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Lyset i Mørket. 
Al I. Forrester. 

—o— 
„Lapsen" ventede til det blev 

mørkt, før han vovede sig i Land 
fra den cubanske Fragtdamper. 
At han havde ladet sig hyre i El 
Manedo som Fyrbøder skyldtes 
udelukkende Hjemve, der lokkede 
ham tilbage til den Fælde, som 
han vidste vilde klappe sammen 
over ham, naar han viste sig. Og 
alligevel befandt han sig storartet. 
Han havde allerede overvundet 
den underlige, pinende Angst, der 
som en anden Slags Søsyge hav-
de plaget ham, saasnart Skibet 
dampede ind i den gamle Bugt i 
Solfaldsskæret. 

Stolt og strunk spadserede han 
forbi Færgebroen;  Indvandrings-
kontoret, Frugtboderne og lige ned 
ad Promenaden langs Kajen- Han 
stirrede mod Nord og nikkede med 
et Smil over mod New York med 
sit Lyshav, der drog ham som 
Møllet mod Lampen. — Om han 
vilde blive nappet? — Muligvis! 
Han tog Chancen, den var det værd. 

Der var sikkert nok sat en Præ-
mie ud for hans Paagribelse — 
det var der nok? Tusind blanke 
Stakater for at nappe Lapsen og 
sende ham ned til „Sanatoriet" 
for to Aar. Stjæle to unge Aar 
af hans dejlige Liv — bare for 
den Historie med gamle Jerry og 
de andre! Ja — Jerry sad der 
allerede — for ti Aar. Krølle Carl 
og store Jim havde reddet sig med 
Sagerne. Han selv var blevet nap-
pet af Coulon, Kriminalbetjenten 
— og havde saa været saa heldig 
at slippe fra ham paa Vejen ud 
til Anstalten. — Mindet om dette 
Væddeløb nede i den Underjor-
diske, — thi det var i Tunnelby-
en, at han var sprunget af Toget, 
— sad endnu i hans Underbe-
visthed som en skarp Klo, der 
nagede og pinte, 	Mindet om 
den djævelske Jagt dernede med 
Togenes Brøl i hans øren og med 
den rullende Død i Hælene. Men 
han var altSaa sluppet bort. 

I to Aar havde han saa vaga-
bonderet sydpaa. Han var bange 
for at blive indfanget som en Rot-
te her i Hjemmet, — de havde 
jo været i Stand til at nappe selv 
saadan en gammel Rad som Jer-
ry ! Han var angst for de ende-
løse graa Dage bag Jernstænger-
ne — Dage, der tappede Nerver, 
Mod og Livslyst ud af en Mand 
og blegede hans Sjæl graa oggusten 

Og han havde forresten beslut-
tet nu at undgaa alle Afveje. Han 
vilde følge den lige, hvide Vej, 
være en ærlig Mand for Fremti-
den! — De syvhundrede gule Dol-
larsedler i hans Bælte var tjent, 
ikke stjaalet! Han vilde klare sig 
paa ærlig Vis, om Skæbnen blot 
vilde slippe ham indenfor Døren. 
Han havde vendt et rent Blad om 
i Livets Bog og havde lovet sig  

selv at være en god Dreng. Og 
dog trommede i dette øjeblik Fryg-
tens lille Svartalf løs paa hans 
Hjerte, hans Følelser var en Blan-
ding af vild, drenget Glæde om 
at se Manhattan igen og en Ræd-
sel for at høre Fodtrin bagved 
sig 	disse faste, tunge Fodtrin, 
som han nu i to Aar aldrig hav-
de undladt at høre i Drømme. De 
lød svært nærved nu. Han saa 
sig stjaalent over Skulderen. En 
Gadebetjent saa paa den mærke-
lige Skikkelse i Sømandstøjet. 
„Lapsen løftede flot en Finger til 
Huen, mens hver Nerve i hans 
Krop hamrede i Takt med den 
andens Trin. Da han kom i Høj-
de med den anden, spurgte han 
om Ild og spurgte om Vejen til 
Sømandshjemmet paa West Stre-
et. Betjenten forklarede ham det, 
og e Lapsen"s muntre blaa øjne 
takkede ham. Ja, de kunde bande 
paa, alle sammen, at han skulde 
holde sig paa den lige Vej, om 
han blot fik Lov. Han vilde gaa 
til Sømandshjemmet og tage Hyre, 
naar han først havde set den gamle 
By rigtig igen. 

Pludselig kom Fodtrinene igen 
— ud af Nattens fløjlsbløde Sort-
hed — bag ham paa den vaade 
Stenbro. Han vendte sig om — 
angst og parat til at slaas for 
den kostbare Ting, som Menne-
skene kaldte Frihed. Det var et 
Pigebarn, der kom halvt løbende 
efter ham. Han forskrækkede hen. 
de og hun gav et stille Angstskrig 
fra sig „Lapsen" lagde sin Haand 
over hendes Mund og greb om 
hendes Haaridled med den anden 
Haand, — „Ti stille, Pigebarn", 
hviskede han, „jeg skal ikke gøre 
Dig noget! Hvad er der i Vejen ? 
Hvorfor i Alverden gav Du Dig 
til at skrige? Vi risikerer at blive 
nappet begge to. Hvad græder Du 
for ? Hold Mund. — Hør, kom 
herover og sæt Dig ned og fortæl 
gamle Onkel hvad der er i Vejen. 
Kom bare her, jeg skal ikke bort-
føre Dig. Du kan lade som om 
jeg nu var din store Bror. Kom nu! 

Hun adlød, tørrede sine Øjne 
og græd stille. „Lapsen" havde 
lagt hendes Arm i sin og valgte 
et Sæde udenfor Buelysets Skær 
og ventede paa, at hun skulde 
blive sig selv igen. Hun var køn. 
Det havde han straks set — men 
hun saa syg og sulten ud, og der 
var Furer om den unge Mund, 
Furer, der talte om Savn og Sorg, 
og som hans Hjerte straks forstod. 

Hans Hjerte gav altid Genlyd 
naar der lød et Nødsignal. Det 
var en Del af hans Livslov. Hvis 
han rakte en hjælpende Haand 
ud efter den, der drev om som 
Vrag paa Livets Strøm, haabede 
han ogsaa, at Gud vilde have en 
Redningsbøje parat til ham selv. 
Det var ham ikke fuldt bevidst, 
men han plejede at handle derefter. 

Og det her var sandelig et Styk- 

ke Vraggods. Han kastede et stjaa-
lent Blik paa hende, og atter dir-
rede Strengene i hans Hjerte. Nej, 
de gjorde mere end det, — de 
dirrede, som skulde de sprænges, 
og deres Akkord var saa fuldto-
nede, at Lapsen i øjeblikket glem. 
te de evige, følgende Fodtrin. 

_Hvad hedder du, lille Ven?" 
spurgte han til sidst. 

Nell !" 
„Og hvad er der saa i Vejen?" 
„Jeg har været syg og mistet 

min Plads. Jeg har intet at be-
stille, og jeg er sulten." 

„For Pokker — hvorfor sagde 
du ikke det straks? Kom over til 
Kaffevognen og faa en Kop. Jeg 
betaler. Kom !" 

Hun rystede paa Hovedet og 
saa ned paa de sorte Bølger, der 
skvulper mod Kajen. 

„Snak! lad bare Vandet være, 
og lad være med den Slags," til-
raadede Lapsen hende. „Op med 
Fjervingen, Pigebarn! I Morgen 
er der atter en Dag. Hvad er der 
i Vejen ? Har du slet ingen Penge? 
— Heri" han stak Haanden i sit 
Bælte, men Blikket i hendes øjne 
standsede ham. 

„Jeg er ikke af den Slags. Jeg 
skal ikke have Penge. Lad mig 
gaa, hører De?" 

'Sludder", grinede Lapsen, og 
satte sig nærmere. Jeg kan godt 
lide dig. Du tror du sidder skidt 
i det. Men hvis Du kendte mig 
rigtig, vilde du tro, du var kom-
met op i Lykkehjørnet," 

Hun rejste sig halvt op, men 
sank tilbage, svag og mat. 

„Var det ikke det jeg sagde?" 
advarede Lapsen og sprang op 
for at hjælpe hende. Han støttede 
hende et Øjeblik med hendes Ho-
ved hvilende paa sin Skulder. En 
løjerlig, lykkefyldt Følelse gennem-
rislede ham, hun var saa ung og 
hjælpeløs. Lapsen følte en Bølge 
af gode Hensigter stømme gennem 
sig. Han slap hende og skyndte 
sig over til Kaffevognen. Halvvejs 
stoppede han brat op. Fra Kajen 
lød et halvtkvalt Skrig — og han 
vendte sig om, lige tids nok til 
at se hende forsvinde i Vandet. 

Det var Højvande. Hvert Bølge-
skvæt sendte Vandet ind over 
Gangstien. Han satte ned efter 
hende som en dykkende Sælhund 
— og lignede aldeles ikke en und-
sluppen Forbryder med en Præ-
mie paa sin Frihed. Bølgerne før-
te hende længere bort, men en 
ny stor Bølge bar hende henimod 
ham og slyngede hendes tilsyne-
ladende livløse Skikkelse mod Sten-
brystværnet. Hun kæmpeds slet 
ikke for Livet. 

Lapsen fik fat i hende, da Bøl-
gen førte hende tilbage, og de gik 
under sammen Han var glad over, 
at hun var bevistløst. Det gjorde 
det lettere Da de dukkede op igen, 
havde han hende over den ene 
Arm, og det lykkedes ham at hol• 
de sig oppe. 

En Band kom ud — og han 
fik heldig fat i en udkastet Bøje. 
En underlig og kildrende Følelse 
af Oprømthed var alt, hvad der 
var Lapsen bevidst. Han følte at 
dette her var i Overensstemmelse 
med hans Livslov. Noget nyt var 
vaagnet til Live i ham, da han 
greb Pigebarnet og var klar over, 
at han havde slaaet Døden ud i 
en ærlig Kamp. Stakkels Tøs ! De 
vilde tage Pippet f1a hende, vilde 
de — udsulte hendes Sjæl og Le-
geme og saa lade hende forsvin-
de i Vandet dernede og ende — 
ja hvor? 

Han bed Tænderne sammen og 
smilede med Hagen over Vandet 
og ventede paa Baaden. — Bag-
efter lagde de Pigen paa Græsset. 
Lapsen hørte dem sige, at hun 
levede, og at Ambulancen var 
undervejs. Han stod og snakkede 
med nogle af Folkene, da han fik 
øje paa Betjenten, der havde ka-
stet Bøjen til ham. Han kendte 
ham Det var Coulon ! 

,,Naa, er du der, Laps!" sagde 
han. „Det var uventet !" 

Lapsens Hjerne arbejder hurtigt, 
men Skæbnens 	altsaa her Cou- 
lou's •- Haand laa paa hans 
Skulder. 

„Lad være !" sagde han stille, 
„jeg skal ikke stikke af, — det lover 
jeg. Hun kommer til sig selv nu!" 

„Kender du hende?" spurgte 
Coulon. 

„ Aldrig set hende før i Aften, 
og det er sandt paa Ære, Cou-
Ion", svarede Lapsen hurtigt. Han 
famlede ind under sin Bluse. 

Lad være med det" raadede 
Coulon ham skarpt. 

Lapsen holdt tre flade Pakker 
Sedler ind imod ham „Det er 
hendes ! Jeg tog dem før! Jeg gi-
ver hende dem tilbage. De sørger 
for at hun faar dem — hvad?" 

„Det lover jeg", lovede Coulon 
„Samvittighedsnag, hvad Laps ?" 

Lapsen nikkede stille. 
Da de bar Pigebarnet hen til 

Ambulancen, sagde han med sit 
gamle tapre Smil. 

„Kan jeg faa Lov at sige noget 
til hende, Coulon ? 

Coulon førte ham derhen. Et 
Øjeblik saa de to paa hinanden---
de der før havde klynget sig til 
hinanden paa Dødens Bred. 

Hendes Ansigt var hvidt, og hun 
saa næsten bebrejdende paa Lapsen 

Medens Coulon talte med Læ-
gen, puttede Manden de fugtige 
Sedler ind i hendes Haand. 

„Farvel Nell I Tal ikke om dette 
her. Det er som det skal være. 
Vær en god Pige!" 

Hun sudlede ganske svagt. 
„Du er vis paa, at jeg vil leve 

— ikke?" sagde hun. 
„Jeg vil møde Dig her paa det 

te Sted om to Aar fra i Aften at 
regne — forstaar du!" 

Lapsens blaa øjne stirrede ind 
i hendes med en Længsel og Kær-
lighed, som han intet gjorde for 

at skjule. „Glem det ikke !" 
„Jeg skal nok være her !" 
Jeg skal længes efter dig - -

Nell! Og prøv aldrig mere det, 
du gjorde i Aften ! Det er noget 
skidt noget, 	tro du blot gamle 
Onkel her ! I Morgen er der atter 
en Dag". 

,Tag Du disse hersens Papir-
lapper og start paa en frisk -
og du venter paa mig ? Det vil 
du nak, Nell — vil du ikke?" 

„Hvor skal du hen? Hendes 
Fingre klyngede sig til hans Haand, 
da han prøvede at trække den bort. 

„Væk!" Lapsens Tone var gan-
ske udtryksløs. „Jeg skylder Sta-
ten et Par Aar af mit Liv — —" 

,Kom saa", sagde Coulon, nu 
er Tiden omme!" 

Pigebarnet saa tilbage over sin 
Skulder, da de løftede hende ind 
i Vognen. „Jeg skal være her !" 
sagde hun. 

Over Plankevirket med det. 
—.- 

Bertha og Bodil var Skolekam-
merater, vokset op i en lille Sta-
tionsby, hvor det var noget af en 
Begivenhed, da Bertha for godt et 
Aar siden brød op for at rejse til 
Englandog tage sig en Plads som 
„inoliters help". 

Nu var Bertha netop kommet 
hjem paa Besøg, og de to unge 
Piger sad denne Eftermidag i Bo-
dils lille Have, der stødte op til 
Stationsbyens eneste Gade. 

De havde en Masse at tale om. 
Bodil fortalte om hjemlige Begi-
venheder, og Bertha var uudtøm-
melig i sine Beretninger om alt 
det underfulde, hun havde ople-
vet i Londen. Hun fortalte livligt 
om Besøg i Tower og Parlamen-
tet, om en Sejltur op ad Themsen; 
men mest interesserede det dog 
Bodil at høre om Skikke i engel-
ske Hjein.Tænke sig at lave Bud-
dinger af Talg, at have Kaminer 
i Stedet for Kakkelovne -- og vas-
ke Storvask uden at koge Tøjet—! 
Og saa det om den unge engel-
ske Frue, som styrede sit Hus ud-
fra Hovedordet: throw it over the 
fence!- Over Plankeværket med det, 
sagde hun, naar Herren ikke syn-
tes om Kødbuddingen; sur dejlig 
Fløde ogMasser af Brød gik sam-
me Vej ; ogsaa fine Silkestrømper 
som ikke i Tide var blevet stop-
pet. Naar Stnaakagerne ikke lyk-
kes i Bagning, kappede Fruen Ho-
vedet af al Ærgrelse ved et resolut: 

Smid Dejgen over Plankeværket! 
— Jamen, gjorde du da virkelig 

det? spurgte Bodil lamslaaet ved 
Tanken om en saadan Vandalisme. 
- Vel gjorde jeg det. Plankevær-

ket var lige uden for vore Køk-
kenvinduer, saa det var en let Sag. 
— Bodil var forarget og fandt 

en saadan Kasten Vrag med Mad 
og Klæder oprørende.Hun sad og 
regnede efter, hvordan Rester kan 
komme til Anvendelse.Selv af gam- 



le Stømpeskafter kan der laves 
smaa, pæne Trøjer og Benklæder 
til Børn, eller hældes nydelige 
Sengeforliggere. 
Fra Havebænken hvor de to un-
ge Piger sad, kunde de følge alle 
farbipaserende. Næsten alle kendte 
de. Ja, svært godt kendte de dem, 
og hver fik sin Karakteristik — 
hurtige Domsafsigelser flettet ind 
i Englandsberetn ingen. 
— Vil Du se til Købmand Han-

sens Jenny, som kommer der med 
lysegraa Kravehandsker og Regn-
frakke. Hun tror vist, hun er be-
daarende. Er det ikke tredie Gang 
hun nu er forlovet ? 
— Saa Snedker Smidts Anna har 

allerede forladt sin Plads og er 
kommet hjem. Nej, hun duer vist 
ikke til andet end til at træde sine 
Sko flade. Hendes Mor er da ogsaa 
en værre Gris til at holde Hjem-
met . 

— Der kommer Smedens Knud 
med Hænderne begravede i Buk-
selommerne, og Bodil havde snart 
fortalt hans Historie ; mistænkt for 
at have sat Ild paa sin Husbonds 
Gaard. Politiet havde ganske vist 
endnu ikke faaet ham til at be-
kende. men det var den alminde-
lige Mening, at han var Gernings-
manden. 

— Et Par løbske Heste med 
en slingrende Brødvogn efter fik 
de snaksomme Piger paa Benene 
i en Fart. Folk løb ud af Huse-
ne og skreg i Rædsel, da de saa 
Bager Madsens 10-aarige Søn ene 
paa det løbske Køretøj. Hestene 
var vilde og vidskræmte. Ulykken 
syntes uundgaaelig, Kvinderne 
slog Hænderne for øjnene, og 
Mændene stod raadvilde. 

Kun &I handlede: Knud. 
Kastet ud som han var, efter 

at Beskyldningen havde ramt ham, 
slentrede han hen ad Gaden. Men 
de løbske Heste og Barnet paa 
Vognen havde vækket ham. Uden 
at tænke paa Faren sprang han 
hurtig som en Mynde ind paa de 
vilde Heste, fik fat i Tøjlen, saa 
Farten en Stund gik af dem ; men 
saa blev Knud revet om og kom 
ind under Vognen. 

Det eneste, Knud fik sagt, før 
han mistede Bevidstheden, var: 

— Slap Drengen fra det? 
Det var netop det vidunderlige: 

Drengen var reddet. I det øjeblik, 
da Farten mindskedes, havde han 
vovet Springet. Lykkeligvis viste 
det sig snart, at heller ikke Knud 
havde taget alvorlig Skade. 

Bertha og Bodil var, som alle de 
andre Tilskuere, rystede. De havde 
grebet hlnandens Hænder, og nu, 
da Spændingen var udløst, kom 
Bodil til at græde. 

Det var altsag Knud, som var 
Helten, sagde Bodil stille. 

—Ja, tænk Knud, som man mente. 
— Du, Bodil, vi skal nok ikke 

være saa raske til at kaste Vrag 
paa Folk. 

— Du mener: Ikke kaste Folk 
over Plankeværket. 

Bertha og Bodil kom til at smile 
ad den Bemærkning. 

Smilet brød Vej gennem Tan-
rerne, et godt Smil, for de var 
gode Piger — men noget tanke-
løse. 

Anna Vedde. 

Ali. - Sal*, Sygekasse 
holdt forleden sin ordinære Ge-
neralforsamling I Christensens Ha-
vesal, hvor Formanden P. Holm 
aflagde Beretning om Sygekassens 
Virksomhed. 

Medlemsantallet var ved Aarets 
Begyndelse 928 nydende og 73 
ikke nydende, ved Aarets Slutning 
en Tilgang af 24. Paa Grund af 
Restance var 19 overført til atvæ-
re forsikringspligtige bidragsy-
ilende Medlemmer, 119 havde faa- 

et Dagpengehjælp eller Sygehus-
behandling. Sygedagenes Antal 
var i Hjemmet for Mænd 826 for 
Kvinder 2124, paa Sygehus 661 og 
987 samt 17 Børn paa Sygehus 
med 851 Sygedage. 

Kontingent af nydende Med-
lemmer udgjorde 19,677 Kr. Stats-
tilskud 6585 Kr. Renter 789 Kr. 
5 p. Ct. af Invalidefors. 227 Kr. 
Refusioner 1160 Kr. Udgifterne 
til Læge 8331 Kr. ved Fødsel 
180 Kr., Lægehjæp i Hjemmet 
2876 Kr., paa Sygehus 754 Kr, 
Barselshjælp 880 Kr., til Sygehus 
5214 Kr., Kliniker 530 Kr., Sana-
torier 672 Kr. Sindsygeh. 965 Kr. 
Rekonvalescenthjem 594 Kr. Tand-
læger 493 Kr. Massage 297 Kr, 
Hjemmesygepleje 1605 Kr. Medi-
cin 2891 Kr, Driftsudgifter 2634 Kr 
Nettoformuen 20,342 Kr, viste en 
Nedgang paa 941 Kr. Invalidefor-
sikr. havde en Indtægt paa 4498 Kr 
og udbetalt 3969 Kr. Begravelses-
kassen havde en Indtægt paa 
2347 Kr. og der var udbetalt 1050 
Kr i Begravelseshjælp. Fra Gen-
forsikringen var modtaget 595 Kr 
og udbetalt 1880 Kr. Beholdn. 
Sparekassen 3354 Kr. Kassen hav-
de 12 ikke genforsikrede og 1063 
genforsikrede Medlemmer. 

Til Bestyrelsen genvalgtes Avlsb r. 
J Mikkelsen og Snedker Math.Ko-
foed. ( Begge har ligesom For-
manden siddet i Bestyrelsen 25 
Aar.)Som Suppleantergenv. Bygm. 
Johs. Pedersen og Smedem. Carl 
Pedersen samt nyvalgtes Arb. H. 
P. Jensen Strandvejen. Som Revi 
sor gevalgtes Stenværksbest. Chr. 
Pedersen og nyvalgtes Kommune-
bogholder H. Christensen (Supi.). 

Generalforsamlingen opfordrede 
Bestyrelsen til at arbejde for at 
faa en Læge til at nedsætte sig 
her i Kommunen, da Befolknings 
antallet var saa stort at det men-
tes uforsvarligt ikke at have me-
re end en Læge. 

All. Stenværk. Sygekasse 
havde samtidig Generalforsamling 
paa Forsamlingshuset. Formanden 
Ernst Adolpsen aflagde Beretning. 
Medlemsantallet var 418 og 11 ikke 
nydende, ved Aarets Slutning 408 
og 16. Antallet af Sygedage i 
Hjemmet for Mænd 1741, for Kvin-
der 684, paa Sygehus 580 og 448. 
18 Børn havde haft 615 Dages 
Sygehusophold. Bidrag fra nyden-
de Medlemmer 13,109 Kr, Stats-
tilskud 3582 Kr. 

Sygepenge i Hjemmet 4071 Kr. 
paa Sygehus 555 Kr. Barselshjælp 
828 Kr. Sygehuse 3064 Kr, Sind-
sygeh. 358. Lægehjælp 3457 Kr. 
Massage 212 Kr. Sygepleje 750Kr 
Medicin 2346 Kr.Driftsudgifter 1029 
Kr. Kassens Formue andrager 
30,649 Kr. Hjælpefonden 5229 Kr. 
Begravelseskassen havde et Med-
lemsantal paa 428 Mænd og 187 
Kvinder. Medlemsbidraget 1325 Kr. 
Begravelseshjælp 1050 Kr. Bonus 
363 Kr. 

Bestyrelsen genvalgtes, og Læ- 
gespørgsma alet drøftedes ogsaa 
her. 

Allinge-Sandg, Byraad 
Mødet den 26. Marts 1936. 
Til Behandling forelaa : 
Skrivelse fra Bornholms Amt ang. 

Udryddelse af Oksebremselarven. 
Borgmesteren mente ikke, det vilde 

være nødvendigt at foretage Eftersyn, 
da der ikke havde vist sig Oksebrem-
ser her i de sidste Aar, men det ved-
toges at. vælge Hotelejer Georg Jørgen-
sen og Slagter Phillipsen til at fore-
tage det eventuelle Eftersyn. 

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri 
henstiller til Byraadet snarest muligt 
at udfærdige et Udkast til Regulativ 
vedrørende Kødkontrol i H. t. Lov Nr. 
133 al 14. April 1932 om indenrigs 
Kødkontrol. 

Borgmesteren antog det for tilstræk-
keligt at indsende et Exempiar af den 
nugældende Sundhedsvedtægt til God-
kendelse som Regulativ for Kedkon- 

trollen. 
Dansk Arbejdsmands Forbunds Af-

deling i Allinge-Sandvig meddelte at 
Forslaget til den nye Overenskomst 
mellem Arbejdsmændenes Fagforening 
og Allinge-Sandvig Byraad var blevet 
enstemmigt vedtaget paa Generalfor-
samlingen den 10. ds. 

Ove Møller, København havde til-
sendt Byraadet en Tegning af en af 
ham opfunden vandbesparende Skyl-
leanordning til Paamontering paa exi- 
sterende W. C.-Cisterner og meddelte 
at han vilde aflægge et Besøg for at 
demonstrere Opfindelsen. 

Ingeniør Andersen mente ikke det 
havde nogen Interesse for Kommunen, 
da man ikke havde Vandmaalere in-
stalleret, idet man ikke kunde forhind-
re Folk i at benytte Haandtaget til den 
nuværende Skylning i Stedet for Haand-
taget til den vandbesparende Skylning, 
naar disse skulde hænge ved Siden af 
hinanden. 

Anton Lindgren ansøgte om Tilla-
delse til at tække en Tilbygning med 
Tagpap. - Tilladelsen blev givet. 

Indenrigsministeriet havde anmodet 
Byraadet om at udfærdige et Udkast 
til Fundats for det i Ilenh. t. afdøde 
Frk. Hansine Danehell mundtlig frem-
satte Ønske af Dele af hendes Efter-
ladenskaber oprettede Legat. 

Bergmesteren forelagde et udarbej-
det Udkast som blev godkendt. 

Regnskab over Allinge-Sandvig Poli-
tikasses Indtægter og Udgifter for 1935 
godkendtes. 

Det blev vedtaget at afholde Byraads-
møderne i det kommende Aar hver 2. 
og 4. Onsdag i Maaneden. 

Det lukkede Møde. 
Allinge-Sandvig Husflidsforening an-

søgte om et Tilskud til Lokalleje og 
Lys paa Teknisk Skole i Tiden 1.-11. 
1935 til 1.-5. 1936. 

Blev bevilget med 50 Kr. 
Folketingsvalglisterne gældende foz 

Tiden 1. April 1936 til 31. Marts 1937 
blev bevilget. 

Der er 765 Vælgere i Allinge og 401 
i Sandvig og paa Tillægslisterne 18 i 
hvert Omraade. 

Gadenavne og Husnumre i All.-S. 
I Byraadets Møde Onsdag den 25, 

Marts blev det af Kæmnerkontoret ud-
arbejdede Forslag til Gadenavne og 
Husnumre etter en Del Ændringer 
godkendt af Byraadet. Det blev sam-
tidig vedtaget at købe og opsætte Skil-
tene paa Kommunens Regning sna-
rest muligt og inden Turistsæsonen 
tager sin Begyndelse. 

De vedtagne Gadenavne bliver: 
ALLINGE: 	SANDVIG 

Baadsmandsstræde 
Brogade 
Brøndstræde 
Bryggeristræde 
Centralpladsen 
Elmevej 
Fuglesangen 
Grummeløkkegade 
Havnegade 
Kattedalstræde 
Kirkegade 
Kirkestræde 
Lavendelstræde 
Lindeplads 
Løsebækgade 
Møllestræde 
Nørregade 
Pilegade 
Pilestræde 
Rosengade 
Skolegade 
Smedestræde 
Storegade 
Strandvej 
Søndergade 
Teaterstræde 
Toldbodstræde 
Vestergade 
Vinkelstræde 
Østergade 

Det undrer os at Byraadet vil 
kalde Kirkepladsen „Centralplads" 
— er det til Minde om det falde-
færdige Bygningskompleks, som 
i nogle Aar af Ejeren kaldtes Ho-
tel ,Central", for i tyske Reklamer 
at virke imponerende paa Turister. 
I danske Øren lyder dette tyske 
Ord ikke godt. Derimod har næ-
sten hver dansk Provinsby en 
Plads foran Kirken, og vi burde 
være saa stolte af vor 500 Aar. 
gamle Kirke, at vi godt kunde be-
holde det hævdvundne Navn. 

Sandvig bemærker vi Navnet 
„Gottegade", men aner ikke, hvor 
den ligger. Skal det ogsaa være 
tysk (Gott)? eller skal det være 
Gothersgade ? Historiske Navne er 
gode, men Vikingegade er da at 
foretrække, eller et Navn med Til-
knytning til Hammershus. Gotter 
minder for meget om Slik ! -- -
„Gattet" er ogsaa et godt dansk 
Navn for en lille Gade, som fører 
til en Færdselsaare, skønt Ordet 
mest benyttes for et Havneindløb. 

Re d. 

Fra Uge til Uge. 
Biografen 
har Fredag og Søndag Franz Le- 

hers Operette „Frasquita " paa 
Programmet. Denne Operettefilm 
er saa fuld af muntre Indfald og 
virkningsfulde Lystspil-Ingredien-
ser, skr. „Politiken," at den vil 
more det store Publikum, der gaar 
i Biografen for. at faa en glad 
Aften. 

2 Aars Fødselsdag. 
Paa Søndag kan Zool. Have 

fejre sin 2-aarige Bestaaen, og 
Publikum bliver i den Anledning 
inviteret til gratis at bese Haven 
med samt dens Attraktioner, saa-
som Bjørne. Løver, Aber o.s.v. 
Løveungen og Abeungen er alle-
rede bleven alle Kæledægger, kun 
skal man tage sig lidt i Agt for 
Løvens skarpe Tænder. 

Det kneb lidt i Søndags baade 
med Plads og Betjening, saadan 
et Rykind var der i det fine Vejr; 
men Herr Mechlenburg har bela-
vet sig paa mange Besøgende pas 
Søndag, og haaber, at det nu 
maa gaa glat. 

„ Stammerhalde-Valsen " fik en 
stor Sukres. 

Spænding i Luften! 
Den 1. April om Morgenen udkom-

mer Skattebogen for Allinge- Sandvig 
og Olsker Kommuner, udgivet af H. 
Christensen. 

Den fylder ikke mindre end 32 Si-
der. Navnene er for Allinge-Sandvig 
og Tejns Vedkommende ordnet alfa-
betiske; for Olskers Vedkommende ef-
ter Gaarde. 

Foruden samtlige Skatteyderes Navne 
indeholder den en Del Oplysninger om 
Skatteligning, Folketal og lign. 

Tyske Turister. 
Mellem den danske og tyske Re-

gering er der nu truffet Aftaler ang. 
Turisttrafikken fra Tyskland til 
Danmark, og der aabnes saaledes 
Muligheder for at tyske Turister 
atter kan faa udstedt Rejsechecks. 
Det højeste Beløb er fastsat til 
150 Mark 	10 Mark i Sølv. I 
Fjor var Beløbet som bekendt 
500 Mark pro persona; men Til-
gangen var straks paa Sæsonen 
saa overvældende, at den Sum, 
som Danmark til Gengæld havde 
forpligtet sig til at købe for i Tysk-
land, hurtigt blev overtegnet. Ud-
stedelsen af Rejsechecks stoppe-
de derfor altfor hurtigt op saa Ski-
bene paa de planlagte Tysklands-
ruter i de sidste Maaneder af Sæ-
sonen havde altfor faa Pasagerer 
at sejle med. Det menes at Ned-
sættelsen fra 500 til 150 Mark pro 
persona i Aar vil bringe et stør-
re Antal tyske Turister til Born-
holm. 

Angaaende Selskabsrejser er der 
truffet særlige Aftaler, hvorefter 
saavel danske som tyske Rederi-
er kommer i Betragtning. Der er 
saaledes Udsigt til en betydelig 
bedre Sæson. 

SPORTEN 
Fodbold. 

Paa Søndag spilles her i Allinge Aa-
rets to fineste Kampe. -- 2det Hol-
det spiller K1.‘13.30. mod „Standard 1" 
Rutsker og Kl. 15. spiller Allinge 1 
mod R B 2. 

Det er jo ikke med særlig store For-
ventninger man imødeser disse to ind-
ledende Kampe, men maaske, og det 
haaber vi, vil Dagen bringe Overraskelse 

Husk 
Generalforsamlingen paa Torsdag! 

Hook ileilaklineo. 
Der var Tirsdag Teateraften her i 

Allinge, idet „Flaadens Pige" løb 
af Stabelen. Det var et ganske 
morsomt Stykke, og selv om der 
ikke er synderligt Indhold deri, 
kunde det have været en meget 
fornøjelig Aften i Særdeleshed, da 
Stykket blev særdeles godt spillet, 
hvis man kunde have holdt ud at 
sidde stille i denne Centralkulde. 

Det er dog ogsaa for galt, at 
Publikum skal sidde her tænder-
klaprende og rystende, bare for-
et der kan spares 1 Kr. til Brænd-
sel. Det tager jo en stor Del af 
Fornøjelsen. Da Arrangørerne for-
mentlig har lejet en opvarmet Sal, 
er det ogsaa kedeligt for disse, 
da det i første Række er dem 
K ritiken maa blive rettet imod. 

Kan dette Forhold ikke ændres, 
er der ikke mere end de to Ting 
at vælge imellem enten at blive 
hjemme eller undersøge Mulighe-
den for Opførelsen af en anden 
brugbar Teatersal. 

Et andet Forhold maa ogsaa 
samtidig paatales, nemlig dette, at 
der kun er et Barn til at udlevere 
Tøjet fra Garderoben efter Fore- 

Stort Udvalg 
i moderne Ure, 

Guld- og Sølvvarer. 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretn. 
CONRAD HANSEN 

Tlf. 140 

stillingen, og selv om den lille 
Gut var nok saa flink, kan han 
dog ikke lægge en Alen til sin 
Vækst og heller ikke i en rimelig 
Tid udlevere Tøjet, og det er u-
taaleligt at skulle staa i over et 
Kvarter og vente paa sit Tøj 

Særdeleshed, naar man er stiv-
frossen i Forvejen. 

En forfrossen Teatergænger, 

— Til ovenstaaende skal vi be-
mærke, at man ikke behøver at 
bygge et nyt Teater, naar man 
kan nøjes med et tidssvarende og 
mere besparende Varmeapparat, 
og paa vor Forespørgsel erklærer 
Værten, at dette vil blive taget 
under Overvejelse. løvrigt synes 
vi Værten sidste Aar har foretaget 
betydelige Udvidelser og Forbed.  
ringer til Publikums Bekvem lighed, 
skønt det ikke ofte falder i vor 
Lod at Thalias Kunstnere gæster 
vor By. 

Varm lodpelse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Itiotualiehandel 

En Dagligstue 
i rød Plys — 4 Stole, 1 Sofa og 
1 Bord er billigt til Salg. 

Bladets Kontor anv. 

fikse Ilyhder 
til 

Xonfirmationen 
er hjemkommen. 

Ungpigefrakker 
Spadseredragter 
Swagger 
Hvide Crepe de chine 

Kjoler 
K41. Andendagskjoler 
Underkjoler 

i Tricotcharmeuse 
do. i Traad og Silke 

ø 

Matroshabitter 
Jakkehabitter I- 2 Radet 
Drengefrakker 
Manchetskjorter 
Slips, Hatte, Huer 
ø 

Stort Udvalg. Rimelige Priser 

Lev. til Vare- og Landbrugslott. 

v. VICTOR PLANCH, ALLINGE 
Telefon 5 

Akts. Forsamlingshuset 
„Hammershus" Allinge 
afholder sin aarlige Generalfor-
samling i Lokalet Torsdag Aften 
den 2. April Kl. 7,30 pr. 

Dagsorden : 
Beretning, Regnskab, Valg. 

Bestyrelsen stiller Forslag om 
Aktieselskabets Opløsning. 

Eventuelt. 
Bestyrelsen. 

Bredgade 
Brøndstræde 
Bækkestræde 
Gottegade 
Havnegade 
Jernbanegade 
Landemærket 
Nygade 
Raadstuestr. 
Skolestræde 
Storegade 
Strandgade 
Strandstræde 
Torvegade 
Torvet 
Vestergade 

Red. 



di IoD il Produktene Kaffe 
altid den bedste! 

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt. 

Kvaliteten er rigtig — Prisen er selvfølgelig ogsaa rigtig. 

Vore nye Gadiner 
vil give Deres Stue Præg og Stil. 

Disse Gardiner vil hygge og pynte. 

Ensfarvede eller flotte moderne Mønstre 

Stort Udvalg og smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

X86,Xvifi og ,Nraft` 
til Xyllingeopdrætil 

KÆRNEIVIÆLKSFODER KYLLINGEFODER 
UNGDYRFODER - HØNSEFODER „KRAFT" 

Disse Foder er afprøvet og ensartet til alle Tider, 
og sælges i originale Sække og Poser til rimelige 
Priser. 	Trykte Anvisninger og gode Raad gratis! 

Nordlandets Handeishus. 

Konfirmations Telegrammer 
Atter i Aar har vi det største og smukkeste Udvalg, og vi 
skriver og udbringer dem gratis baade i Olsker og All.-Sandv. E 
KIOSKEN Telefon 142 Allinge I 

Listen over Konfirmanderne er opslaaet i Vinduerne 

Jens Ilansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietoj Veste 
og Benklæder, som sælges, nuar rimelige Tilbud gives? 

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Halte, . 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen I 

Vi har et pænt Udvalg i Konfirmationsklædninger. 

No.rdlandets Handelshus medd. 
at FAXE GØDNINGSKALK 
kommer i de første Dage og alle 
Bestillinger bliver saa expederet 

expres. 

Gevinster i 6. Trækning 
i VarelotterietogLaadbrugslotteriet 
indfries paa bedste Maade. 

Norilludeis ihndelsims. 
2 pCt. Skatten er mindre i Aar 
Valutaen herfor i Prima De faar 

i Form af de bedste billigsteVarer 
gør Indkøb hos os -- 

og Penge De sparer! 

Prima Atiinite 

A. S. G. 
afholder halvaai lig Generalforsam-
ling Torsdag cl. 2. April 1936 

Dag-;orden iflg. LovLne. 
Bestyrelsen. 

Fredag og Søndag Kl. 20 
Franz Lehar Operette 

FRASQUITA 
med Franz Lehar som Dirigent 

Wiens Statsoperas Kor' og  
samt Wiens Sång,eiknaben. 

Olsker 14. Kreds. 
Gymnastiliopvisning 

i Forsamlingshiv,et Skærtor,,dag d. 
9. April Kl. 3, hvortil alle indby- 
des. 	Kl. 7,30 opfører Dilettan- 
ter fra Rutsker en 

Komedie. 
Derefter fælles Kaffebord og sel-
skabeligt Samvær. 

Herman Pedersens Orkester. 
Bestyrelsen. 

Ung Pige 
søges til 1. Maj. 

Christen Jensen 
Silderøger, Tein. 

En Dreng 
14-16 Aar, søges til 1. Maj. 

Bækkegaard, Olsker. 

Allinge-Sandv.Sygekasses 
Sygeplejeforening 

afholder sin aarlige Generalfor-
samling paa Forsamlingsh. Ham-
mershus Tirsdag Af!en d. 31. Marts 
Kl. 7,30 pr.¥. 

Dagsorden : Beretning, Regnska-
berne, Vedtægtsforandringer, For-
skellige Valg. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 

Ung Pige stiges 
til 1. Maj. 

Fisker Elmo Thorsen, 
Tejn. 

Olsker llosifindsloreoings 
Lodtrækning gav følgende Resul-
tat. 
Bordtæppet, blaa Seddel Nr. 029. 
Pude- og Dynebetræk, rod - 073. 
Puden, 	 hvid - 056. 

Tak for Opinærksomhed(n. 

Bestyrelsen. 
al".~10111411~11"...,7~~1:k1[1. 

Kyllingemoder 
til 250 Kyllinger, er til Salg. 

Hans Peter Rasmussen, 
Skovshoj Klemensker. 

Plalerliarer 
føres fra bedste og mest aner-
kendte Fabriker. 

Strygefærdige Oliefarver 
i Daaser i 30 smukke Farver. 

Olierevet Zinkhvidt, Titan og 
Sitophone. 

Tørre Farver til Olie og Kalk 
i ekstra lysægte Varer. 

Gateolit Limfarve i Pakker i 
mange Farver, lette at anvende. 

Malerfernis, 1:u:tot-fernis til 
afslidte Gulve. 

Lakfernis Salioeol og andre 
fine Mærker, som giver et stærkt 
og glansfuldt Gulv. 

Gulvlak, Møbellak, Slibelak, 
Matlak, Baad,ak, Metallak, Træsko-
lak ni. m. 

Duroglos Autolak er en stærk 
og smuk Bilak -- føres i mange 
Farver. 

Sadolins Emaljelak, hvide og 
kulørte Farver. 

Maskinglasur til Motorer og 
lign. i forskellige Farver. 

Bundfarve til Baade og Skibe 
rød og grøn. 

Alum. Galvanfarve, Guldbronce, 
lys, meilem, antik, Tinktur, Beitse, 
tør eg opløst Kit, Gibs, Kridt. 

Pimpsten, Moss, Plantelim, kold 
Lim, Perlelim. 

Pensler i stort Udvalg til alt 
Malerarbejde anbefales til billigste 
Priser. 

2iografen 	Autokørsel. 
6 --7 Personers Bil udlejes. 
Moderate Priser. 

Emil Bohn, Sondergade. 
Tlf. Allinge 46. Skaffebogen  1936 

for Allinge-Sandvig Kommune og Olsker Kommune 

udkommer Onsdag den 1. April 
Fans følgende Steder: 

Pris 75 Øre 
Sandvig Boghandel, Allinge Bogh. 

Kiosken, Allinge, Axel Mogensen, 

Tejn og Olsker Brugsforening. 

  

Giaspige, 
nylig konfirmeret, som kan ligge 
hjemme, søges. God Lon. 

Pension Lejeune. Sandvig. 

	

f36611. 	99911.11 
Nye Foraarssko 

	

Hyttesko 	Sundhedssko 
Træskomager Larsen 

•••••9 e 09 9091211 

De nye Konfirmandsko 
er hjemkomne og sælges billigt. 

Carl Larsen, Vesterg., 

Averter i NORDBORNHOLM. 

Kunstgødning til Mark og Have 
Nitrophoska, Svovlsurt Kali, Superfosfat, 40 pCt. 
Natronsalpeter, Chilisalpeter, Svovlsur Amoniak samt 
Kalksalpeter haves paa Lager til de rigtige Priser. 

Kob Det danske Gødningskompagnis Kunstgødninger i 
Produkten. 

11001111111~~1111 

»e ny e ,91-r fiffer er fijentkommet 
Swaggers fra . . Kr. 14.85 

Swing Coats . . „ 24.25 

Se Vinduerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

Tag en Annemonetur 
til Bornholms Zoologiske Have! 

Søndag den 29. holder Haven sin 2 Aars Fødselsdag. 
1 den Anledning indbydes Publikum til gratis at bese Haven. 

Restaurationen er hyggelig med Centralvarme. 

Fra K1.16 Harmonikakoncert samt Flaskespil 
udført af Virtuoserne Brødrene Andersen. 

Kl. 20: DANSANT. Brdr. Andersens Orkester 
(4 Mand) — — — Willy Andersens Komposition: 
»Stammershalde Valsen« spilles igen. 

••■■1■11 

Skræderiet - Strandvejen, Allinge 
Lager al moderne udsøgte Stoffer til Foraarshabitten 

Sander Lind 

(ladt og solidt Arbejde. 
Moderne holdbare Stoffer. 
Moderne Facon, god Pasform 
Altid moderate Priser! 

 

Xonfirrnatiotzs Zichtqr 
Det er rigtig at Røbe det hos ost 

Moderne Ulsters i flot Snit 
og fikse Stoffer i stort Udvalg. 

Matros- og Jakkehabitter mange Kval. 
Bløde Hatte i nyeste Faconer. 
Huer, Slips, Sokker, 

manchetskjorter, Handsker. 

Der spares ved at gøre IndKøb i 

Nordlandets •Handelshus. 

Yngre Karl 
søges til 1. April eller Mal. 

Avlsbr. Peter Kofoed, 
Sandvig. 

En ung Pige 9 
flink og paalidelig, kan taa Pladr; 
til I . Maj. Nærmere ved Henv. td 

H. M. Bendtsen, Tejn. 

En flink Pige 
søges til 1. juni. 

E. J. Andersen, 
Tlf. Sandvig 3. 

varm Blodpølse 
faas i 	Fredag. 

Grete Lundgren. 
Lindeplad:;. 

K. K U. ?Å. og K. 
afholder Udsalg i Sandvig Mis-
s,onshus Torsdag den 2. April Kl. 
19.30. 	Missionær L. P. Hansen 
taler. — Alle er velkomne. 



Nordbornholms Adressefortegnelse 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Badstue. 
Fru Oda Hjortbel Christensen TIL 131 

Au ben Torsdag og Lørdag fra Kl. 10 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
liald, E., Losbækg. Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 1381 
Tapet — lsedervarer 	Legetøj 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen,: A. Allinge Tlf. 102 

Dam etrisørsaioner 
Kornum, K. v. Posth. All. Telf.1`3 
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 
Weber Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7 

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

aut. Gas - og Vandmestre 
Orooss, Niels W., Allinge Tlf. 30 

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art.f. Hotellerog Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemitagspapir, Servietter 

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

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

Købmænd 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen A., Tejn Tlf. 117 x. 
Prima, Allinge Tlf. 40 

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

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, AlI. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Mælkeudsalg 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C , Østergade, Alling( 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr , Kirkepl. Ali. Tlf. 138 
Li nd, Sand er,S kræde ri, S tra ndv., All. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 og Lerdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All, TIf. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

I\lursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
ind/girering til Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130x 
Personkarse! udføres. 

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

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra 
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste 
Avertering. 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 Skotøj og Skotøjsrep. 

Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 

Fornuftens Sejr. 
—0— 

Propritær Holm sad paa sit 
Kontor og ventede paa sin Hu-
stru ; han havde sendt en af Pi-
gerne ind til hende med den Be-
sked, at han ønskede en Samtale. 

Han anede, at hun ikke vilde 
give sit Bifald til det Forslag, 
som han vilde komme med, men 
ligemeget — denne Gang vilde 
han trumfe sin Villie igennem. 

Hør, fille Anna, sagde han ven-
ligt, nu er det Alvor med, at 
Selma skal ud for at lære noget. 

Var det ikke andet, Du vilde 
tale med mig om, spurgte Fruen, 
tilsyneladende ret forbauset. 

Ikke andet, siger Du, nei, gan-
ske vist, og for den Sags Skyld 
har vi drøftet det før, uden at 
blive enige, men denne Gang er 
det Alvor, Selma skal ud for at 
se andre Skikke, ud for at dyg-
tiggøre sig paa alle Maader. 

Hun kan jo se de Skikke, vi 
har her, foreløbig i hvert Fald, 
og her kan hun ogsaa faa lært 
alt det, hun senere har Brug for, 
hvis det er det, Du mener. 

Det er netop det, hun ikke kan, 
lille Mor, forklarede Prepritæren. 
Bevaresvel, Du er jo selv en dyg. 
tig Husmor, men Du forkæler 
Pigebarnet, Du gør hellere Arbej- 

Mange Rug- 
og Hvede- 
marker be- 
taler godt 
for Indtil 

400 kg Kalk- 
salpeter pr. 

Hektar. 

det selv end Du beder hende to 
Gange om noget. 

Herregud, lille Mand, hvad kan 
man forlange af et Attenaarsbarn ; 
vent kun til hun bliver 20 Aar, 
saa er hun mere kraftig, ikkesandt? 

Vente, -nej, vi har ventet alt for 
længe, som vi har, nu er det for-
bi, jeg har allerede lovet hende 
bort til Norregaard. Den ligger 
langt herfra, saa hun kan ikke 
løbe hjem hvert øjeblik og bekla,  
ge sig. 

Du har vel ikke lovet Pigebar-
net væk, inden Du har talt med 
hende selv; Du ved jo ikke, om 
hun vil have Pladsen vel? 

Vil og vil, det er to Ting, kære, 
hun retter sig forhaabentlig efter 
mit Ønske ; det er en god Plads; 
et Par ældre Gaardmandsfolk, der 
vil have en ung, sund og kraftig 
Pige, som under Husmoderens 
Vejledning faa lære alt, baade ude 
og inde. Lønnen er ikke saa stor, 
men hun faar Ophold i Familien 
og desuden megen Frihed ; det 
kan ikke være bedre, vel ? 

Du er nu altid saa hidsig, suk-
kede den lille Frue, Fars Villie 
her, Fars Villie der — det skal 
vi altid rette os efter, uden mind-
ste Hensyn til, hvad vi andre vil, 
eller muligvis ønsker, men . . . 

Koldt Vand i Blodet, lille An-
na, afbrød Propritæren, lad os en- 

delig ikke trættes om, hvem der 
har den største Kommando her i 
Huset, men den Dag vil komme, 
naar I begge to vil takke mig for 
min Standhaftighed i dette Tilfælde. 

Uden et Ord videre forlod den 
lille vrede Proprietærfrue Konto• 
ret, men den Fart, hvormed hun 
smækkede Døren i efter sig, sag-
de det samme som, at den Tak 
sku lele han dog ikke vente foreløbig. 

Barometeret stod baade paa 
Storm og Nedbør i de følgende 
Dage, men Proprietæren gav ikke 
efter. Resultatet blev tilsidst, at 
Selma med forgrædte øjne og 
med Had i Sind og Sjæl imod 
Faderen forlod Hjemmet for at 
tiltræde den Plads, som hendes 
Far havde bestemt. 
Moderen sørgede dybt over dette, 
og det blev ikke bedre, da det 
første Brev kom fra Selma. 

„Kære Mor" skrev hun, „det er 
en skrækkelig Plads, jeg har faa-
et. Vi er to Piger, vi skifter hver-
anden Uge med det grove og det 
fine Arbejde. Næste Uge er det 
min Tur til at skrubbe Gryder og 
Pander, vaske Gulv rn. m., hvor-
ledes kan mine Hænder holde til 
det. Ak, kære Mor, jeg er saa 
træt, og tænk dig saa, kære Mor, 
næste Uge skal jeg ogsaa lære at 
malke, det er skrækkeligt, naar 
jeg saa kommer til at ligne vore 

Malkepiger derhjemme, mon saa 
Far er tilfreds ?" 

Stakkels Pige, sukkede Mode. 
ren, det er jo en ren Slaveplads. 

Dagene sneglede sig langsomt 
afsted, endelig kom der Brev fra 
Selma igen. Hun skrev denne 
Gang bl. a.: „ — nu har jeg 
altsaa prøvet at malke, jeg blev 
frygtelig snavset, og den fæle 
Staldlugt, uha, den faar jeg vist 
aldrig væk af mit Tøj og min 
Krop, hvis jeg ikke slider mig 
ihjel, saa skriver jeg i næste Uge. 
Farvel lille Mor." 

Næste Uge skrev Selma : „Kære 
Mor, jeg lever endnu, i Aftes var 
vi allesammen i Teater i Land-
mandsforeningen, det var ret mor-
somt — 

Disse Ord glædede Moderen 
meget, men endnu kunde hun 
ikke bevæge sig til at fortælle 
Faderen noget om, hvad Selma 
skrev. 

„Kære Mor", lød det næste 
Brev, „det gaar lidt bedre nu, i 
Grunden er det helt rare Folk at 
arbejde for, deres Søn derimod 
er saa striks i alt. Han sagde til 
mig i Gaar, at hvis jeg ikke vil 
lære at gøre mit Arbejde godt og 
præcis, saa blev jeg aldrig en 
god Kone. Hvad kommer det ham 
ved. Han driller mig, fordi jeg 
ikke gaar med Liv og Lyst op i 
alt det snavsede Arbejde de by-
der mig.' 

„Imedens Kedlen koger', lød 
det næste Brev, „skriver jeg et 
Par Ord til dig, jeg er alene, den 
anden Pige har fri i Dag Nabo-
ens er paa Besøg, og jeg skal 
lave Kaffe, men tro ikke, at jeg 
skal være med inde, vi maa al-
tid være i Køkkenet, naar her er 
Fremmede, det er skrækkeligt at 
være Tjenestepige, man regnes jo 
aldrig for noget— 	" 

Saa gik der en lang Tid førend 
der kom Brev igen, i dette skrev 
Selma bl. a. „ — — jeg maa ikke 
ryge, det er usundt for Piger, si-
ger Ernst, altsaa Sønnen. Fruen 
vil, at jeg skal benytte min Fri-
hed til at efterse mit Tøj o. lign. 
det har jeg virkelig ikke Lyst til— 

Hen paa Efteraaret kom der et 

Brev, der forbausede Moderen me-
get, „Jeg har lovet at blive her i 
Vinter" skrev Selma, „Du kan 
hilse Far og sige, at i Grunden 
havde han Ret, jeg har virkelig 
lært en hel Del, selv om det har 
været en drøj Tur. Ernst siger, 
at jeg nu er godt paa Vej til at 
blive en fornuftig Pige. Jeg kom-
mer hjem paa en Uges Ferie —" 

Anna kom hjem, frisk og glad 
som ingensinde før. Faderen smi-
lede og sagde; „Fornuften har 
sejret". ,,Ja", lo Selma, „men du 
har ikke hele Æren, Far, det var 
Ernst, der drillede mig saa længe, 
at jeg tog fat paa Trods." 

„Er han saa rigtig tilfreds med 
dig nu," spurgte Faderen lunt. 

„Det er han", svarede Selma 
rødmende, „se her, denne lille 
Ring har jeg faaet af ham.' Hun 
saa saa lykkelig ud, naar hun 
satte den paa sin lille Finger. 

Oskar Lindqvist. 

filem ikke 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Forening stryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

1  Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

* neUdkast - selvfølgelig gratis 

9ornitzka's 
2olltrykfieri 

offileM. 

Ilornnolms Spare- 
og haanekasses 

Md. i Allinge 
• 

Kontortid: 9-12 2-4 

• 

Boxer udlejes 

AverW i NORDBORNHOLM. 

Bemærkninger til Goduin,Psplanen: 
Nu kan man ikke længere opsætte at sikre sig 

Superfosfat og Kaligødning, 
til rettidig Spredning. 

Er Græsmarken kløverfattiq skal den ikke alene 
have Superfosfat og Kali, men ogsaa 200-
300 kg Kalksalpeter eller Sv. Ammoniak 

pr. Hektar 

Kommer Foraaret tidligt, vil Vintersæden ragsaa 
kræve et tidligt Tilskud af Kvælstofgødning.  


