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Olsker, Rutsker, Bo og Klemens. 

Annoncer og lokalt Stor mad være indleveret I 
senest 2 Dage før Bladet iidgaar. 

Chicago — en By i Kæmpevækst — fra Blokhus til Verdensby. 
Det øverste Billede viser Forretningskvarteret, forneden Fortet og det første Blokhus, der blev bygget 1779 

Dicks Lykke. 
En virkelig Historie Ira Kanada. 

—o--  

Det gik daarligt med Dicks 

Gaard I Mauitabo, Lige siden han 

var bleven gift og havde slaaet 

sig paa Landbruget i den vestlige 

Del af Kanada, syntes et afgjort 

Uheld at forfølge ham med ubarm-

hjertig Haardnakkethed. 

Det værste af alt var, at hans 

Hustru Birtha ikke taalte de lan-

ge, kolde Vintre, og helst vilde 

han havde solgt sin Gaard, om 
han blot havde kunnet blive af 

med den. Han vilde for længe si-

den have tabt Modet, om han ikke 

havde haft sin lille Datter Bente 

og sin Broder Will. Bente var et 

smukt og godt Barn, og Will var 

den muntreste og hjælpsomme 

Kammerat, man kunde ønske sig. 

Det Blokhus de boede i, laa 

langt fra de andre Gaarde og fle-

re Mil fra den nærmeste By. Det 

var beliggende midt ude paa en 

stor, jævn og ganske skovles Slet. 

te, hvor Marker og Enge strakte 

sig til alle Sider. I stærk Tørke 

hændte det undertiden, at Græs-

set og Sæden fuldstændig blev af-

sveden, og da lignede Sletten næ-

sten en Ørken. 

Det var en varm, tør Sommer, 

og det var endnu daarligere for 

Dich end ellers. Bertha var syg 

af Feber, og han maatte selv pas-

se hende, da de ingen Tjeneste-

folk kunde faa. Lidt efter lidt blev 

hun dog bedre, ug en solkiar 

Morgen i August kunde hun væ-

re oppe og sidde ved Vinduet, 

hvorfra hun havde en vid Udsigt 

ud over Sletten. 

Lille Bente holdt hende ved 

Selskab og Dich red bort, glad i 

Sind, for at arbejde paa sin Mark, 

der laa en halv Mils Vej borte, 

saa han ikke kunde komme hjem 

før ud paa Eftermiddagen. Alle-

rede i lang Afstand plejede han 

at kunde opdage Blokhuset, og 

ogsaa den Dag spejdede han paa 

Hjemvejen efter det; men hvor 

meget han end anstrengte sig, 

kunde han ikke faa Øje paa det. 

Det eneste han kunde se, var en 

tynd, graa Røgsky, der hævede 

sig op mod den solklare Himmel. 

Den stærke Mands Hjerte op-

fyldtes af Skræk og Fortvivlelse 

— han fdrstod alt for godt, hvad 

der var sket. Medens han var bor-

te, var Huset brændt ned til Grun-

den. Men Bertha og Bente ? Han 

rystede som i Feber. Hvis ikke 

Will havde frelst dem — -- men 

han stud jo i Begreb med at køre 

bort for at hente Posten i Byen, 

da Dich forlod dem. 

Med et vildt Skrig af Fortviv-

lelse sporede Dich sin Hest og 

standsede ikke sit vanvittige Ridt, 

før han naaede frem til den ry-

gende Askehob, Resterne af Blok-

huset Disse Huse bygges altid i 

Kanada af Fyr og Gran, og naar  

der da gaar Ild i dem, varer det 

næppe en Time, før alt er ned-

brændt. Saa hurtigt gaar det, at 

han var sikker paa, at Bertha og 

Bente ikke havde faaet Tid til at 

redde sig, — Bertha var jo svag 

endnu, og Bente havde ingen 

Kræfter. 

Skælvende satte han sig paa 

Græsbænken, hvor hans Hustru 

og Barn saa ofte havde siddet; 

lian tænkte paa Bentes Afskedsord: 

— Korn snart igen, Far, Bente 

længes efter dig! 

— — — 

Da Dich var redet bort om Mor-

genen, spændte Will for og raab-

te paa sin sædvanlige muntre 

Maade: 

— Kør med, Bertha, den friske 

Luft vil gøre dig godt, — jeg skal 

ind til Byen. Vi kan sagtens væ-

re hjemme til Dich kommer. 

— Vognen ryster saa slemt, sva-

rede hun. Jeg tror hellere, jeg bli. 

ver hjemme. 

- Aa Snak, svarede han leen- 

de, nu lægger jeg en Madras og 

et Par Puder i Vognen, saa bæ-

rer jeg dig ud, — du skal nok 

komme til at sidde mageligt. 

— Ja -- ja da, lad os køre 

med, samtykkede hun, inedens 

Bente klappede i Hænderne af 

Glæde. 

Lidt efter sad de alle tre i Vog-

nen. 

Dick rejste sig til sidst op. Alt, 

hvad han havde stridt og stræbt, 

saa var det dog end saaledes! 

Han syntes at Livet var for tungt 

at leve, at det var langt bedre at 

gøre en Ende paa det Han rej-

ste sig for at hente en Spade, han 

vilde grave sin Grav paa samme 

Sted, som hans Hustru og Barn 

havde mistet Livet, og naar Gra-

ven var færdig, vilde han skyde 

sig en Kugle gennem Hovedet. 

Han brugte Spaden af alle Kræf-

ter, som om han derved glemte  

sin Ulykke, han hverken græd el-

ler klagede højt, han bare grave-

de, gravede med næsten overmen-

neskelig Styrke. 

Asken og Røgen gjorde ham 

næsten blind og var ved at kvæ-

le ham, men han blev ved med 

sit Arbejde, han maatte være fær-

dig. inden Will vendte tilbage. 

Da han kom dybere ned i den 

faste, lerede Jord, stødte Spaden 

flere Gange mod smaa, haarde 

Lerklumper, der saa ud som Sten, 

men let lod sig kløve. Halvt blin-

det af Røgen saa han dog ikke 

nærmere paa dem; han hængte 

blot i for at være færdig, før Bro-

deren kom tilbage. 

Pludselig hørte han Lyden af 

Vognhjul; — skulde han udføre 

sit Forehavende, da var der ingen 

Tid at spilde. Han trak Revolve-

ren op af Lommen og trykkede 

dens kolde Løb mod sin Tinding, 

bad Gud om Tilgivelse for, hvad 

han gjorde og trykkede af. 

Det var første Gang, Dicks Re-

volver havde klikket. Med et Ud-

raab af Vrede undersøgte han 

Vaabnet, -da i det samme Skud-

det gik af, og Kuglen borede sig 

ind i Lerdyngen. I det samme 

hørte han fra Vognen, som hur-

tigt nærmede sig, Bentes Stemme. 

Det gav et Ryk i ham, saa levede 

altsaa hans Barn, hun maatte væ-

re fulgt med Will til Byen. 

Han hævede sig paa Albuerne 

op over Gravens Kant og stirre-

de mod Vognen, men han kunde 

ikke se noget tydeligt. Da hørte 

han pludselig en anden Stemme, 

og med et Udraab af vild Glæde 

svang han sig med et Sæt op fra 

Graven og ilede hen til Vognen. 

De kommende blev lige saa for-

færdede over at se hans blege, 

med Jord og Aske bedækkede An-

sigt som ved at se Hjemmet lagt 

i Grus; men snart var alt glemt 

i Gensynets Glæde. Dick lo og 

græd ud i eet, alt medens lian  

dansede rundt med Bente paa Ar_ 

men. 

Solen begyndte at gaa ned, da 

Will foreslog, at de skulde søge 

Husly hos den nærmeste Nabo, 

og Bertha vilde atter stige ep i 

Vognen, da hun blev opmærksom 

paa den lille, der stod med Hæn-

derne og Forklædet fulde af Smaa-

sten og Lerklumper. 

— Hvad er det, Bente har faa-

et fat paa Dick ? spurgte hun. 

I det samme gik Will hen til 

Bente for at sætte hende op i Vog-

nen. Hans Blik faldt paa det, hun 

havde samlet i Forklædet; han tog 

en Klump og undersøgte det nøje. 

I næste Øjeblik udstødte han et 

Raab af Glæde, ilede hen til Bro-

deren og viste ham Stykket. Dick 

saa forundret paa ham, men Will 

svarede paa Brodereris uforstaa-

ende Blik med en munter Latter: 

— Nu er Lykken kommen, Dick, 

efter alle Sorgerne I Dette her er 

Guld — næsten rent Guld! 

Saaledes gik det til, at den før-

ste rige Guldmark blev fundet i 

Mauitabo. 	 FM 

Den ensomme Mor. 
— o- 

Faa er som Fader, ingen som 
Moder, skriver Kolding Folkeblad. 

Far har Arbejdet udenfor Hjem-

met at udføre, og naar han er 

hjemme, maa han ofte spekulere 

over det Arbejde, der hører næste 

Dag til Far er ofte ude om Afte-

nen til Møder. 

Mor — den rigtig gode Mor -

er derimod som oftest hjemme. 

Mand og Børn ved, at hun er der. 

Naar de nærmer sig Hjemmet, kan 

de paa Afstand se Lyset tændt. 

Det er Mor, som sidder og ven-

ter. Hun er paa sin Post, og hun 

glædes, naar Trinene høres. 

Ingen glemmer sin Mor. I de 

sjælelige og i de materielle Kon- 

fliktstunder har man hende a 
skrive til, hende at gaa til. Far 

„forstaar ikke noget", Mor forstaar 

alt med Hjertet. Hun tilgiver og 

forsvarer Fejltrin. Hun haaber og 

længes. 

Men naar det gaar godt derude 

i Verden, er der alt for mange, 

der ignorerer Mor. Man skriver 

sjældent til hende. Man besøger 

hende sjældent. Og sker det, at 

de unge kommer hjem paa Ferie-

besøg, saa skal de ud — ud til 

gamle Venner, ud blandt jævnald-

rende. Og da føler Moderen En-

somheden stærkere, end naar Bør-

nene helt er borte. Hun har læng-

tes efter denne Hjemkomst. Hun 

har med al den Fantasi, hendes 

varme Hjerte har kunnet sætte 

i Sving, drømt om Aftnerne med 

Sønnen eller Datteren. - Alt for 

ofte narres hun for disse Aftener. 

Alt for ofte maa hun føle den stik-

kende Bitterhed, der ligger i at 

maatte erkende sin Ensomhedsfø-

lelse. Fri hende for den. Giv hen-

de de Aftener. Giv hende de fleste 

af dem i hvert Fald Har I „intet 

at tale om ", saa tag  en  Bog eller 

et Blad. Vis blot, at I hygger jer. 

Og gør hende lykkelig med saa 

lidt som en ganske ringe Tak fur 

al den Omhu, hvormed hun gav 

jer en god Barndom. 

Det bør ikke blot hedde „Skriv 

hjem til Mor". Det bør ugsaa hed-

de „Bliv lidt hos Mor " . 

Dagen kommer, da det ikke 

mere lader sig gøre. Og da er det 

for sent at gaa i sig selv. 

Lykken. 
Hvordan man sætter den til, 

—o— 

Ved Dagdriveri. 

Ved Ubeslutsomhed 

Ved unyttigt Gnaveri og daar-

ligt Humør. 

Ved at overdrive Besværlighe-

derne. 

Ved at stole paa, at man kan 

blive rig i en Fart. 

Ved at tro, at Fornøjelserne er 

Hovedsagen. 

Ved at vente paa, at noget skal 

vise sig. 

Ved kun at arbejde, naar man 

har Lyst til det. 

Ved altid at se en Sag fra den 

mørkeste Side. 

Ved for stor Selvtillid efter det 

første Held. 

Ved at lade Tilfældighederne 

faa Magt. 

Ved at drømme om store Hand -

linger i Fremtiden i Stedet for at 

tage fat paa det, der ligger lige 

for Haanden, 

Hansen Pral sad og talte om et 

Tyvebesøg, han havde haft 

— Og saa truede Tyven med 

at puste Hjernen ud paa mig, sag-

de han og saa sig triumferende om. 

— Gjorde han det? spurgte en 

af de trætte Tilhørere. 



En mislykket Spøg. 
Efter det engelske. 

—0 - 
Forts. fra fol r. Nr. 

Mekanisk tog han sin Hat ned 
fra Knagen og gik ud paa Gaden, 
han gik med bøjet Hoved ud ad 
Gaden, han gik med bøjet Hoved 
uden at se eller høre noget, ind-
til han befandt sig i Nærheden af 
den lille grønne Laage, da naaede 
en klar Barnestemme hans Øre. 

» Bedstemoder har lavet den til 
mig" sagde den lille, „er den ik-
ke pæn ?" 

„Det er en nydelig Dukke," lød 
Svaret med Ruths blide Stemme ; 
„men er den nu ogsaa artig?" 

„Det er den rigtignok," sagde 
Barnet og trykkede ømt den gam-
le Kludedukke ind til sig. 

„Maa jeg faa den Rose?« 
Frk. Ruth plukkede en af de 

faa Roser, der endnu var tilbage, 
og endda en af de smukkeste og 
lod den falde ned i den lille ud-
strakte Haand. ,Giv mig saa to 
Kys for den', sagde hun leende. 
En Befaling som villig blev udre-
det. Ruth Blake og Børn forstod 
hinanden. 

Standford kneb Læberne sam-
men, rynkede Brynene og knyt-
tede Hænderne, medens han søg-
te at bekæmpe den Fejghed, der 
overfaldt ham, og tilskyndede ham 
til ilsom Flugt; men i det samme 
vendte Ruth sig om for at se ef-
ter Barnet, og opdagede ham. 
Han var nu nødt til at gaa hen 
til hende. 

„Det er et dejligt Vejr i Aften!" 
udbrød han for dog at sige noget, 
skønt han i Virkeligheden ikke 
anede, om det regnede eller var 
klart. 

ja", svarede hun. „Var De, 
vil De ikke . . . . komme inden-
for?" fortsatte hun stammende. 

„Jo, Tak!" Medens hun gik for-
an ind i Huset, finskede han kun, 
at der maatte ske noget, selv om 
det var noget forfærdeligt, som 
kunde forhindre ham i at udrette 
sit Ærinde. Ruth førte ham ind 
i Dagligstuen, og han syntes, at 
det gjorde hans Hverv vanskeli-
gere. I den lille, tomme kolde Spi-
sestue havde det været lettere at 
fremkomme med, forekom det 
ham, men nu havde hun taget 
ham med sig ind i sit Hjems Hel-
ligdom, og han fik igen Følelsen 
af, at hele hans Liv laa aabent 
for ham. Han saa sig omkring, 
og hans Blik faldt paa hendes 
Sytøj. Hvad var det dog for et 
lille bitte Fingerbøl. Mon det vir-
kelig passede hende? Han saa ned 
paa hendes smaa Hænder, som 
ikke længere bar de stygge Traad-
handsker. Og mod denne lille, 
spinkle Kvinde skulde han rette 
saa knusende Slag og fylde hen-
des Liv med bitter Skam ? 

„Vil De ikke tage Plads? spurg-
te hun blidt. „Min Søster er ude." 

Pastor Stenford mælede endnu 
ikke et Ord ; han blev staaende 
foran hende og var meget bleg. 
Han vendte Ryggen mod Vinduet, 
saa at hun ikke kunde se hans 
Ansigt, medens Lyset faldt lige 
ind paa hendes. „Jeg har ikke vist 
min Søster Deres Brev", fortsatte 
hun tøvende. „Jeg syntes, det var 
bedst at vente. De kunde maaske 
været kommet paa andre Tanker, 
og saa var det bedre, at vi to var 
de eneste, der vidste noget derom." 
Hun sagde ikke et Ord om Mu-
ligheden af at hun selv skulde 
have skiftet Sind, men stod fin 
og indtagende til trods for den 
gammeldags Kjole og den umo-
derne Frisure og saa ham smilen-
de ind i Øjnene. Han kunde hand-
le med hendes Skæbne, som han 
fandt for godt; men da svigtede 

Modet ham til at saare hende saa 
dybt, hans Beslutning var tagen. 

„Elsker De mig, Ruth?" spurg-
te han og rakte Hænderne ud 
imod hende. 

„Ja, saa ubeskrivelig højt", sva-
rede hun, og nu var det forbi 
med hendes møjsommelig tilkæm-
pede Ro; hun sank hulkende 
hans Arme: ,men jeg er Dem ik-
ke værd. De skulde have en Hu-
stru, der var meget bedre, yngre 
og kønnere end jeg. Ved De", her 
skjulte hun Ansigtet, som om hun 
tilstod en stor Brøde, „at jeg er 
tre og tredive Aar?" 

„jeg er fire og tredive" svare-
de han, „saa det er vel ikke saa 
forfærdeligt!" 

— — — 
Da Frk. Lynne fik Meddelelsen 

Gni Forlovelsen, rejste hun bort; 
hun havde pludselig faaet Lyst 
til - at besøge en Veninde. 

— Der gik tre Aar og de gjor-
de ikke alene Laura Lynne ældre, 
men ogsaa alvorligere. Hun havde 
nu selv lært, hvad det var at el-
ske og blive skuffet, og kunde fø-
le med og for andre. Hun havde 
aldrig truffet Pastor Standford og 
hans Hustru, for da hun vendte 
tilbage fra sin Rejse, havde Bryl-
luppet fundet Sted, og de nygifte 
havde forladt Egnen, da Stanford 
havde faaet et nyt Kald; men naar 
hun tænkte paa dem, var det med 
meget angerfulde Følelser, og til-
sidst besluttede hun at opsøge 
dem for at bede om deres Tilgi-
gelse. 

Hun gjorde en Rejse til den 
lille By, hvor de boede, og da 
hun naaede sit Bestemmelsessted, 
spurgte hun om Vej til Præste-
gaarden. Det var en svær Vej for 
hende. Hvad vilde hun sige til 
hende? Vidste Ruth det? Hun blev 
afbrudt i sine Betragtninger ved 
at høre et Barns glade Latter, og 
da hun saa op over en blomstren-
de Hæk ind i en gammeldags Ha-
ve, saa hun Pastor Standford staa 
saa nær ved sig, at hun kunde 
have rørt ved ham. Og hvem var 
den nydelige Kvindeskikkelse, der;  
iført en smagfuld, lysegraa Dragt, 
og med et stort, lyst Haar samlet 
i en Knude i Nakken, stod ved 
Siden af ham? Nu vendte hun 
sig om og viste Laura et Ansigt, 
der straalede af Lykke. Det gav 
et Sæt i Laura, » Det er jo, nej 
det var Ruth Blake." 

„Lad mig faa fat paa Fyren, 
Carl", sagde hun. „Du ødelægger 
den Dreng, saadan som Du for-
kæler ham," og Ruth bøjede sig 
ned og strakte Armene ud mod 
en lille, hvidklædt Dreng, der 
vaklede over Græsplænen hen 
imod dem, men pludselig tabte 
han Balancen, satte sig ned, hvad 
der fik dem alle tre til at le hjer-
teligt. 

Laura Lynne benyttede sig af 
Støjen til at liste bort. Hun syn-
tes, hun havde faaet Tilgivelse 
uden at bede om det; det vilde 
have været taktløst at bede de- to 
lykkelige Mennesker om Forladelse! 

NordhordoltosTurisliorenillil 
holdt i Mandags konstituerende 

Generalforsamling paa Hotel Al-
linge, hvortil et stort Antal turist,  
interesserede fra Nordlandet hav-
de indfundet sig. 

Kbm. Planck bød de tilstede-
værende velkommen og takkede 
alle dem som havde bidraget til 
det gode Resultat. Medlemsantal-
let var ca. 200. 

Hotelejer Colberg valgtes til Di-
rigent og udtalte Ønsket om, at 
der maatte komme et godt Resul-
tat ud af Forhandlingerne. 

Udvalgets Formand oplæste der- 

efter Udkast til Love, og disse 
vedtoges med enkelte Ændrings-
forslag. 

Det aarlige Kontingent fastsæt-
tes til 3 Kr. for Medlemmer og 
mindst 25 Kr. for Institutioner. 

Til Bestyrelse valgtes Købm. 
Planck, Hotelejer Colberg, Finne-
dalen, Emil Andersen, Sandvig, 
Hotelejer Koch, Helligdommen og 
og Købm. Bech, Allinge. Revisorer: 
Bankbestyrer Jobs. Petersen og 
Bogtr. Gornitzka. 

Ing. Andersen omtalte Forhand- 
1 i ngerne ved Bornh Turistforenings 
sidste Generalforsamling, hvor 
Lovene blev ændret saaledes, at 
B. T. som Medlemmer fremtidig 
kun optager stedlige Turistforenin-
ger samt Foreninger, Selskaber 
og Kommuner i Amtet. Enkeltmed-
lemmerne forsvinder saaledes ud 
af B. T., men henvises til de lo-
kale Turistforeninger, som skal 
søge gennemført Opgaver, hver 
indenfor sit Omraade, medens B.T. 
skal tage sig af Propagandaen for 
hele Øen og udadtil varetage de 
turistmæssige Interesser. 

Bestyrelsen skal bestaa af 9 
Medlemmer, fordelte over hele 
Øen, Formanden vælges særskilt, 
2 skal have Bopæl indenfor Allin-
ge.Sandvig, Olsker, Rutsker, Kle-
mensker og Hasle Kommuner, 2 
i Gudhjem, Rø, Østerlars, Svane-
ke, Ibsker, Østermarie og Christi-
ansø Kommuner, 2 i Nexø, Aakir-
keby, Bodilsker, Pedersker, Poul-
sker og Aaker Kommuner og 2 i 
Rønne, Nyker, Knudsker, Vester,  
marie eller Nylars Kommuner. 

Ing. Andersen foreslog, støttet 
af Propr. Lind, Brogaard, at de 
lokale Foreninger selv skulde ud-
pege sine Bestyrelsesmedlemmer, 
og B. T. gav sin Tilslutning her-
til; de havde derved gjort, hvad 
de kunde, for at mildne Modsæt-
ningerne. 

Dahl, Imatra, udtalte sin Glæde 
over at der nu var dannet en lo-
kal Turistforening her paa Nord-
landet. 

Boghdl. Sørensen hanbede, at 
den lokale Turistforening vilde 
blive til Gavn og Glæde for Nord-
bornholm og Østersøbadet og øn-
skede et intimt Samarbejde med 
Bornh. Turistf. 

Her er store Opgaver, som kun 
og skal løses, og det kan ikke ske 
uden intimt Samarbejde. 

Efter at flere havde haft Ordet, 
sluttede Dirigenten, og Kbm. Pla nck 
udtalte paa Bestyrelsens Vegne 
en Tak for Valget og det gode 
Resultat. Et Leve for den nystif-
tede Forening blev besvaret med 
3 kraftige Hurra. 

Skatten. 
Den aarlige tilbagevendende Be-

givenhed, Skatteligningen, har nu 
fundet Sted ; vi vil her bringe 
nogle Tal, der sikkert har Inter-
esse for Borgerne. 

I Kommunen udskrives som 
personlig Skat 181.191,76 Kr, og 
som Kirkeskat 10.500,00 Kr. Skat-
teprocenten er 12,2 og Lignings-
procenten 22,4. Kirkeskatten paa-
lignes med 1,3 1)/0- 

De opgivne Indtægter fordeler 
sig saaledes : 
indtil 1000 Kr. 522 Pers. er 49,20 04  

„ 	1.500 „ 699 „ 65,88 O/u  
„ 	2.000 „ 859 80,96 0/0  
. 	2.500 „ 937 38,31 0/0  
y 	3.000 „ 989 93,21 0/0  

3.500 , 1018 95,95 0/0  
3.501-4.000„ 10 
4.001-4.500„ 11 
4.501 -5.000 „ 4 

1.1 

5.001-5.500„ 4 11 

5.501-6.000„ 0 '1 

6.001-6,500„ 5 11 

6.501-7.000„ I 11 

7.001-7.500„ 2 e  
7.501-8.000„ 1 „ 
8.001-9.000„ 	1 
9001-10.000„ 	1 
over 10.000„ 	3 . 

De opgivne 0/0 Tal er af samt-
lige Skatteydere. 

Som vist ovenfor er der ca. 20/0  
af samtlige Skatteydere, der har 
en Indtægt paa over 5000 Kr , og 
kun ca. "la  °/0  der har over 7000 Kr. 

Vi har haft en Samtale med 
Borgmesteren, der fornylig har 
været i København for at tale 
med Ministeriet om et event Stats-
tilskud, og Borgmesteren er godt 
tilfreds med Forhandlingerne' et 
Resultat foreligger dog endnu ikke. 

Fra Uge til Uge. 
0 

Pigerne fra den gamle By ! 

GAMLA STA'N er Stockholms 
ældste og mest romantiske Kvar-
ter, og dette har den svenske For-
fatter Ake Ohberg og Instruktøren 
S. Bauman valgt til Ramme om 
„Pigerne fra den gamle By", der 
er et moderne Folkelystspil, et 
Udsnit af Livet. 

Filmen handler om de smaa 
Skæbner i Hverdagslivet, som skal 
være saa henrivende fortalt, at 
man lever med i dem — ikke 
mindst, fordi de er tolket af en 
Række af svensk Films bedste 
Kunstnere. 

Filmen er fuld af Humør og 
iørefaldende Schlagere. 

Foraarstegn? 
Paa Søndag aabner Palmehaven 

igen sine Lokaler. Baade Efter-
middag og Aften er der Koncert-
Dansant af Bruns populære Or-
kester. 

BEMÆRK: 
Paa Grund af Helligdagene ud-

kommer „Nordbornholm" Skær-
torsdag, og Annoncer bedes ind-
leveret inden Onsdag Middag. 

Red. 

Foraar. 
Af „Hverdagstanker". 

Det kniber for Solen at vinde 
Sejr i de tidlige Foraarsdage. Den 
kæmper endnu med Vinterens 
Minder. Men mere og mere vinder 
den frem for hver Dag, der gaar. 
De lette Skygger bliver mørkere 
Det er Solen, der vinder Sejr. Og 
snart er Foraaret inde med al sin 
friske Skønhed 

Den lune Luft stryger om os. 
Den lette Blæst fører forunderlige 
Stemninger ind over os Den faar 
os til at lytte til Fuglenes Kvid-
ren og Fløjten, den glade Sang, 
der hilser Foraaret. Fra Skovens 
Bund stiger der en ejendommelig 
mulden Duft, og de første Ane-
moner stikker frygtsomt Hovedet 
frem. Frygter de mon for, at de 
endnu kan vente et Pust af Vin-. 
terens kolde Vind ? 

Nu gror det usynligt derude i 
Naturen. Vi lægger os ned paa 
Skovens fugtige Bund og lytter. 
Den skælvende Lyd, den hemme-
lighedsfulde Siven, det er de svul• 
mende Kræfter, der suger Jordens 
Safter til sig. 

Og en Dag sker Underet. Livet 
aabenbarer sig, Knopperne brister, 
og de lysegrønne Blade bryder 
ud af deres Svøb. Vaaren synger 
sin Lovsang paany. Og Menneske-
ne smiler det i Møde med trætte 
Øjne. De gribes af Undren over 
det store Under, der er ved at 
fuld by rdes : Livets Sejr over Døden. 

jlye foraarssko 
411, i moderne Farver og Fa-

coner er hjemkommen. 
Træskomager Larsen, Allinge 

Tografen. 
Fredag og Søndag Aften Sl. 8. 

Den største svenske Lystspil,Sukces 

Neme Ira deo gamle 01 
Med de to glade Gutter, 

PERSON og WAHLBERG, 

-iYtin og min Moders bedste Tak 
tor al Opmærksomhed paa min 
Konfirmationsdag. 

Børge Nielsen, Tein. 

Ung Pige 
søges til 1. Maj. 

Frigaard, Brogaard. 
Samme Sted er Gaaseæg til Salg. 

Landsforeningen: Den per-
sonlige Friheds Værn 

afholder offentlig Møde paa Hotel 
Allinge Mandag den 15. April Kl. 
8 med Foredrag af Journalist, For-
fatteren OLAF LINCK over Em-
net : En Verdensrejse med danske 
Chancer. — Danske jeg mødte. 
(100 Lysbilleder). Adgang gratis  
for alle. 

Dr. Borch 
er bortrejst Søndag og Mandag 
den 14. og 15. ds. 

Orgel til Salg. 
H. P. Hansen. 	Tlf. Sandvig 5. 

ffijertelig Yak 
for udvist Opmærksomhed ved 

ruin Konfirmation. 
Inger Grønnegaard og Forældre. 

,fu er .9iden 
at der skal males! 

Jeg har faaet store Forsyninger 
af absolut bedste Kvaliteter i 
olierevne og tørre Farver, 
lysægte og kraftige. 

Strygefærdig Oliefarve DANOX 
i Daaser. Alle forskellige Farver 
er af garanteret fint Mærke. 
Calsolit Limfarver ligeledes i alle 

Farver. 
Lakker passende til alle forskellige 

Arbejder, i fine, stærke Kval. 
Pensler i stort Udvalg, 
Spartler m. m. 
Gulvlak, Gulvlakfernis, Gulvfernis 
til afslidte Gulve. 

Kunstnerfarver og Malerlærred. 
Alle Bejtser, Broncer, Tintur, 

Brunolin, Cuprinol og Cuprex til 
Imprægnering af alt Træværk an-
befales. 

9. V. Xolm 
Allinge. 

  A.S.G. 
afholder sin ordinære halvaatlige 
Generalforsamling Mandag d. 15. 
April Kl 8 i Christensens Have-
stue. 

Bestyrelsen. 

~110.01~.101 
2i sender »em 
„Nord6ornfiolm" 

fluer 2Ige. 
:Tænk ogsaa paa os, 
naar »e Tiar et eller 
andet at avertere. 



Den bedste Gave til Konfirmanden 
er et moderne Ur fra 

Conrad Xansen 
Allinkre Ur- og Guldswedeforrelning 

Stort Udvalg i GULD, SØLV og CHROM 

IMEMILM11.111111 

9arne6vert4. 
En Mængde Foraarsnyheder er nu hjemkommen i 

Spadseredragter, imprægnerede Frakker og kulørte, uldne 
Frakker samt Pjækkerter. 

Ungpigefrakker fra 23 Kr. 
do. Spadseredragter fra 24,50. 

Fikse do. i større Numre 39-75 Kr. 
Stort Udvalg i Nederdele og Bluser. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

VICTOR PLANCK 
MAGASIN DU NORDS UDSALG, ALLINGE 

• 

TILT KONFIRMATIONEN 
køber De bedst og billigst hos os. 

Stort Udvalg i Tasker - Portemonæer - Berstegarniture -
Neglemanicure. — Alt i Parfumer, Crem og Pudder. 
Har De prøvet vort smukke og billige Dameundertøj? 

Blod Maco - Trøje fra 88 Ore 
„Pierrette'', den fuldendte Matsilke - Strømpe Kr. 3.85 

Yfusmoder6orsen, Artling e 

P ROTOKOLFABRI K 	

k.) Chr. bideriksen 
iA 	Set. Mortensgade 	 R Ø N N E 	— 	Telefon 865 

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

0 
• Leverandør til Biblioteker og dens største Forbrugere 

Ie 
ø 

BLOMSTER GØDNING 

A. Mogensen, Tein - Tlf. 117x 
1~ 

Foraars Nyheder! 

o Mousseliner i moderne Mønstre 

• Voile i mange friske og smukke Farver 

▪ Tabralto ill Foraarskjolari - smukt - fikst - praktisk - billut 

(4,i)fordiandets Xandelshus. 

Palmehaven aabner 
Søndag d. 14. ds. 
K ONCERT-DANSANT 
Eftermiddag og Aften 

Georg Jørgensen. 	BRUNS ORKESTER 

Et Par Tønder 

norske Flommesild og islandske Sild 
er hjemkommen. Sildene er meget lækre 
og de er til Salg til billig Pris. 

E. M. BECH 
Gør Deres Indkøb hos de Hand-

lende, som averterer heri Bladet. 

Havefrø BLOMSTERFRØ 
PLÆNEGRÆS 
URTEFRO 

Allinge Elektricitetsselskab 
Paa Grund af Ledningsarbejde i Allinge er Strøm-

men afbrudt fra Kl. 8 til ca. Kl. 16 Skærtorsdag og 

Langfredag. 
Bestyrelsen. 

Nu bliver der travlt! 
Der skal baade males og ferniseres 
og der skal graves Have ni. m. m. 

Alt i Malervarer, tørre Farver, udrørt Maling 
Zinkhvidt, Titanhvidt, Automobillak, Pensler 
ni. ni. kan De faa i allerfineste Kvaliteter og 
til de billigste Priser i P R 0 D U K T E N. 

SKal De paa Havearbejde 
da er alle Redskaber i Aar saa billige som 
ikke hørt i mange Aar. Jeg har ikke noget 
gammelt Lager - alt er nyt til nye billige Priser 

Urtefro, Bloinsterfro og Plænegræs er hjemkommen. 

Kom indenfor og se paa Sagerne. 

Rigtige varer 
Rigtige Priser • 

Mindre Partier af hver Sort 

Glane Ærter, Snedinge Ærter og sommervikker sælges, 
Gør Bestilling snarest. 

Velrenset Saasæd. garanteret sortsren, af 

Ornhavre, Segerhavre, Selvhavre, Tystofte- og Arder 2-rd. Byg 
samt samme sorter som færdig'. passende Blandsæd 

til Saaningen, sælges billigt pr. Kontant. 

Nordlandets ilandelshus. 
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E. M. BECH. 

Vil De forøge Deres Omsætning? 

Selvfølgelig, det vil enhver Forretnings-
mand - men hvordan lader det sig gøre? 
Ved Reklamering! Den Tryksag, der er 
smukt og  moderne udført, vil altid virke 
stimulerende paa Deres Salg. 
Et fikst lille Reklamekort, et Reklame-
blotting eller en Brochure vil minde Pu-
blikum om Deres Forretning eller Virk - 
somhed, og om Fordelen der er ved at 
købe hos Dem - og  det er slet ikke rb, rt! 

bad os udarbejde Dem el Forslag 
og give et Tilbud; vor Erfaring  staar til 
Deres R aadighed. - det er 'Telefon 74. 

Gornitzka's Bogtrykkeri Allinge 

111111111111111111111111 

Ved K. F. U. M. og Kis Udsalg E 
blev følgende Numre udtrukne. 

Sofapude, rød Seddel Nr. 160 
Thedug grøn do. — 134 
Lysedug gul do. — 14 
Cievinsterne kan afhentes hos 

Skomager Madsen, Sandvig 

Meddelelse til Damerne 
Denne Maaned ud fortsætter vi med 

Permanentbølgning i saavel kort 
som langt fladt til 8 Kr, 	i ra I. April 
vil Prisen blive forhøjet. 

Ærhodigst 
Barber Johs. Larsen. 

Tlf. Allinge 53. 

live CyNlcr". 
Udbetaling. — Restbeløbet kan af- 
drages med 8 a 10 Kr. pr. Maaned. 
NB. Iste K1 Reparationslærksted. 

lindr. Mikkelsen. 
Tlf. Allinge 102. 

Kunstgødning 
og Kalk 

til Frugt- og Køkkenhaver og 

Kartoflerne kan købes; ogsaa 

i mindre Kvanta i 

Nordialidds ilaildeishlls. 

Foruret er inde! 
Skilte og Malerarbejde udføres. 

J. Jartoft, Tejn. 

De nye j 'oraarssfio 
er hjemkommen i de moderne 
Farver og Modeller. 
Stort Udvalg. Rimelige Priser. 
CARL LARSEN. 

Vestergade, Allinge. 

Gummi- og laderfodtoj 
forsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 
SKomager Jørgensen. 

Havnegade, Allinge. 

Nye Sendinger 
af særdeles kraftigt 

Bageri-Flormel Nr. I 
til Hjemmebagning. Sælges i løs 
Vægt til lave Priser. 

Billigt Flormel af dansk Hvede 
do. 	Rugsigtemel af prima Rug. 

Bedste duske Byggryn, store, smag, 

Norrilildgis Ilandeishos. 
»-.- Billige Monumenter! 

Vær venlig og tænk paa mig, 
naar [)e skal købe Monumenter. 
Mit Lager i Søndergade sælges 
til halv Pris. Smukke Monumen-
ter fra il} Kroner. 

EMIL HAMMER — ALLINGE 

E9 14 - 10 4ts Orm 
som vil hjælpe til rued Malkning 
søges til 1. Maj paa 

Krogholm i Rutsker. 

oov000000000 00000000csaeora00000000000 

Salget st ig er mer og mer 
for den, der benytter de 

gode Id&r, 
der findes i Try lesags- 

Reklamen! 
0 0 o 0 0 oo000 Ø 00 0 0 C) 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 C, 0 0 00 0 

tioninoims 
spare. og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 

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

Boxer udlejes. 

For 2 Kr. om Ugen 
kan De købe en første Kl. Rejsegram-
mofon. Plader, Annodeapparater, Cyk-
lelygter, Dæk og Slanger leveres billigt. 
Delt lille Avance og den store Omsæt 
ning gør mig fuldt ud konk ur encetlygtig 

H. Jørgensen, Havnegade. AH. 

Restancerne 
for 8. og 9 Termin 1934-1935 af 
personlige SkzAter og Ejendoms-
afgifter ni. m. er under d. 6. ds 
al Dommeren i Rønne autoriseret 
til Udpantning, som uden videre 
Varsel vil blive paa begyndt d.20.ds. 
Allinge-Sandv. d. 10.-4 -35. 

M. Bloch.  

Flink Pige 	Dæk de vaade Vægge 

søges til 1. Maj paa 	 med 

Habbedam. 

Flink og proper Pige 
kan straks faa Plads paa 

Hotel Sandkaas. 
Tlf. Allinge 94. 

Allinge-Sandvig Bol grnester-

kontor, Kæmnerkontor og So-

cialkontor er lukket Paaske-

Lørdag d. 20. April d. A. 

Serviett 	
Borgmesterkontoret d. 12. - 4 34, 

6 44er 	 M. Bloch. Krep-  
og lærredsmonstrede do. 
sælges fra 2 Kr. pr. 500. 	sælges med Firma fra kurg 8 Kr. 
Damask-Bordduge i 10 m. 	 pr. Mille. 
Ruller 2 Kr. 	 Allinge Bogtrylilleri. 

Masoniteplader 
Kom ind og faa Prøver 

og Pris paa disse i 

NoriNolle18 Hdiilleishlls. 

Alle Regningskrav 
til Allinge-Sandvig K01111111.111e 
for Januar Kvartal d. A. bedes 
indsendt til kæmnerkontoret i 
Løbet af 8 Dage. 
Borgniest,..rkonti.srd d. 12. - 4. 34. 

M. Bloch. 

Forretningskonvolutter 



Nordbornholms Adressefortegnelse 
OME 'ffiffliM011111111111110~1111~ 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
Hald, E , Løsbækg. Allinge Tlf. 78 

Blikkenslagere 

Blomsterhandlere (Gartnere) 

Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138 
Tapet — Lordervarer — Legetølk 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All, Tlf. 69 

Bødkere 
Forslund, Edmund, Allinge 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142 
Madsen, Johan, Allinge Tlf. 132 

Cykler og Cyklereparatloner 
Jørgensen, H.. Y/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K. v. Posth. All. Telf. 153 
Larsen, Joh.. Barber, All. '1'lf. 53 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og fot, Artikler 
Kjøller Alfr,  , v. Havnen All. Tlf. 4 

Gas- og Vandmestre 

Guldsmede 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Lind, William, Allinge TR. 95 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, AlI. Tlf. 47 

Lotterikollektioner 

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Varelotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf, 142 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 

Planteskoler 
Kofoed, L.„tfallelyst" Tlf. Sandvig 6 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Bidstrop, K., Torvet, Sandv. Tlf.15 
Jørgensen, H., v'Posthuset Allinge 
Pedersen, Emil, Fuglesangen All. 

Skræderforretninger 
Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5 
Ipsen, P. C., Nygade, AlI. Tlf. 113 
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138 
Lind, Sander,Skræderi, Strandv.,A11. 
Olsen, Bay, Østerg. Allinge. 
l. Kl. Herrøskra•dder 	Moderne Snit. 

Sygekasser 
All - Sandv. Sygekasse AlI. Tlf. 47 
Kontortid faglig 2 4 og Lørdag 7-9 

Systuer 

Sa#beforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Indlevering til Bornholms Dampvaskeri 

Viktualiehandlere 
Hansen, E., Sandvig Tlf. 10 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vine- og Spirituosa 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aahrinken, Tejn. 
Personkorset udføres. 

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145 
Al Lastkorsel udføres 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lasikersel 

Sørensen, William, Allinge 'Tlf. 80 

Købmænd 	 Mælkeudsalg 
Esper [lansens Eft. Sandvig Tlf. 28 

	
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. Møbelsnedkere 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C., Østergade, Allinge 

Pensionater 

Klasselotteriet: 	 Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/Postliuset Allinge 

Landbrugslotteriet: 	 Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Gamle Viser. 
(Ved H. P.) 

Hulda's Klagesang ved 
Hjalmar's Lig. 

Min elskede Hjalmar, o se dog en Gang 
paa Hulda, din klagende Mø, 
er brustent dit øje, forstuinmet din Sang 
ak, maatte saa tidlig du dø 
i Ungdommens skønneste, 

fagreste Dage, 
du maat te fra Jorden til Himmelen drage 
o Hjalmar, o Hjalmar, tilgiv, o tilgiv, 
for min Skyld du brat maatte 

miste dit Liv. 

1 ler sidder jeg stille i Sorg ved din Side, 
og Graaden har gjort mig saa træt, 
skal ene paa Jorden jeg Livet henslide, 
mens du svæver hisset saa let, 
ak, hvi vilde du dog forlade din Pige, 
og hvi drog du bort 

til det fremmede Rige, 
o Hjalmar, o Hjalmar, du elskede Ven, 
vaagn op, o vaagn op til din Hulda igen. 

Du færdedes tappert - 
i Krig drog du ud, 

jeg loved at være dig tro - 
men da om din Død 

bragte Væbneren Bud, 
og Sorgen hos mig fæsted Bo, 
dog Rygtet det løj, 

og da du korn tilbage, 
da stod jeg 

ak, hvor maa jeg græde og klage - 
da stod jeg just lige og var bleven Brud 
med Holger, din Ven, 

hvilken Sorg, o, min Gud. 

Da troed du, 
Falskhed var dragen herind, 

du kæmped' mod Holger — han faldt, 
du dræbte dig selv, og bleg er din Kind, 
og jeg, o, jeg mistede alt, 
nu hviler du stille og tyst 

paa din Baare, 
du mærker ej mere 

min brændende Taare 
ak, Hjalmar, min Ven, 

o du elskede Mand, 
jeg føler, at leve ej længer jeg kan. 

Lad Verden sig smykke 
i blomstrende Pragt, 

lad Tiderne end rinde hen, 
jeg ændser slet intet 

som Brud i min Dragt, 
jeg bliver kun her hos min Ven, 
hvor stille, højtidelig er dog ej Døden, 
se, nu flygter Stjernen 

og se Morgenrøden 
alt sender en Straale 

og rødmer din Kind, 
og Solen vil smile saa liflig herind. 

Min Hjalmar, fra Barndommen 
var jeg din Brud, 

kun dig har jeg elsket min Ven, 
jeg føler det grant, 

at mit Liv rinder ud, 
snart iler din Hulda derhen, 
hvor evigt og sorgfrit 

vi kunde henvandre 
i blomstrende Lunde 

saa glad med hverandre, 
o, maatte det ske, alting glad jeg bortgav 
for blot dog at sove hos dig i din Grav. 

Hvor skal vi hvile saa roligt og blidt 
og slumrende Barm imod Barm 
og drømme om Glæde, 

for hvad vi har lidt, 
ak, laa jeg kun nu i din Arm, 
det bliver saa mat — 

o, saa sort for mit Øje, 
jeg bliver saa træt, 

jeg mit Hoved maa bøje, 
du Verden, Farvel - 

Bort med Kummer og Larm, 
thi, o se, jeg dør i min Elskedes Arm. 

Hun bojed sit Hoved i nagende Kval 
og døde saa stille og tyst, 
og fulgte sin Brudgom til Himmelens Sal 
for atter at høre hans Røst, 
N ed Morgen man fandt hende 

død ved hans Side, 
der hviled' de begge 

med Kinder saa hvide, 
hvad Livet dem nægted, 

dog Døden dem gav, 
man lagde de elskende to 

i een Grav. 

Oddrag al flailiffiershils Birks 
Af Kapt. K. E. S. Kocfocd. 

Søndag Aften var.der Dans hos 
N. P. Alling, hvis Hus laa op til 
Løjtnant Rømers Havegærde, og 
Bager Andreas Grønbech spillede 
til Dansen. I Dansesalen var Stri-
dens Æble, den 2laarige Ungmø 
Martha Marie Pedersen, Datter af 
førnævnte Enke, foruden Osten, 
Michel Grønbech, Smedelærlingen 
Christian Sonne (21 Aar) og flere 
andre. Ved 11.Tiden forlod Martha 
Dansen og gik hjem fulgt af Chri' 
stian Sonne, hvad Martha havde 
bedt ham om. Bagefter dette Par 
fulgte imidlertid Michel Grønbech  

(formodentlig i nogen Afstand) og 
efter denne igen — Osten. Ved 
Gadedøren tog Christian Sonne 
pænt Afsked med Damen og gik 
tilbage til Dansen, dog uden at 
sørge for, at hun kom ordentlig 
ind. Hun stod nemlig nogen Tid, 
solo om hun søgte efter Nøglen, 
hvilket Michel Grønbech tog som 
Paaskud til at tilbyde sin Hjælp. 
Imidlertid kaldte hun paa sin Mo-
der, der kom og lukkede hende 
ind. Grønbech vilde med ind, men 
det afslog Moderen. Osten, der 
havde staaet bag et Træ, var imid-
lertid gaaet ind i Gaarden, og da 
Martha lidt efter gik ud i Køkke-
net og lukkede op til Gaarden, 
kom Osten til hende. Kort efter 
kom Grønhech over Gaarden fra 
modsat Side og gik hen til dem 
og bød God Aften, men da han 
saa Osten, forsvandt han straks 
igen. Derefter tilbragte denne stak-
kels rundryggede, skrøbelige og 
ældre Hanxat en kvalfuld halv 
Time udenfor Huset pint af Skin-
sygens skrækkeligste Kvaler. Prø-
ve Kræfter med sin unge Med-
bejler (23) var jo ikke til at tæn-
ke paa, og dog — noget maatte 
der ske. Han saa da sin eneste 
Udvej i at paakalde højere Magters 
Mellemkomst, hvorfor han gav sig 
til at raabe til Moderen, at Osten 
var i Køkkenet hos Martha, — 
Saa skete Katastrofen ! — Som en 
Stormvind var Osten over ham og 
slog ham til Jorden — Kniven 
kom frem — Michels — trods de 
64 Aar 	altfor varme Hjerteblod 
køledes i det visne Græs, mens 
hans ynkelige Krop laa sanseløs 
sammenkrammet ved Foden af 
Piletræet, som rystede Hovedet 
for Efteraarsblæsten og —sinilede 
vemodigt derved, som sagde det 
til sig selv : „Hvad vilde Du og-
saa paa den Galaj, Du gamle Nar." 

Osten sprang hjem, skiftede Tøj, 
vaskede sig og skyndte sig tilba-
ge til Dansen, hvor han svang de  

andre Skønhcdtr til Dansen slut-
tede Kl. 1. 

En Kone korn noget efter Over- 
faldet forbi Ofret og ilede hen og 
vækkede Broderen Johan Jørgen 
Grønbech, der fik den mishand-
lede Michel hjem og i Seng. Han 
døde ikke af det. 

Ovenstaaende Gengivelse af den- 
ne sørgmuntre Begivenhed er gjort 

paa Grundtag f Michel Grønhed 
Nlartha, hendes Moder og Christi-
an Sonnes Forklaringer i Retten, 
der nogenlunde stemmer overens. 

Osten benægtede alt paa det 
kraftigste og holdt standhaftig paa, 
at han havde været i Dansesalen 
hele Tiden. 

Flere af Selskabet vidnede, at 
han havde været borte mellem 
Kl. 11 og 12, og da han kom til-
bage, dansede han paafaldende 
lystigt. Ved Husundersøgelsen fandt 
man hans blodplettede Klæder 
med Gadesnavs paa, men han 
hævdede, at Blodet stammede fra 
Næseblod og Snavset fra et Fald 
paa Dansegulvet. 

Flere Vidner havde for nogen 
Tid siden hørt Martha udlade sig 
med, at Michel vilde faa en Ulyk-
ke. Hun benægtede at have sagt 
noget saadant. 

Endvidere havde Lars Peter Al-
ling (24 Aar) engang set en „Spæn-
setrøja" (?) i Ostens Kiste. Denne 
Spænsetrøje tilhørte Martha. 

Martha forklarede, at hun læn-
ge havde været fortrydelig over, 
at Michel Grønbech altid sværme-
de om hendes Hus og belurede 
hende. Engang havde hun afvist 
hans Tilnærmelser med Udtrykket: 

saadan bruger ogsaa Buk. 
kene i København." Ang. ,Spen-
serer)" forklarede hun, at hun hav-
de haft den paa for et Aarstid si= 
den til Dans hos N. P. Alling og 
havde lagt den fra sig. Hun sav,  
nede den, da hun skulde gaa, og 
spurgte nogle Personer, der stod 
ved „Skænkebordet", efter den. 

Først længe efter fik hun at vide 
af Lars Peter, at Osten havde den, 
hvorefter hun fik den igen. 

Et Par Uger efter Overfaldet 
flyttedes Osten fra Sandvig til Ar-
resten i Hasle. 
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