havnens for-
skellige Afsnit blev færdige, blev 
Havneterrænet udstyret med Ga-
der og Havnespor. Indenfor Hav-
neomraadet er der allerede udført 
19 km Gader og Veje, samt lagt 
150 km Havnespor med en Ræk-
ke Viadukter over disse. Paa de 
udførte Kajer er opstillet 52 Kra-
ner til Betjening af Skibene, og 

langs Kajerne er bygget 21 Pak-
huse med ca. 110.000 rn' Nytte-
flade. Havnen har sit eget Elek-
tricitetsværk, Ferskvand faas fra 
Haner ved Kajen, ligesom Skibe-
ne kan forsynes med Telefon, der 
staar i Forbindelse med Byens 
Central. 

Desuden har Havnen et Køle-
hus, Verdens næststørste, der 
rummer Kølekamre til 7.000 ts. 
Landbrugsprodukter. Kølehusets 
Kapacitet har allerede vist sig for 
ringe til den stadig stigende Eks-
port, og det skal derfor nu udvides. 

Ligeledes findes en Havnebane-
gaard for Emigranter, et Kølehus 
for Fisk med en Kapacitet af 2.000 
ts., et Skibsværft, Bunkerstation 
m.m. En Række industrielle An-
læg: Rismølle, Oliemølle, Frugt-
konserveringsanstalter etc. har 
slaaet sig ned her, og den videre 
Udvidelse tager særlig Sigte paa 
at skaffe nye Industriforetagender 
Plads. 

Af særlige Indretninger skal frem-
hæves Signalstationen paa det 
nordlige Molehoved med et mo-
derne Syrene- og Radiopejleanlæg, 
saa at Skibene selv i Taage kan  

finde Vej ind i Havnen, samt 3 
Installationer for Kullastning, der 
liver især er i Stand til at laste 
en 3.000 ts Kulbaad paa 6--7 Ti-
mer. I Aar har Gdynia tillige aab-
net sin Frihavn, omfattende et 
Areal svarende til Københavns 
Frihavn. 

Trafikken paa Gdynia er steget 
med samme Tempo som Havnens 
Bygning og har trods den almin-
delige Krise været i stadig Udvik-
ling. Medens Besejlingen i 1925 
udgjorde 73 Tusind N. R. T. naa-
ede den i 1932 2,7 Millioner. 
Godstnængden, der blev losset og 
ladet i de samme Aar var hen-
holdsvis 55.000 ts. og 5.200.000ts. 
Det sidste Ciffer svarer til Gods-
trafiken paa Københavns Havn 
samme Aar. Til Udviklingen af 
Trafiken har ogsaa bidraget, at 
Polen i de sidste Aar har gen-
nemført en direkte Jernbanefor-
bindelse mellem Gdynia og de 
rige Mine- og Industriegne i Øvre 
Schlesien. 

Af Havnens Forbindelser med 
Udlandet kan nævnes, at den i 
Øjeblikket har 33 regelmæssige 
Skibsfartslinier til alle de vigtigste 
Pladser i og udenfor Europa. 

Hvad selve Fiskerlejet Gdynia 
angaar, saa er delte nu forvand-
let til en moderne Havneby med 
ca. 60.000 Indbyggere, med en 
Række monumentale Regerings-
bygninger, Skoler, Banker etc. 

Der har selvfølgelig her lige-
som ved alle andre store Anlæg 
været Vanskeligheder, særlig dog 
af financiel Art, men der vistes 
en fast Vilje til at overvinde dis-
se, og det Storværk, Polen har 
gennemført i et saa kort Spand 
af Tid, staar i Dag som et Udtryk 
for den Enighed, hele Nationen 
var besjælet af i Ønsket om atter, 
efter 120 Aars Undertrykkelse, at 
vise sit Flag paa Verdenshavene. 

Teknikens Triumfer. 

Sæden saas. 

Mulden rask af Ploven vendes, 

Harven sættes saa derpaa, 
Hestene for Ploven spændes 
hej, nu skal det rigtig gaa. 

Hurtig er en Mark i Orden. 

Saamaskinen gaar i Gang, 
putter Sæden ned i Jorden 
under Lærkers Foraarssang. 

— Stregerne paa Muld betegner 
Marker, der er saaet til. 

Bare nu i Nat det regner! 
Bonden ønsker: Gid det vil - 

Saa vil Sæden hastigt skyde, 
ved lian godt, men hvad kan han: 
Han kan bede — ikke byde, 

det er der kun en, der kan. 

Arne redersen. 



i Biografen Fredag, Lørdag og Søndag. 
Filmen er udarbejdet efter Sigred Goos 

Roman og hører til de Schlagere, der 
overalt trækker fuldt Hus. 

Bornholms Pris. 

Min Fødes, jeg har dig kær, 
du var min Slægt saa god. 
Du staar saa stæt k i al Slags Vejr 
med Brænding om din Fod. 
Du ligger som en Sejler 
paa dybe Østersø, 
den al din Skønhed spejler, 
Bornholm, min Klippeø. 

Min Stamme fik sit eget Præg, 
lidt sindig, støt og stærk, 
bag dine Huses røde Væg 
og sorte Bindingsværk. 
Din Jord har Brødet givet 
og Fisk din friske Sø, 
du gav mig alt for Livet 
Bornholm, min Klippeø. 

I dine Skove staar en Duft 
af Gran og Enebær 
og Lyng 	og af den rene Luft 
fra Havet, der er nær, 
Sig snehvid Maagen svinger 
imod den dybblaa Sø, 
min glade Tak jeg bringer 
Bornholm, min Klippeø. 

A. Witthaus. 

Lægen: — Nu kan De betragte 
Dem som fuldstae.dig helbredet for 
Kleptomani! 

j\r(in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Kaj Larsen, Sandvig. 
■•••••■•110■01.. 	 111•• •■■■■•• 

Njertelig ffir.if 
for Opmærksomheden ed min 

Konfirmation 
Orla Sonne Mortensen. 

grafi. 
For udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation bringes herved 
min og mine Forældres hjertelig-
ste Tak. 

Ellen Møller. 

De nye moderne Foraarssko 
er hjemkommet. 
Rimelige Priser. 

C. Larsen, Vestergade. 

Dr. Borck er bortrejst 
førstk. Lørdag og Søndag. 

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. 

Største Lager 
af færdigsyede Beklædningsgenst. 
i alle Størrelser samt Hatte, Huer 
og jernstærkt Arbejdstøj. 

Lager af Kjoletoj, Bomuldstøj, 
Lærreder, Gardintøj, Dynetøj, Fjer, 
Tæpper, Trikotage og Garner. 

Billigste Priser og prima Varer. 

Jens Hansen. 
gaase- og Andeæg 

er til Salg. 
Brogaard pr. Allinge. 

Er De i Tvivl om hvor De skal købe 

Kolonialvarer? 
Gaa hen i PRIMA: 

Ekstra stærkt Støbegods fra Morsø 
og særlig fremhæves emaljerede Murgryder i 3 Storr. 

do. 	Vaske i 6 Storrelser 
samt Fyrdore, Rensedore, Riste og Ringe, som særlig 
solide og slet ikke dyre. Gør Forespørgsel i 

NonilandetiN 

Friskbrændt Portland Cement i Sække 
er kommen paa Lager. Vor Pris er rettet — rigtig og 
billigst mulig. 

Nordlandets Handelshus. 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

Mangler De en god Ick ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud 

:De t'l)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indehtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1- 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Gør Deres Indkøb hos de Hand-
lende, som averterer her i Bladet. 

, ) 

Foraarsblæsten. 
Over vore lave øer, som er svøbt i 

Solskinsdis. 
kantede af Hav og Brænding, 
flyver Landets gamle Kending: 
Søndenvinden, Foraarsblæsten, paa sin 

Vej mod Nordens Is. 

Langvejsfra den tl os kommer, 
flyver over Strand og Klit, 
stryger over Marehalmen, 
pusler lidt ved Klokkemalmen, 
hvor de gamle Landsbykirker 
ses fra Bakken milevidt. 

Alle vore Vejes Kanter, 
hver en lille, fodsmal Sti, 
vaad endnu af Nattens Byger, 
tørrer Blæsten, mens den stryger 
med sin lune milde Aande 
hasteligt forbi - forbi. 

Sneen smelter, hvor den kommer, 
Kilden risler klart paany. 
Paa dens brede Bølger bæres 
- syngende, trods alt Besværer 
Sangfugltrækket til vort Rige 
under solsprængt Foraarssky. 

Hasselbækkens Rakler svajer i den 
klare, rene Luft, 

og med Skær af Guld og Kobber 
-paa en Jord, der endnu sover-, 
blomstrer Herrens smaa Eranthis, 
uden Sødme, uden Duft. 

I de tunge Muldjordsmarker 
skærer Ploven Jorden op. 
Varm af Luften, træt af Blæsten, 
hviler Pløjemanden Hesten. 
Solskin skilter om med Skygge 
over Bakkerandens Top. 

Alle Vande fanger Genskin 
af Guds Himmels dybblaa Skær, 
Selv ved Mosens grønne Brinker 
noget blaat i Solen blinker 
og forbi os glider Duften 
af det første Foraarsvejr. 

Men det allerførste Vaartegn 
det er dog den frie Blæst; 
den, der Luften for os luner, 
som med Sol og Væde bruner 
alle vore Bøgeskove 
til den store Løvspringsfest. 

Signe Gud det nye Foraar, 
som saa snarligt ringes ind! 
At med Foraarsfugletrækkct 
og i os maa blive vækket 
Takkens lyse Lovsangstone 
i et villigt, vaagent Sind! 

G. Just Petersen. 

Langfart 
' 91f Z3ilheli i tøet 

— 0— 
klan gir tneb opflaner 5,trnue gennem 

ben fitenbe glegn. Zet um en tung, 
gran t fternarbag; ober bet flabe 2anb 
bang SNertte tant og fnugenbe; SDtar 
!ente ftob tomme; Net op og Piger 
neb brog Biosen forte gurer i ben 
tinabe 	orb. 

Cppe i Sf»erne baftebe en urolig, 
lenenbe Wtøfe af Steb. Zet bar traf• 
fugle paa ungfart — meb tumle, 
lcengfelgbrenne 93ingeflag flngtebe be 
fra 91orberW Witlrfe — af Steb, af 
Steb mob Sol og lommer, mob te,  
rebe 	rceer og prangenbe 93lonifter 

Cg Wtcniben4 aufer brog meb hent. 
.jan faa 	 bjerfeftjg efter be 
fIngtenbe gngteffarer, og trebet ont 
Staffen bien jul fait, at gnoerne 
botbnebe. 

— 9.1a, at rejfe font be, at flygte 
for %interfurbcb og gran tage! 91t 
nære fri og frau!, en rErceff ugl paa 
1?angfart I 

band Zremme manebe frem en fol-
tig 3,aguneftratib ineb fagte niftenbe 

ræer, ftmgenbe, brogebe Bugte, en 
blaanenbe burstel, (rønnere enb ban 
nogenfinbe 4a»be fet, fronnere enb ban 
nogenfinbe nifbe fan at fe. 

Cg bart følte fig fattig. Qn ftaffel 
ral meb 5..?cenfe om alfen. ban nar 

buebet tit fin Tutti  bundet af fit VW-
fuer f r  Son og %ern. 

Zerube loffebe og to ben frore %er-
bor, mebetie ban taalmobigt gir her i 

lttb og Withfe, tanittiobigt trallebe 

for Ludleje, tre Retter flab, en n» 
gjote til gborW et War etle Strømper 
til line gufle, ett gratfe tit attjemanb 

. 	gif i ben femme 2' tummerum 
møh gibte WIbuer og lappebe Sfjorter 
9Inret igennem. 

fattig Zognflane, tøjret tneb fa. 
libe V3annb, en amfugl, ber i et fort 
9iu turabe fenbe fin 2cengfel pen 2alla-
fart meb fine frie S'ammerater, turabe 
ruffe libt i £cenfer, men hefter ilfe niere. 

`ett bolbt. Cg bog: hvorfor ilte 
ftibe til, fan 52i-eliten braft ? ,an ban-
be brønd i be unge Nar om ben Itore, 
brogebe %aben, ban lubbe bigtrt om 
ben, og badet Ina hengemt oltib for,  
uge og ninfebe: Sfrpb 	Sfutib lig 
herten! fund flot ZIT tran bet, fnart 
er 2Dit neb Winalet, bare et War 9Inr 
ennuit, og 	hin font en fri Wianb 
paffe hitt alanfel og rejfe. %cut node 

fan turar -- og ¶u fan beftige 9Pper-
ne, fe hen enige stat', ftnn neb bet 
Man sinibbelhau, buffe hib i ben Vila 

rotte@rotted nuideline Star. -- 
Ze fan ?far gif, flere font, Ungbout-

men gleb tilbage i gurtibeit, Zrent-
mene blegrebe, Men atbrig %irreligheb. 

2ln nej 	he blev nlbrig 
beb. Wien fom ban git her i ben gran 
linMrifte tag, ften bet i ha in et nilbt 
%egcer en beb 11bIcengfel. ban Nitid 
inebert 	91ennen perlebe tieb ab batA 
gratfe og famlebe fig til bele finne 
93anbbatutne i batt ,r)atteff»gge, — at 
ban umuligt Iltube boabe bet rib mere, 
Bette nøgterne, almilibetir,e 3iu. ban 
maatte og nilbe bort — tofte, finab 
bet nilbe. 

tibtut i Piftes nilbe ban Pige bet. 
8eftagenbe, men befternt tilbe ban 
imebegaa fin kniffrit. Stiager, 
riN @ractb ffulbe ilte ture barn. .an 
baube 3(igt mob fig feln — Wligt tit 
at hamre fin Weifonligbeb, tier for- 
fumpebe i tnerbagen 	reebemelle. 

nab om han fint af fra bet bele 
allerebe i 'Dlorgen 	flat til Søen 
meb be ilettbe Bogie. San meget eje. 
be  bart, at ban 'knibe nag bertteb . . 

ocl fan, ja, faa gif bet not altfammen 
4bab trerafte net fflitb,3 frie Bugle 

paa gøge og gIceber, be lenebe, foni 

21agette tom . . . 
VItterebe i Lnermorgen nilbe ban 

fumle fe he ncelbige fiergtnager, (tit-

te til augtefang, blive gennembagt af 
betl ()ulige Sot !.cengere borte nar 
ben ilfe. 

Wien ban nilbe ilfe ndje. nieb 
Wej, fra 2anb til S,?,anb Mik han 

rejfe, en enig R.intibrer meb Ungbom 
og £eengfell flingenbe i %tabet, bele 
93orbertd 3orb uilbe han fe . . 
bara4 Zden, bett bampenbe firl-fon -
bet f!utbe blioe mere enb Zrourilie, 
blive tit Cpleuelfer. 

— — — 
tan fob neb fit bjem.jnn nnaebe 

ilte at [labile 	øren — batA Vitifunift 
nar objerueret, og ineti 93anbet bur) 
af ham, liren ban truffet ink i lutre. 
en af to skar inrige ,t fiber og gabe 
%arnerefter bilfte : 2Da', garl 

bejlig Znft af Wiab, af 2unbeb, 
af ,tjenuneb»gge flog bam i Wiehe. 
gro gøffenet font barrå Emu, reb og 
tiarm, en Mob Witutb go» bram et hjer-
teligt '%elfourfittj; og !nap nar bau 
!omniet af meb be naabe Stiaber, før 
fiffe ,ttatt, mejfoinnietig tom ficebetibe 
mel) lyieninterfoene — bele 9Infigtet 
ftraalebe af R3igtigbeb: 

— .fjer 'Wwene; 'cedgo', ar! 
— — San jab ban neb Illiibbag-

borbet font bettd bet»bningfutbe flibt-
putift, og [pifte nieb gob 9Ippetit. 23r3r. 
trend høje, globe, fortrolige Stemmer 
fortalte Zageid mange bcenbelfer; om 
ben ftljgge gat, f om fangebe en fifle 
fob @Srctainurt, om Zuffe 3eteic ene 
%en, font nar gnaet itu, og four gar 
enbelig ntaatte Jane. Øer nar ufittber 
af ting at fortælle 'a'r fra herd 
£illeputuerbeW3 brogebe Wtangfolbiabeb. 

Cg bagefter nentebe 21nifen nieb gnf-
fen og 9tfteneigaren. 2De globe Uarite-
ftemmer nar forftunimet. ,tan baube 
næret Tube til 03obitatM, barbe fer be 
Clare Line  lutter træt i Sønnen . . 
og nu fald ban neb i 2aneftolen og  

tienbte Qigaren. baud øjne gleb rnnbt 
i ben tyggelige stue, itten• ban tog 
9(nifen; et puffe fort nu ftrejjebe band  
tanter "itigleffarerne, four nu bnirnle-
be af et?b gennem ben morfe 9iat, 
ftrejfrbe ban,;.?, saltfer paa bjemnejen 
— og nieb et fifle Ittffetigt Sut fagbe 
ban, ibet ban rafte .t (=ben ttb efter 
Raffefoppen ; 

— ter er bug ingen Steber 
ben faa bejligt font hjemme I 

- Hold op med at drikke, husk 
part, at Alkohol svækker Synet! 

— Sikke noget Sludder! Nanr 
jag er rigtig fuld, ger jeg dobbeW 

Fra Uge til Uge. 
_o_ 

Eventyrkomedie. 
I Radioen og andre Steder har man 

ofte Lejlighed til at høre og se Præsen-
tationer udført af Børn, og er dette al-
tid baade interessant at høre og over-
være. Man maa jo stadig have for øje, 
at Børnenes Opfattelse og Koncentra-
tionsevne ikke er udviklet i den Grad 
som hos Voksne, og ser man underti-
den Eksempler paa, at Børns Upførel-
se af, hvad der er paalagt dem, over-
gaar hvad en voksen Person kan præ-
stere. - Med Børn er det derimod en-
gang saadan, at -det kan knibe med at 
holde Interessen fangen, og at de hur-
tig trættes, hvis det stadig er det sam-
me, der gentages. - Staar man en Dag 
som Tilskuer, og overværer Børnenes 
Leg paa Legepladsen eller Gaden, vil 
man straks erkende, at Børnene skifter 
og gaar over fra den ene Leg til den 
anden, - hvorfor — fordi Gentagelsen 
keder og trætter. 	Man vil heraf for- 
staa, at det, at undervise Børn i et el-
ler andet, og holde deres Interesse fan-
gen om et givet Emne der stadig gen-
tages, fordrer stor Taalmodighed og 
Overbærenhed. 

Desuagtet har Bogholder Chr.Koefoed 
dog ikke veget tilbage lerformen paa-
taget sig den Opgave, at gøre et Forsøg 
med Opførelse af en Eventyrkomedie 
med Børn som Aktører. • 

I Allinge-Sandvig har Børn mig be- 
kendt ikke paa en Scene eller andet 
Sted, fremført noget saadant for et 
officielt Publikum, undtaget Folkedanse, 
men dette vil ske St. Bededag, idet de 
smaa Folkedansere til en Afveksling vil 
opføre „Svinedrengen" paa Christensens 
Teater-Sal Kl. 8. 

Dette Eventyr af H. C. Andersen er 
bearbejdet til Opførelse i Komedieform, 
og er der indlagt i denne baade Sange 
og Danse, men har Eventyret i sin Hel-
hed bibeholdt den af Il. C. Andersen 
skrevne Tekst, ligesom Kostumer og 
Kulisser er i Overensstemmelse hermed. 

Selvfølgelig vil det glæde de smaa 
Aktører, som har sat et stort Arbejde 
ind for at gøre deres bedste, at se et 
stort Publikum til deres Fremførelse af 
Eventyret. 

Endvidere vil man samme Aften faa 
den Glæde at høre Hr. Sparekassekas-
serer Hjorth Ipsens Strygeorkester, der 
beredvilligt assisterer ved denne Lej-
lighed. 

Saafremt et Overskud kan paaregnes, 
er det Meningen, at de smaa Folkedan-
sere skal repræsentere Bornholm, spe-
cielt Allinge-Sandvig, ved et Folkedan-
sestævne i Roskilde, hvor Folkedansere 
fra hele Danmark kommer til Stede. 
Derfor, mød godt op paa Fredag d. 27. 
og der er Lejlighed til en Svingom bag-
efter. — 

Per. 

Frelsens Hær 
afholder Basar forstkomne Fredrag 

og Lørdag paa Christensens Sal. 
Der vil være Yummerbord, Udsalg af 

forskellige Genstande m. m. samt Un-
derholdning af Horn- og Strengemusik. 

Lørdag Aften Underholdning af Allin-
ge-Sandvig Orkester. 

Vi, som gaar Køkkenvejen. -
Denne ustyrlig morsomme Tonefilm 

er nu kommen til Allinge og forevises 



Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

I 	I Tlf. 77 og 79 I 	I 	l 	I 
I 	I 	I 	I 	I 	II 	I 

Foraars- og Sommerhatte er hjemkommet 
Stort Udvalg i alle Farver og Priser 
ogsaa store Numre — anbefales fra 

d:hora Pedersens Y(ocleforretning 

3ornholms Zoologiske ave 	f ved Stammershalle 
(kun et Kvarters Gang fra Humledal St.) 

Nion■ Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. anon~ 
Med den skønne bornholmske Natur som Baggrund er det lykkedes 
at skabe en naturlig Ramme for de mange og sjeldne Dyr: Bjørne, Ulve 
Ræve, Grævlinge, Aber, Hjorte- og Daadyr, Rov- og Hønsefugle. I 
den nyanlagde kunstige Sø findes Fiskehejrer, Svaner, Storke og flere 
forskellige Ænder. 	 Havens Motto: ALTID NYT! 
Entree : Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre. Partoutkort for 	Aar Kr. 3,00 
og 1,50. — Foreninger og større Selskaber Rabat. Besøget bedes dog 

anmeldt forud. 

sile Kl. Restauration. Ma dk urv e kan medbringes 

Telefon Allinge 121. 	 Direktionen. 

Offentlig Sabbatsgudstjeneste 
i Hammershus Foreningsl. Sabbaten (Lørdag) d. 21. April Kl. 14 

Emne: Frelsende Tro 47 sefrende Tro. 
* aF * 

Onsd. d. 25. April Kl. 20 EMNE:  Torsdag d. 26. April Kl. 20 
det gl. Raadhus, Sandvig 	Hammershus, Allinge. 

Et verdensomfattende Budskab 
(Guds sidste Kald til denne Verden) 

De tre Engle, som, hver for sig, har et specielt Budskab, som 
udgør Himlens sidste Appel til den nulevende Menneskeslægt. 

Enhver er hjertelig velkommen. 	Warrer Christiansen. 
NB. Mandag og Tirsdag ingen Møder. 

Malervarer 
af alle Slags føres i udsøgte gode Kvaliteter. 

Lakker til Gulve, Vogne, Biler, Møbler. Baadlak, Matlak o. s. v. 
Emalielakker hvide og coul. i ekstra fine Varer. Ovnlak, Schellak tør 
og opløst, Metallak, russ. Strygelak, Maskinlak, Cyklelak, Hattelak, 
Baltser og Broncer. Cuprinol til Imprægnering af Træ. 
Kunstnerfarver i Tuber. Spartelfarver. 

Klt, Plante og Perlelim, Moss. Dural Træfarve til uhøvlet Træværk 
o. I. Tagfarve rød og grøn. Bundfarve til Baade og Skibe rød og grøn, 
Calsolit Limfarve i alle Farver, egner sig fortrinlig til Vægge og Kak-
kelovnspladser. Fernis, Gulvfernis til afslidte Gulve, samt min extra-
stærke Lakfernis. 

Pensler til Oliefarve og Kalk i stort Udvalg. Sparlier og Linialer, 
Aarekamme m. ni. anbefales til billigst mulige Priser. 

P. C. Holm, Allinge. 

Havefrø — Blomsterfrø. 
Nye friske Varer i Breve sælges. Sulthereerter, Bønner, 
Rødbede- og Gulerodsfrø samt Græsfrø til Plæner, 
alt fra Akts. Dæhnfeldt, Odense — sælges i los Vægt til særlig billig 
Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Extra sorteredeSpisekartofler 
King Edvard 	særlig velsmagende, sælges. 50 kg 3 Kr. 50 Ø 

Smaavægte a 8 Øre pr. kg. 
(inde blandede Kartofler sælges a 6 Øre pr. kg. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle olierevne Malervarer færdige til Brug 

Kalkfarver r Pulverform 
11•111■1= 
og mange henhørende Varer til dette Hjemmearbejde sælges i 

Nordlandets Handelsgus. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Illoilideleher, konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter. 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Nedientmkort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma fra kun R Kr. 

pr. Mille. 
Allinge BogtryKKeri• 

Jord 
til Gravsteder og Haveplæner kan 1  
faas paa Kærhytten. 

En ældre Kvinde 
søges til Hjælp hos et Par gam-
le Folk. Henvendelse paa 

Pilegaard, Olsker. 

Haandbold 
for Damer. Alle interesserede 

bedes møde paa Gymnastiksalen 
Tirsdag d. 24. ds. 

A.-S.-G. 

Allinge Kalkværk. 
Frisbrændt Kalk førstkommende 
Mandag (d. 23 ) 

Udsalg 
paa Menighedshjemmet Tirsdag d. 
24. April. Aabnes Kl. 3 ved Sog-
nepræsten, og fortsætter om Afte-
nen. Gaver modtages med Tak 
paa Menighedshjemmet Mandag 
Eftermiddag. 

En flink Andedati 
søges til I ste Maj 

Romer, Tyskegaard. Tlf. Rø 11. 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, 
Telefon 127. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i 
Kontortid 9-12 og 2 4. 

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

Boxer udlejes. 

Det største Udvalg. Den bedste Vare. Den billigste Pris 

Nordlandets Handelshus. 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

SENGE-UDSTYR 
Den storste Garanti for at faa gode og holdbare 
Varer. naar der købes Sengeudstyr, er at købe Magasin du 
Nords landskendte Fabrikat i Dynesatin, Nankin 
Bolster M. til Lagener Hel- og Halvlærred, 
BiKubestout, Dowlas, bleget og ubleget 
Stout m. m. 
Rødt og blaat dobb. bredt Nankin til Overdyne fra pr. m 2,55 

do. 	do. stribet 	do. til Underdyner — 1,50 
Ubleget dobb. br. Lagenstout 	 fra pr. mtr. 0,95 
Bleget 	•— — 	

- 	

— 1,45 
Færdige Pudevaar, syet af gode Rester 	pr. Stk. 1,28 

— hvide, stribede Dynebetræk 	fra pr. Stk. 6,15 
Lama Krøluldstæpper med mønstret Creton 	fra 11,25 

— Rullemadrasser stribede 76x 180 	fra 14,50 
— Madrasser, stribet Bolster 	 fra 28,85 

Feltsenge med 21 Fjeder, lakerede 	 10,50 
— — — bejtsede 	 9,00 

Reformmadrasser med Fodstykke, stribet Bolster 	13,85 
— 	— 	Hessians 	fra 7,65 

Hvidlakerede Udtræksbarnesenge 	 fra 13,50 
Lysdrap Uldtæpper 	 fra 4,75 

- Bomuldstæpper 	 2,25 
Damprensede Fjer og Dun er paa Lager til forskellige Priser. 
Dyner syes og stoppes gratis. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Magasin du Nords Uds. 
ved Victor Planck, Allinge. 

01111.01011111111~111110111.11~ 
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alle til Kr. 0.98 pr. I i  kg 

til Kr. 1,15 pr. ' kg 

AXEL MOGENSEN, TEIN 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 

2iografen. 
Fredag og Lerdag Aften Kl. 8 

Søndag Kl. 7 og 9. 

vi, som gaar 
Køkkenvejen. 

Svensk Tonefilm ni. Tutta Bernt-
sen, Karin Svanstrøm og Bendt 
Gjurberg i Hovedrollerne, 

Allinge Teater.4(> 
Store Bededag Kl. 8 pr. 
H. C. Andersens Eventyr 

Svinedrengen 
opføres af Børn i Kostumer. 

Koncert 
af Hjort Ipsens Strygeemsemble. 

Bagefter Dans 
Billetpris 85 Øre, reserveret 1.25. 
Billetter kan forudbestilles i Allinge 
Boghandel.— Sømandsforeningens 
Medlemmer har Adgang. 

Ali skal slips 

ARBEJDSTØJ. 

Restpartier af gode Drænrør 
sælges billigt. Gør Forespørgsel til 

Nordlandets Handelshus. 

Efter Foraars Rengøringen 
skal Ciulverne smøres med den 

allerbedste 
Gulvlakfernis ,9 Sahodol" 

Pris i Dunke a 1 kg Kr. 2,25. 
Ved Køb i større Dunke — fra Tønderne — sælges betydelig billigere 

Desuden sælges en extra god Kvalitet 

GulvglanslaK i store og smaa Kvanta. 
Priserne er rigtige i Nordlandets Handelshus. 

til rimelige Priser: 
7 Stk. nye og brugte Plove 
1 Stk. 9 Tands Greitharve 
2 Stk. '7 Tands 	do. 
1 Stk. Cimbratromle 
2 Stk. Agerslæbere 
1 Stk. Letharve 
1 Stk. Ibsensrenser 
1 stor Pladevogn, 1500 kg 
1 Gig paa Gummi 
5 smaa Fjedervogne 
1 stor Fjedervogn, billig 
3 nye Fastvogne 

Alje -Pumper, -Render og -Sier 
haves paa Lager og billigst pr. 
Kontant. Carl Pedersen j 
Smedemester, Telefon Allinge 98. 

Indtil videre er Prisen uforandret. 

Nye smukke, stribede og tærnede vaskeægte 

onzuldstojer til smaa Priser. 

Nyheder i Kitler og Forklæder. — Se Vinduerne. 

Nordlandets Yt'andels/fus. 

Vi har forbedret frokostiolleo 
ved at tilsætte gammel brun Java. Denne er nu extra kraftig, 
drøj og velsmagende. 	»-ii»-Prøv selv! 

Nordlandets Handelshus. 

Har De prøvet vor F r o k o s t- 

og vor finejair ah landede- 



pl!f.!M!Drdiled 
Skitse fra Skaane. 

Aftenskyggerne laa lange og 
ligesom strakte sig ud over Mar-
kerne. Vejrmøllen stod et godt 
Stykke fra Huset, oppe paa Bak-
ken, hvor Vinden, som strøg hen-
over Sletten, rigtig kunde tage 
fat i Sejlene, men nu var Vinger-
nes Skygger lidt efter lidt klatret 
over den lille Have opad Væggen 
og ind i Stuen, hvor de kom gli-
dende tungt og lydløst, den ene 
efter den anden, haardnakket og 
klodset, hastetide, ligesom for at 
naa hverandre. 

Møllerkonen sad med Strikke-
strømper i Haanden ved Vuggen, 
hvori Barnet sov. Det var en 
ganske ung Kone. Hun havde 
det stille og rolige Væsen, som 
ude iblandt Mennesker stivner 
i tavs Alvor, der mildt, men be-
stemt holder Folk i Afstand, men 
som i Hjemmet ligesom blødgøres 
og breder sig ud, lyser og varmer. 
Der laa noget saa fint og rent 
over hende. Hun var spinkelt 
bygget, hendes Ansigt var noget 
blegt med fine Træk. tjene blan 
og klare med et trohjertet, aabent 
Blik. 

Hendes Fingre gik hurtigt og 
uafbrudt. En Gang imellem vend-
te hun Hovedet og kastede et 
langt Blik paa Vinterlandskabet 
derude, som skimtedes imellem 
Urtepotterne i Vindueskarmen. 
De opkørte Veje og de efteraars-
pløjede Agre laa haardfrosne med 
sprød Glansis i Fordybningerne; 
Himlen var kold og hvidagtig. So-
len stod nede i Sydvest som en 
stor matgul Kugle med køligt 
Skin, og Vinterlyset faldt ind over 
Stuens tarvelige, men renlige Bo-
have med et underligt fugtigt, 
tyndt og dog skarpt Lys, der op-
lyste selv den mindste Krog. 
Stundom, naar den Lille blev uro-
lig, begyndte hun at vugge, og 
Gængernes Knagen over Gulvets 
Sand kunde da for nogle Minuter 
afbryde den dybe Stilhed, intil de 
atter standsede, og der hørtes 
da kun Slaguhrets ensformige 
tik - tak, samt Blæstens dumpe 
Susen over Sletten. 

Pludselig fo'r hun sammen. Hun 
havde siddet og var faldet i Tan-
ker. Først havde hun husket paa, 
at hun skulde koge Aftensmad ; 
saa havde hun græmmet sig over 
Aarets daarlige Kartoffel-Avl: de 
blev sikkert nødt til at købe Kar-
tofler lidt hen i det nye Aar ; det 
var i Grunden Mandens Skyld, 
han havde ikke sørget før at skaffe 
sig af den nye Surt, som alle 
andre Mennesker der paa Egnen 
havde lagt sig til; hun smilede 
for sig selv ved Tanken om, hvor-
dan hun spøgende skændtes med 
ham i den Anledning. 

Det ene Tankeled kædede sig 
fast til det andet, og de udvide-
des ligesom Vandringene om en 
Sten, som man kaster ud i et 
Kjær, de hastede længere og læn 
gere bort, det nærværende og det 
som var omkring hende, havde 
hun glemt, det var gledet ud at 
hendes Tanker, bort fra hende. 
Nu vaagnede hun pludselig op 
med en Følelse af Uro, hun vidste 
ikke straks hvorfor. Barnet sov 
godt r sin Vugge, Uhret tikkede, 
derude var Solen i Færd med at 
gaa ned. Saa mærkede hun, at 
Møllevingernes Skyger stod stille, 
truende store og tunge, som om 
de i næste øjeblik skulde falde 
ned over hende. Men hvorfor 
standsede Møllen paa denne Tid. 
Hun gik hen til Vinduet, og en 
Gysen af Skræk fo'r gennem hende, 
da hun saa' to Mænd løbe opad 
Bakken og opad Trappen til 
Møllen. 

I det samme hørte hun hastige  

Skridt paa Vejen. Hun vendte 
sig om, med unaturligt :store øjne 
stift rettede mod Døren. Der var 
Møllersvenden, som stod derhenne 
med forstyrret Udseende og for-
vildet Blik. 

„Hvad er der i Vejen", spurgte 
hun med dump og klangløs Stem- 
me, idet hun ligesom for at be-
skytte sig trykkede sig fastere 
ind paa Væggen. 

„Der er hændt en Ulykke", 
sagde han aandløs. Og efter et 
øjebliks uhyggelig Tavshed, til-
føjede han, rystende af Skræk: 
„Han har faaet Armen ind mellem 
Stenene." 

Hun faldt sammen og støttede 
sig tungt mod Vindueskarmen, 
saa hvid som et Lagen. Omkring 
hende blev der paa en Gang en 
sort, lydløs Tomhed nied dansen-
de Lyspunkter. 

Hun kom til sig selv ved at 
Barnet vaagnede og begyndte at 
skrige. 

„Gaa ned til Jens Peersen og 
bed dem om at hente Doktoren 
til os," sagde hun kort og be-
stemt, medens hun syslede med 
Barnet. „Du maa selv køre, der-
som de ikke har Tid." 

Karlen skyndte sig afsted. 
To Mænd bar den Forulykkede 

ind og lagde ham paa Sengen. 
Hun stod ved Siden af og saa' paa 
ham, med det skrigende Barn paa 
Armen. Haanden og Haandleddet 
samt en Del af Underarmen var 
knust og malet i Stykker til en 
eneste Masse af Kød-Trevler og 
levret Blod. Han stønnede under 
Smerterne. Begge Naboerne stod 
tavse, med Huen i Haanden. 

„Herre Gud, saadan en Ulykke," 
sagde den ene, seende hen for sig 
mørkt og eftertæksomt. 

Ja, saadan noget kommer, naar 
man mindtst venter det," sagde 
den anden. „Det kan i Begyn-
delsen føles haardt nok," lagde 
han til, „men vi maa jo saa tænke 
paa at det er Vorherres Vilje, det 
ogsaa. Og han hjælper nok." 

Hun svarede ikke, hørte næppe, 
hvad de sagde. Hendes øjne 
blev vaade, og den ene store, 
klare Taare efter den anden gled 
nedad Kinderne. 

Et Par Nabokoner kom ind, 
grædende og jamrende. De va-
skede den knuste Arm og forbandt 
den saa godt de kunde og forstod. 
Da Mændene var gaaet, satte de 
sig stille ned, hver for sig. Den 
ene legede med Barnet, der var 
blevet i godt Humør og morede 
sig over en Kattekilling, som 
sprang omkring paa Gulvet. So-
len var gaaet ned og det begynd-
te at mørknes. Nu og da udvek-
slede Konerne nogle dæmpe Ord. 

Den Syge vred sig urolig paa 
sin Seng. Hustruen sad ved Ho-
vedgærdet og græd sagte. Hun saa 
hvorledes Smerterne fordrejede 
hans Ansigt, og den kolde Sved 
brød frem paa hans Pande. -- 

Vognen med Budet fra den Sy-
ge kørte ind i Distriktlægens Gaard. 
En Karl stod og hang over Køk-
kendøren og sladrede med en Pige, 
som syslede inde i Køkkenet. Skin-
net fra Ilden paa Komfuret faldt 
ud igennem Vinduet. 

„Er Doktoren hjemme?" 
„Nej, det er han ikke.' 
„Maaske han kommer snart?" 
„Nej, det bliver vist ikke før end 

i Morgen tidlig." 
„Naa, det gør'et ikke, hvor er 

han da henne?" 
„Han er til Selskab paa lille 

Mørbygaard." 
En Hund fo'r gøende ud fra 

Forstuen, Hestene prustede og 
skrabede i Stenbroen. 

,,Hvor er den Vogn fra?" 
„Fra Mellarp." 
,,Er det noget, der haster?" 
„Ja, Mølleren har faaet Armen  

ind imellem Møllestenen, og det 
ser forskrækkeligt ud." 

e Ih, Gud bevares! Da er det 
bedst Du kører ned til Mørbygaard. 

„Ja, det er vel det, Godnat da'. 
„Godnat." 
Hestene travede rask afsted. Ho-

vene gav Genlyd paa de frosne 
Veje. Det blæste ikke mere, men 
det var en froststille Vinternat med 
blinkende Lys rundt omkring paa 
Sletten og en mathvid glinsende 
Mælkevej. 

Allerede i lang Afstand kunde 
Karlen se Herregaardens festligt 
oplyste straalende Vinduer, og 
Dansemusikken lød dæmpet ud i 
den stille Nat. Da Vognen holdt 
foran Hovedbygningens høje Sten-
trappe, kom en Tjener springende, 
men standsede hurtigt, forundret 
over at se et almindeligt, simpelt 
Bondekøretøj med en enlig Person. 

Han skulde spørge, om man 
kunde træffe Doktoren her. „Hvil-
ken Doktor? Lundberg?" 

”Ja." 
Ja, han var deroppe. 
Ja, om han da vilde være saa 

god at sige ham, at der var en 
hernede, der gerne vilde tale med 
ham. 

Tjeneren mumlede nogle ufor-
staaelige Ord, medens han tøven-
de gik ind. Efter nogle øjebliks 
Forløb kom han tilbage og opford-
rede Karlen til at gaa med. 

Denne sprang ned af Vognen, 
snoede Tømmen omkring Hjulnag-
len og førtes af Tjeneren ind i 
Entreen, hvor han blev staaende 
med Huen i Hænderne og blinke-
de imod Lyset. 

Omsider kom da Lægen, rød 
og varm, i sort Kjole og skinnen-
de hvidt Skjortebryst. 

.Naa, hvad er det nu, der er i 
Vejen? Har det Hastværk? Er det 
maaske Meningen, at jeg skal føl-
ge med?" skreg han op, hastigt 
og fortrædeligt. 

Karlen følte sig forlegen, han 
stod og drejede paa sin Hue. 

„Ja, jeg skulde bede om, Dok-
toren vilde være saa god at kom-
me med, for det er vist farligt." 

„Hvor er Du fra?" 
„Fra Mellarp." 
» Det er et Helvedes Stykke Vej. 

Naa, hvad er det saa for noget, 
som haster saa forskrækkeligt med. 

„Jo, Mølleren har faaet Armen 
krammet rent itu. Jeg ved ikke, 
hvordan det gik til, men han fik 
den imellem Stenene . . 	" 

Lægen saa tvivlraadig ud. 
„Naa, saadan. Fy for Satan, det 

var hæsligt. Ja-a, det - ja, det 
kan jeg virkelig ikke gøre noget 
ved. Det kan ikke hjælpe det al-
lermindste, at jeg kommer med 
derhen. Der er ikke andet at gø-
re ved det, end at holde Saaret 
rent, vaske det rigtig godt ud og 
saa forbinde det. Og det kan Jor-
demoderen gøre akkurat lige saa 
godt som jeg. I maa sørge for at 
faa ham til Hospitalet saa hurtigt 
som muligt." 

„Ja, men var det dog ikke bedst 
at Doktoren selv kørte med og saa 
paa ham, og ordinerede noget. For 
Konen er saa urolig og elendig, 
og hun vilde saa gerne have, at 
Doktoren skulde komme . . . 

Doktoren blev endnu mere utaal-
modig, paa samme Tid, som Fø-
lelsen af at handle urigtigt, gjorde 
ham ivrig. 

„Ja, men Herregud, naar jeg si-
, ger, at min Hjælp ikke er to Skil-
ling værd. Hvorfor Fa'en skulde 
jeg saa skumple den Pokkers Vej 
midt om Nattdn i saadan en Hun-
dekulde. Nej, gør nu, som jeg si-
ger, tag til Hospitalet med ham 
saa snart I kan, og i Nat - saa 
kan I jo sende Bud efter Jorde-
moderen, at hun kan vaske Saa-
ret rent og lægge Bind om Armen." 

Det var godt at se, at han vil- 

de have Karlen til at gaa først, 
ligesom det skulde lette lidt paa 
hans Samvittighedsbebrejdelser, 
men da denne haardnakket blev 
staaende og ikke gjorde Mine til 
at gaa sin Vej, vendte han ham 
ærgerlig Ryggen og kom i daar-
ligt Humør tilbage til L'hombre-
bordet. Da Karlen var kommet op 
i Vognen, slog han i stum For-
bitrelse et Smæld med Pisken, saa 
det gav Genlyd i Gaarden og He-
stene nede i Stalden fo'r sammen 
i Forskrækkelse; og under de bru-
sende Toner af en Strauservals 
rullede Vognen ned gennem Her-
regaardens Alme-Alle. - - - 

Da Karlen var færdig med den 
omstændelige Forklaring, han gav, 
og havde sluttet med den Oplys-
ning, at Doktoren havde nægtet 
at følge med, saa Møllerkonen paa 
ham med store, forundrede øjne 
uden at ytre et Ord. Men en gam-
mel Husmand, der var kommet 
ind for at se til den Forulykkede, 
sagde, idet han tog sin Hue for 
at gaa ud og sørge for, at der 
korn Bud til Jordemoderen 

„Det var stygt gjort." 
Mandens Tilstand forværredes, 

alt som Natten skred frem. Jorde-
moderen kom, men kunde ingen 
Ting foretage sig. Armen svulme-
de mer og mere op, Smerterne 
blev ulideligere, Saarfeberen var 
begyndt. 

Stueuhrets Slag afdelte Natten 
i lange, ensformige Timer, der 
slæbte sig fremad saa trægt, som 
var det det værkbrudne Oldinge. 
Da Hustruen, som havde vaaget 
hele Natten, saa Morgendæmringen 
lysne i Horisonten forekom Gaars-
dagens Begivenheder saa besyn-
derlig langt borte og fremmede. 

Det var endnu næsten mørkt, 
da Vognen som skulde føre den 
Syge til Stationen, holdt uden for 
Døren. De to Naboer, der havde 
paataget sig at ledsage ham til 
Hospitalet, lagde ham i den saa 
bekvemt de kunde. Konen stod 
paa Dørtærskelen og saa efter 
Vognen, lige indtil den forsvandt 
i den graa Morgendæmring. 

Stationens Ventesal var fuld af 
Landmænd, som skulde ind til 
Byen. De stod og stampede i Mor-
genkulden, blaarøde i Ansigterne. 
Man havde flokket sig sammen om 
en Træbænk, paa hvilken den til,  
skadekomne Møller laa, og hørte 
nu i dyb Tavshed paa Skildringen 
af Ulykken. En fortrydelig Mumlen 
hørtes, da det blev omtalt, at Læ-
gen ikke vilde forlade Selskabet 

8,10 
8,24 
8,33 
8,96 
8,57 
9,05 
9,10 

paa Mørbygaard for at følge med 
til den Syge. 

Der opstod pludselig en under-
lig Stilhed. da Doktoren i det 
samme traadte ind. Da han havde 
løst sin Billet, fik han pludselig 
øje paa den sammensunkne Skik-
kelse paa Bænken og standsede 
foran ham. Ved Synet af den med 
Tørklædet forbundne Arm, ufor-
melig som en Træstub, sprang 
Gaardsaftenens Sygebud frem i 
hans Erindring. Mængden havde 
delt sig til begge Sider, han stod 
ganske alene foran den Syge. 

Han følte den Bebrejdelse, der 
laa i denne misbilligende Tavshed 
og disse sænkede Blikke haardere 
end en Beskyldning, fremført i Ord, 
og ligesom for at retfærdiggøre 
sig for disse stumme Anklagere 
samt bringe sin egen Samvittighed 
til Ro, sagde han:med en Stemme, 
som Forlegenheden gjorde usikker: 

„Ja, det var jo en sørgelig Be-
givenhed; men der var virkelig 
ikke noget at gøre for mig. Nu 
maa vi haabe, at de kan hjælpe 
ham inde paa Hospitalet." 

Saa vendte han sig og gik ha-
stigt ind i Sideværelset. - - 

Hen i det nye-,Aar korn Mølle-
ren tilbage, han havde faaet Ar-
men amputeret. - Men Lægen 
havde ikke længere nogen rigtig 
Lykke med sig. Folk skyede ham. 
Det var som om Billedet af et 
blodigt, knust Lem afskrækkende 
havde rejst sig ved Indkørselen til 
hans Bolig og kredsede om ham, 
hvor han færdedes. Lænkehunden 
kunde ligge i Ro og Mag saa lang 
Dagen var, uden at blive forstyr-
ret af Vogne, som kom rullende 
over Stenbroen, og inde i Modta-
gelsesværelset tikkede Stueuhret 
søvnigt for de tomme Stole Saa' 
man endelig Doktoren en og an-
den Gang komme gennem Byerne, 
da var det ikke i Bøndernes tar-
velige Køretøjer-, men i Præ.stegaar-
denes ærværdige Kalescher, eller 
i Herremændenes nymodens Ekvi-
pager. 

Di sender Dem 

„XOrd60Pnfidrita  
fluer 2/ge. 

trcenk ogsaa paa os, 
naar De fiar et eller 
andet at avertere. 

Uddrag af Kbreplanen 
Gyldig fra 1. September 1933 

Hverdage 
1 8,10 11,00 14,10 [8,15 19,05 Rønne 

8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 Nyker 
8,33 11,23 14,35 l8,38 19,37 Klemens 
8,46 11,36  114,49  18,51 19,51 Rø 
8,57 11,47 15,01 19,02 20,04 Tein 
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14 Allinge 
9,10 12,00 15,15 19,15 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 10,06 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 13,00 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. 

Son og Helligdage. 
10,45 13,05 16,25'19,45 22,2i1 W Rønne 4,10,30 12,55 
10,59 13,19 16,39;19,5922,34 Nyker 10,15 12,40 
11,08 I3,28 16,48 20,08 22,43 Klem. 10,06 12,31 

	

11,21 13,41 17,01 20,21 22,56 	Rø 	9,53 12,18 

	

11,32 13,52 17,12'20,32123,07 Tein 	9,42 12,07 

	

11,40 14,00 17,20;20,40;23,15 Alling 	9,35 11,59 
11,45 14,05 17,25I20,4523,204,  Sandv A 9,30 11,55 

k5,15 18,30 
15,00 18,17 
14,51 18,08 
14,38 
14,27 
19,19 
[4,15 

17,57 
17,47 
17,39 
17,35 

22,00 
21,45 
21,36 
21,23 
21,12 
21,04 
2 1,0(1 

Rutebilen Rønne-A 1 iinge-Sandvig 
Hverdage 

8,20 13,00 17,35 W Rønne H. 	10,43 13,55 19,58 
8,23 13,05 17,38 	Rønne Torv 	10,38 13,50 19,53 
8.50 13,30 18,00 	Hasle Torv 	10,15 13,30 19,30 
9,20 	18,30 	Allinge 	9,45 	19,00 
9,25 	18,35 Sandvig 	/I 9,40 	18,55 

son og Helligdage 
8,20 13,15 18,30 21,15 	Rønne 	4,10,38 14,10 21,00 22,10 
8,23 13.20 18,35 21,20 	Torvet 	10.33 14,05 20,55 22,15 
8,50 13,45 19,00 21,45 	Hasle T 	10,05 13,45 20,25 21,50 
9,20 	19,28 	g, Allinge 	9,35 	19,55 
9,25 	19,35 	Sandvig 	9,30 	19,50 


