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De tre .vise Mæud 
Af W. Hall. 

Bag de tre Mænd, der i Stjerne-
skæret red vestpaa, laa der en hel 
Dynge Smaaforbrydelser, bega aede 
i overstrømmende Kaadhed,tossede 
Drengestreger, men alligevel--Lov-
brud var det! 

De havde begyndt med Narre-
streger som at løfte Yderdørene 
af deres Hængsler hos Fetterson 
og anbringe dem ude paa Marken, 
— de havde stukket et rædsels-
fuldt bogstaveret og rigelig liden-
skabeligtKærlighedsbrev ind under 
Døren hos Enkefru Thon, Mand-
folkehaderen, — de havde gennem. 
hullet Stuts nye emaillerede Skilt 
med Revolverkugler, og saa var 
de raslet afsted under høje Brøl, 
der havde vækket hele Gaden. 

Da de saa tilsidst havde syntes, 
at de nok kunde trænge til noget 
i Retning af Ekstraforsyninger, 
havde de forsøgt sig hos Køb-
mand Mathis -- og ogsaa fundet 
en Bagdør, som let gik op. Og 
da de først var inde, blev de 
fristede udover deres moralske 
Formuenhed ved at falde over en 
Pose med Penge under en Disk, 
og saa valgte de af Posens Ind-
hold en Guld -Tyvedollar, som 
Mathis havde holdt gemt der i 
Aarevis. Paa Vejen ud snappede 
de et og andet af, hvad der stod 
paa Hylderne, — smaa Æsker 
og Flasker ganske paa Maa og 
Faa uden at ane, hvad der var i 
dem, Faldende over hinanden og 
højt grinende løb de saa ud og 
red bort. — Alt det havde de bag-
ved sig! 

Foran sig havde de en fyrre 
Kilometer for at naa deres Be-
stemmelsessted, — en Plads, hvor 
en Texaner, der hed Blodgett, 
efter hvad de havde hørt, gav sig 
af med at fabrikere det g rene 
Væsen" i saakaldt Spir itus —og 
sælge det -- det smagte ikke 
godt, sagde man, men det var 
krast i sin Virkning! Det var 
nemlig i Dag Juleaften, og de he-
behøvede ikke at være hjemme 
igen paa Farmen før om Morge-
nen anden Nytaarsdag. 

Ovenover dem skinnede en 
funklende Stjerne, der glimtede i 
den høje, klare Luft i Farver, som 
skiftede fra orange til hlaat og 
om igen. Den lille Mand paa 
den blissede Hest havde lagt 
Mærke til den Stjerne. Da de 
satte deres Heste i Skridt efter 
en fem Kilometers Galop, sagde 
han: „Læg Mærke til den Kalorius 
deroppe, Dingo!" Manden, han 
talte til, var den ældste af de tre 
og mere ivrig efter at naa frem 
end de andre, han var en tørsdig 
Sjæl. 

„Hvad for en Kalorius?" brum-
mede han. 

„Stjernen deroppe — ligeover 
Hovedet paa os. Den, der skinner 
saa svært." 

„Ja, hvad den? Jeg vilde 
meget hellere se en Trestjernet!" 

Basset, den tredie, saa tanke-
fuldt paa Stjernen. Saa smilede 
han: „Det ser ud, som den gik 
samme Vej som vi, gør den." 

Det lagde jeg ogsaa Mærke til," 
sagde den første. „Op med Ho-
vedet, Dingo, den viser os nok 
Vejen til Texaneren." 

Dingo satte atter sin Hest i 
Galop, de to andere tog den nied 
Ro. 

„Han længes nok efter de v.'ade 
Varer," sagde Basset, „mig h,ister 
det ikke med, hvad siger du, Hva lp?" 

„Hvalpen" lo. „Det venter nok 
paa os", han saa op igen, „kender 
du noget til Stjerner?" 

„S'gunte videre. Det læste vi 
ikke om, da jeg gik i Skole." 

„Hvalpen" fniste og lidt efter 
satte de Farten op og indhentede 
snart Dingo. Han bandede dem 
-- med farverige Eder —, da hans 
Hest sprang til Side for dem. De 
svarede ved at trænge hans i fest 
ud fra Vejen. Deres gode Humør 
var smitsomt, og han begyndte 
at le. 

.,Tag I Jer hellere i Vare, jeg 
kunde med det Vons hælde jer 
begge to ned i Grøften " 

„Hvalpen" lo: „Jojo, vi er tre 
vise Mænd, vi er som Børn, bare 
ved Tanken om, at vi skal kigge 
paa lidt Sprit igen." 

„Ja, jeg skulde gerne ride der-
hen paa en Mejemaskine for at 
faa en Mundfuld Ildvand." 

Saa red de videre og spøgede 
og lo --og glemte Stjernen  

Desto mere forbavset blev 
„Hvalpen" da de fire Timer senere 
ved Daggry holdt Hestene an og 
saa opdagede Stjernen lige over 
Hovedet paa dem. Foran sig saa 
de en Labyrint af Veje til alle 
Sider. Hvilken skulde de følge, — 
de var jo ikke kendt heri 

„Det er jo ikke godt at vide, 
hvad for en vi skal vælge/' sagde 
„Hvalpen" ; jeg holder nu paa, at 
jeg vil følge min Stjerne!" 

„Ja gør du det. dit Fjols," 
brummede Dingo, 	„løb du 
bare løbsk." 

„Hvalpen" svingede tillidsfuld 
ned ad en snæver Markvej. De 
to andre lod ubeslutsomt deres 
Tøjler synke, og deres Heste fulgte 
derfor den Blissede. Lidt eflr 
holdt de udenfor en Lade. Gennem 
Væggens Sammenføringer saa de 
et svagt Lysskær. Dingo trak 
Vejret dybt for at faa Luft til et 
godt Brøl, 

„Vil du tie stille, Hoved," hvis-
kede „Hvalpen" vredt, — „dette 
her er jo ikke hos Texaneren. 
Hør bare!" 

Dingo holdt Vejret, --- Basset 
lænede sig forover. Inde fra 
Laden kom et spædt, tyndt Skrig 

igen og igen. 
„Det er jo et Barn." 
„Lad os stikke af." 
Da de var ved at vende Hestene, 

gik Døren til Laden op. I den  

lyse Dør stod en Kvinde med 
en Spand i Haanden. Hun vaklede, 
saa de, 	 og faldt saa, mens 
Spanden klirrede henad Jorden. 

I mindre end et Sekund var 
„Hvalpen" af Hesten. De to andre 
sad og gloede dumt. — „Kom 
her, I Hoveder!" raabte „Hvalpen" 
der er ikke andre her." 

De sprang af og kom hen til 
ham. De havde ligesaa megen 
Forstand paa at spille en Symfoni 
af Beethoven som paa at løfte en 
Kvinde varsomt op og bære hende 
ind, men de fik det dog gjort. 
Deres Kejtethed voksede blot ved 
deres Iver efter at gøre det saa 
godt som muligt. 

Hvad der nu skete de første 
Minuter, er der ingen af dem, der 
kunde fortlæle, og de ønskede 
heller ikke at huske det senere. 
Enhversomhelst Mand vilde have 
været i Tvivl om, hvad han 
skulde gøre, og disse Mænd, hvis 
Kendskab til Livet kun var at 
omgaas Karle og Heste, var 
dobbelt hjælpeløse. Et vanvittigt 
Hastværk efter at hente Vand be-
skæftigede Dingo, som derved fik 
Lejlighed til to Gange at falde 
over noget Brænde og til at rive 
sig ret slemt paa Pigtraad, men 
han glemte at bande! Den Pludse-
lighed, hvormed han afstod der- 
fra ved et Blik fra Basset, vilde 
have afgivet Grundlaget til en 
Maaneds Sjov paa en anden Tid 
og Sted. De to andre fik udrettet 
forskellige Ting, der var ganke 
absolut nøvendige, hvorefter de 
opdagede, at Vand var godt nok, 
men der var andet, der tiltrængtes. 
De tændte saa Ild op — med et 
Spektakel, der fordobledes ved 
deres Forsøg paa at gøre det 
lydløst. De fandt en Gryde med 
Kød og Grøntsager. Og tilsidst 
fik de makket en Suppe sammen, 
der vedervægede hende, saa hun 
faldt i Søvn — en sund Søvn, 
mens Rødmen vendte tilbage i 
hendes Kinder. 

De stod henne i Hjørnet og 
begyndte saa for at undgaa hin-
andes øjne — at undersøge Stuen. 
Det var nærmest et Skur af Fyrre-
træ, den ene Ende var lavet til 
Beboelse, i den anden var der tre 
Rum og et Høstænge. Hele Rum-
met lugtede sødt at Hø og mug-
gent af Stald, skønt ingen Dyr 
var derinde i øjeblikket, Det var 
tydeligt, at i det mindste Koen 
levede inde, naar Vejret var daar-
ligt. Pladsen var kun lille, men 
det var altsamen pænt og ordent-
ligt, undtagen alt det Roderi, de 
selv havde lavet. 

Kvinden selv var ung og lille 
og svært udmattet af Smerte og 
Angst, og havde kun en tynd 
Natkjole paa. Der havde været 
Ting at udrette, som havde fyldt 
dem med Forfærdelse, men de 
havde faaet dem gjort! De havde 
hverken tænkt paa hende eller 
dem selv; det var Arbejde, som 
selv en enfoldig Cowboy vidste 

maatte gøres og gøres hurtig. Nu 
da hun laa der saa stille, blev 
de helt røde i Hoved ved at blive 
klare over, at deres øjne stadig 
vandrede tilbage til hendes lave 
Seng med de hvide Lagener. 
Ilden, som de før havde gjort 
Værelset alt for varmt med, var 
nu ved at gaa ud. Daggryets 
Raakulde trængte ind til dem. 

Pludselig lød igen det Skrig, 
de først havde hørt og siden havde 
glemt, — det skar igennem dem. 
Det forekom dem vanvittig tragisk. 

„Hvad Fanden skal vi gøre?" 
spurgte Dingo i en Hvilken, der 
lød søm et Brøl. 

„Ja vi er s'gu tre vise Mænd, 
er vi, „sagde „Hvalpen" og saa 
brødebetynget ud „Vi er modne 
til fri Entre til en Idiotanstalt." 

Hvor mon den Unge er?" 
spurgte Basset. 

Den stakkels Moder havde, da 
hun ikke stolede paa sig selv 
under sine Srnertt r, beholdt Sengen 
for sig selv og lagt Barnet, ind-
svøbt i et Stykke Musselin og 
derover et Tæppe, hen i en Krybbe 
Der fandt de det, og stod saa og 
stirrede ned paa det lille røde, 
foldede Ansigt. Dingo bøjede sig 
ned for beire at se og stødte 
saa Panden mod en Tværbjælke. 
Det kneb for ham at kvæle en 
Ed. Hvalpen kravlede ind under 
Tværbjælken. og de andre 
fulgte efter. Og der laa de saa 
paa Knæe alle tre om Krybben 
og lagde dt res Hovede i Blød for 
at finde en god Ide.. 	Som et 
Forsøg holdt Basset en stor Pege-
finger frem. Han mærkede Barnets 
Læber om Spidsen af den, -- 
det holdt op at græde. Basset 
trak skyndsomt Fingeren til sig 
og i samme Øjeblik var det, som 
om han havde trukket i en Klokke-
streng, — det tynde, skærende 
Skrig lød atter gennem Rummet, 

„Hvad er det osse for no'et, 
Basset?" snærrede Dingo, „skal 
du narre ham paa den infame 
Maade?" 

,,Jamen, min Finger, den er 
ikke ren —" 

„For Pokker, saa gør den ren." 
„Har du maaske i Sinde at 

lade den Lille skrige sig ihjel ?" 
spurgte » Hvalpen" indigneret. 

Basset gav Barnet Fingeren 
igen: „Hvad giver man saadan en 
at spise?" 

Det var jo en Problem. 

„Hvalpen gik hen for at purre 
op i Ilden. Basset, var ved at faa 
Krampe i Benene af den tvungne 
Stilling, prøvede paa at flytte sig 
lidt, men straks var der et Hyl 
fra Barnet og et advarende Spark 
fra Dingo: „Kan du ikke sidde 
stille, hvad?" 

Jamen, mit Ben er faldet i 
Søvn." 

„Saa sig noget til det, saa det 
kan leve op igen !" 

.Hvalpen" tyssede ad dem. 
Pokker skal staa i Jer, om I 
vækker Moderen!" 

Saa tav de alle tre. 
Kvinden paa Sengen rørte sig, 

hun aabnede sine øjne. 	Fik du 
fat i Doktoren?' spurgte hun svagt. 

„Ja Frue," løj ,Hvalpen" i en 
blid Tone. — „Det er Orden 
altsammen. Sov bare!" 

Hun vendte et Par forbløffede 
øjne mod ham: » Hvor er Matt?" 
spurgte hun. 

Han er gaaet et øjeblik med 
Doktoren," svarede han, „vi bli-
ver her til han kommer igen." 

Hun smilede ganske lidt. „Er 
De een, jeg kender?" spurgde 
hun og kikkede paa ham i Halv-
mørket. 

„Næ, vi er bare saadan Ven-
ner med Matt." 

Hvordan, hvor- hvordan gaar 
det med — Barnet? Matt gjorde 
alt, hvad han kunde --- —" 

„Hvalpen" grinede. „Det gaar 
storartet, han er en Knop, - -
saadan lidt rød i Hoved, han er 
god nok —." 

Hun afbrød ham : „Kan jeg faa 
Lov at faa ham?" 

Det vidste de to ikke noget om. 
Men Basset, der forresten heller 
ikke kendte noget til den Slags, 
svarede, hvad hans to sovende 
Ben næsten tvang ham til. 

„Det kan De, lille Frue," sagde 
han, „hvis jeg bare kan faa ham 
til at give Slip paa min Finger!" 

Men han kunde ikke gaa. Det 
var „Hvalpen", der tilsidst bar 
den lille Byldt over til Moderens 
Seng og lagde den fra sig der 
med bortvendt Hoved og med 
Sveden perlende paa Panden. 
Barnets Skrig døde hen og i Stedet 
hørtes en sagde klynkende Lyd 
fra Moderen. Mens de tre vise 
Mænd saa til, faldt Moder og 
_Barn i Søvn. 

„Det er vist ikke værd, at vi 
bliver her længere, tror jeg" hvis-
kede Dingo, „lad os ganske stille 
tage vores gode Toj og stikke af.`, 
„Aldelesikke," svarede „Hvalpen" 
myndigt, vi bliver her til de 
kommer, og saa 	— —." 

„Det er Sjov nok," afbrød Dingo, 
„men jeg har netop tænkt mig —" 

,,Lad heller være med den 
Tænken," advarede „Hvalpen", 
„det er altfor svært Arbejde for 
dig." 

„Fej du for egen Dør, „Hvalp", 
brummede Dingo. „Det her er 
Alvor." 

Hvad jeg vilde sige, jeg tænkte 
paa, at jeg jo har denne her Guld-
penge fra Mathis, Butik. Er der 
noget i Vejen for at lægge den 
her — og lade den ligge her -
til Barnet der?" 

Basset kløede sig i Hoved : „Ja, 
hvad? Vi kan jo betale Mathis 
den tilbage næste første. Men 
hvad saa med Moderen? Har vi 
ikke noget — —." 

„Akkurat!" udbrød Dingo hen-
rykt. Lige hvad jeg tænkte mig. 
Det er Julemorgen nu, og — —". 

„Hvalpen" knipsede med Fin-
grene. ,,Hvad mon det altsammen 



var for noget, vi nipsede i det 
Glasskab hos Mathis?" mumlede 
lian og rakte efter sin Sadeltaske. 
Efter at have rodet lidt i den, trak 
han et halvt Dusin smaa Æsker 
frem. Den første indeholdt Bar-
berblade. Han vrissede. Saa kom 
der to Æsker dejlig Sæbe. En 
Mundharmonika! Den rakte han 
til Basset med en Advarsel mod 
at stemme den nu med det samme. 
Tilsidst korn der en stor Flaske, 
dekoreret, forseglet og med Baand 
paal 

„Parfyme" udbrød han. „Og 
Da mesæbe, det var storartet, det 
vil være noget for hende. Det 
synes Damer altid. Tag dem, 
Dingo!" 

Dingo adlød, mens han famlede 
i sin Lomme efter Guldmønter) 

„Mon det gør noget, om vi 
kikker lidt paa den lille Fyr?" 
spurgte „Hvalpen". 

„Det tror jeg ikke, lad os blot 
det." 

Saa bøjede de tre vise Mænd 
sig endnu engang ned over Sengen, 
hvor Moder og Barn laa og sov. 
Ved Siden af Sengen lagde de 
deres Gaver — Guld, Krydderier 
og Blomsterdufte fra Ostens Land. 
Og saa gik de stille ud. — — - 
- 	Netop som de steg til 

Hest bragte Morgenvinden Lyden 
af fjerne Hovslag ned til dem. 
De tre vise Mænd red ind mellem 
Buskene, og to Mænd kom tord- 
nende forbi, 	den Enes Ansigt 
en Drengs næsten — skinnede 
hvidt i Dagningen Dingo, Basset 
og „Hvalpen" red østpaa, men 
ganske stille nu. 

„Frem med den Harmonika, 
Bassett," sagde Dingo, "har du 
da slet ingen Julefornemmelser i 
dit gamle Kadaver?" 

Bassett fik Instrumentet frem. 
„Jeg tror ikke, jeg har nogen 

Julemelodier paa mit Repertoire, 
som er simple nok til, at I kan 
torstaa dem," sagde han, „med 
mindre vi kan bruge en, som jeg 
husker fra jeg var en lille Dreng." 

„Korn med den!" sagde Dingo. 
Bassett begyndte med nogle 

falske Toner 	 og begyndte igen 
Det gik ikke saa godt til at be-
gyndte med. Men hvad den store 
Cowboy spillede, — mens Dingo 
sad og mumlede til sin Hest, og 
mens „Hvalpen" vendte sig i 
Sadlen, efter et sidste Glimt at 
Stjernen, der nu blegnede paa 
Himlen, — var Melodien til det, 
som Millioner at Stemmer den 
Dag vilde synge Jorden over: 

„Julen har bragt velsignet Bud, 
nu glædes Gamle og Unge, 
hvad Englene sang i Verden ud, 
nu alle smaa Børn skal sjunge. 
Grenen fra Livets Træ staar skønt 
med Lys som Fugle paa Kviste, 
Det Barn, som sig glæder fromt 

og kønt 
skal aldrig den Glæde miste! 

Vers om Lykken. 
Til alle Tider har Mennesker 

— ikke mindst unge — tænkt me-
get paa, hvordan Lykken kan kom-
me til at bo i en Menneskesjæl. 
At den i korte Perioder kan smile 
til en og anden, er ikke sjældent 
at se. Der grubles over, om det 
ikke var muligt at leve saadan, 
at Lykken ligesom af sig selv 
maatte indfinde sig. Under alle 
Himmelstrøg drømmes derom af 
alle. Ofte er det vel Eventyrene, 
der først nedfælder Tanken om 
Lykke dybt i Børnenes Sind med 
de stadig gentagne Slutninger om 
at „leve lykkeligt i mange, mange 
Aar". Digterne synger derom, 
Tænkerne filosoferer derover, og 
Menigmand samler sine bedste, 
lønligste Tanker om dette. Vil man  

kende et Menneske, maa man vi-
de, hvad det sætter højest i Til- 
værelsen, 	 hvad det kalder Lyk- 
ke. Dette Problem er saa omfat-
tende, at Tid og Rum forsvinder. 
Vers, formet i fjerne Egne og fjer-
ne Tider, kan føles saa friske, som 
var de vokset frem her og nu. 

I et ældgammelt budhistisk Digt 
„Lykken", begyndes der med en 
Udrensning af noget, som aldrig 
kan trives sammen med dyb Glæ-
de og Tilfredshed. Der maa hol-
des rent i den Stue, hvor Lykken 
skal være mere end en flygtig 
Gæst. 

Lykkelig dvæler i Sandhed vi, 
fri for Had blandt hadefulde . 	. 

saa fortsætter de næste Vers med ; 
fri for Sygdom iblandt de syge—
fri for Begær iblandt de begærli-
ge. Derefter studser man et Øje-
blik over disse Strofer: 

Sejrrig Helt kun Had mon høste, 
slagen Mand saa haardt mon hvile. 

Ro i Sindet skaber Lykke, 
langt fra Sejr og Nederlag. 

Sundhed er den største Vinding, 

Nojsornhed den største Skat, 
illid er den bedste Fælle, 

højest Lykke dog Nirvana. 

Kun sidste Linje føles fremmed 
og fjern, bærer Bud fra en mod-
sat Aandsindstilling end den, vi 
kender. Men Vejen, de gamle Ord 
anviser, er sikkert farbar nu som 
for mange Aarhundreder siden, da 
disse Linjer saa Lyset. Had og 
Begær jager Lykken bort saa sik-
kert som Sygdom kan gøre det, 
fordi disse vel egentlig er at be-
tragte som Sygdomme for Sjælen, 
aandelig Besmittelse fra urene 
Kilder. 

Hvor gaar da Vejen til Maalet: 
Ro i Sindet ? Gaar den uden om 
Sejr og Nederlag? Næppe. Først 
igennem begge Dele, saa kan 
Lykken komme. -- At Nøjsomhed 
nu er i tydelig Fremgang hos den 
gode Ungdom, betyder baade en 
aandelig og økonomisk Styrkelse 
for det hele Samfund. Og Tillid — 
ja, det maa enhver erfare: uden 
Tillid ingen Tryghedsfølelse og 
ingen varig Glæde. Ro i Sindet 
er ikke at træffe i hver Mands 
Hus i denne vanskelige og haar-
de Tid. 

Om Vejen dertil handler et an-
det Digt om Lykken, og det er 
vist ikke kendt af mange nu. Om 
dets Forfatter og Alder eller an-
det har det ikke været muligt at 
skaffe Oplysninger, En større Dig-
ters Værk er det sikkert ikke; men 
det klinger i dets jævne og ford-
ringsløse Strofer noget mildt og 
troværdigt. Enfoldige Ord er ikke 
altid at foragte. Det begynder 
saadan: 

En ventende Skare summer 
ved Lykkens den stængede Hal 

og venter paa Øjeblikket, 
da Porten oplukkes skal. 

Dernæst skildres, hvordan Rig-
mand og Tigger, Slaver og Fyr-
ster, kort sagt a 1 I e, er med i 
Trængselen foran Porten, og ny 
kommer stadig til. Haabet om at 
lades ind lyser over Ansigterne. 

Nu gælder det om at gribe 
sin Lykkes gækkende Drøm. 

og derfor bølger uroligt 
den brusende Menneskestrøm. 

Der maa ventes, selv om det er 
svært at lære. Porten aabner nu 
og da, og straks falder der lytten-
de Stilhed over Skaren. En enkelt 
forsvinder ind ad den snævre Ind-
gang. Det sker ogsaa, mens de 
mange stirrer mod samme Maal, 
at en kommer ud af Porten. Hans 
Fod træder sikkert og fast, han 
løfter sin Pande og den rolige 
Glans i Øjet vidner om et fjejdigt 
Mod. Straks lyder en Regn af 
Spørgsmaal mod ham; Blev Du 
rig --- fri for Sorg og Savn 	fri  

for at dø --- hvorfor løfter Du 
Hovedet — hvorfra faar Du Mod ; 
Med Forundring ser man paa ham: 

Du bærer jo de samme Pjalter 

og tynges af samme Vægt — 
og vandrer ad de selvsamme Stier 
som hele den klagende Slægt! 

Men han, som saa rolig skred 
ad Templets Portaabning ud, ---
han smiler kun og ryster paa 
Hovedet — nej, nej. Skuffelse 
breder sig om ham. De fleste ven-
der fra ham. De synes han haa-
ner dem i deres Længsel og Nød 
med sine dagligdags, kendte Ord, 

om kun i Hjertet at huse 

for andre et borgerligt Sind 

og fly al fristende Tale 
øm Lykkens fremdrivende Vind. 

Thi det Lys, der leder til Lykken 

paa Livets den vildsomme Elv, 
ej tændes med Glans for Øjet, 

men inde dybt i os selv. 

Thi Lykkens Tempel er Hjertet, 

og hver den, som søger derind, 

han ler kun ad ydre Blændværk, 
hvad Mængden just søge vil. 

Et broderligt Sind, et Lys, dybt 
i os selv — ikke åndet, det klang 
ikke meget af Eventyr, af straa-
lende Syner om Herlighed og 
Glæde. Det lød snarere som et 
brydsomt Arbejde end som 	en 
Lotterigevinst. Dette: Gør dit Hjer-
te til et Tempel, rens det ud først, 
brug Lyset i alle Kroge og byg 
saa et aandeligt Tempel op der 
Dag for Dag! Midt i den graa 
Hverdag maa Du bære Sten der-
til, om den sande Lykke skal 
blomstre for Dig og lyse Dig gen-
nem Liv og Død. 

Der spejdes fremdeles mod Por-
ten. 

Lad os til sidst tage et Digt af 
en anden Art. Det er af Digteren 
Mads Nielsen. Hans Digter-Profil 
ligner meget en af dem, der kom-
mer ud al Porten til den venten-
de Skare. Mange lytter med Glæ-
de og Tillid til hans Sange, de 
fleste lader hans friske, mandige 
Ord uænset gaa forbi. Han er en 
af Ungdommens bedste Vejvisere 
mod Lykkens Land. Digtet hed-
der „Lykken" og lyder i sin Hel-
hed saadan: 

Lykken er som liden Blomst, 

der vokser ved Alfarvej. 

Der danser og drager saa mangen forbi 
— De fleste ænser den ej. 

Thi fjernest Lykke har fagrest Glans, 
og Drømmens Himmel er blaa. 

Dog gaar i Verden Mennesker nok, 

som lidet til Lykken saa. 

For Lykken er ikke fremmed og fjern, 

hvor Guldet glitrer og Luren gror; 
men Lykken er som en liden Blomst, 

der vokser i Hvermands Jord. 

Om een Ting er disse tre Digte i 
Samklang med hinanden : Søg ær-
ligt efter Lykken der, hvor Du er! 
Det sørgeligste af alt er at søge 
Verden rundt efter Lykken, hvis 
den venter Dig ved Hjemmets 
Tærskel. 

Af Friskolelærer Th. Sehested 
i Fyns Tid. 

Efter Krisen. 
En Kærlighedshistorie 

efter det engelske. 

Fra det Øjeblik, Eksplosionen 
havde fundet Sted i det kemiske 
Laboratorium, hvor Doris Lane 
var ansat, havde hun gerne villet 
spørge Lægen, om hendes Ansigt 
var meget vansiret. Saa længe hen-
des Liv og Syn var i Fare, var 
det et dumt Spørgsmaal. Men nu 
da hun vidste, at Livet var reddet, 
og enhver Fare for Synet var over-
staaet, ønskede hun meget at vide, 
om hun altid skulde være Genstand 
for sine Medmenneskers Medynk. 
Længe havde hun ikke turdet 
spørge, men da den venlige graa- 

haarede Overlæge denne Formid-
dag kom ind til hende paa sin 
sædvanlige Runde, kunde hun ik-
ke lade være at sige: 

„Vil Doktoren ikke sige mig, 
hvordan jeg ser ud ?" 

„Jo, det skal jeg," sagde lian 
med et venligt Smil. „De har de 
kønneste Øjne, jeg nogensinde har 
set, og Deres Haar er -- —" 

„Det var ikke det, jeg mente", 
afbrød hun ham. 

„Jeg ved godt, hvad De mener 
lille Ven," sagde han meget mildt. 
„Det uhyggelige Brandsaar har 
efterladt et stygt Ar i Deres An- 
sigt 	de andre Ar vil sikkert for- 
svinde efterhaanden. Vær saa god 
at række mig et Haandspejl, Sø-
ster." Det sidste var henvendt til 
Sygeplejersken. 

Doris var endnu svag, og af-
kræftet af de Smerter og det lan-
ge Sygeleje, hun havde gennem-
gaaet. Og hun var ogsaa meget 
urolig for Fremtiden. Hun havde 
ikke meget at vælge imellem, naar 
det gjaldt om at faa en Plads, 
hvor hun kunde tjene til Livets 
Ophold, da hun ikke var blevet 
opdraget til selv at tjene sit Brød. 
Da hun nu i Spejlet saa det uhyg-
gelige, lange, sortblaa Ar, som 
vansirede hendes Pande, og de 
grimme Mærker under Øjnene af 
Svovlsyren, kunde hun ikke tilba-
geholde en Stønnen. Hvorledes 
kunde hun, saa vansieret som 
hun nu saa ud, søge Plads f. Eks. 
som Maskinskriverske eller Eks-
peditrice i en Butik? At komme 
paa et Laboratorium igen efter 
det forfærdelige, hun havde ud-
staaet, kunde hun slet ikke taale 
at tænke paa. 

„Hvad er der i Vejen, siden vi 
i Dag ser saa forfærdelig ked af 
det ud?" hørte hun en glad og 
frisk Stemme spørge. 

1 de Uger hun havde ligget paa 
Hospitalet, havde hun saa tit følt 
sig opmuntret af denne Stemme, 
som tilhørte Reservelægen, Dok-
tor Walter. Men da hun hidtil 
havde haft Bind for Øjnene, hav-
de hun ikke set ham før. Han var 
høj og solbrændt, havde klare, 
gennemtrængende, graa Øjne og 
mørkt Haar — havde kort sagt 
et ualmindelig tiltalende Udseen-
de, og saa desuden saa flink og 
rar ud, syntes hnn. 

„Hvis De . . . . var blevet saa 
vansiret, som jeg er blevet . . . 
vilde De maaske ogsaa føle Dein 
ulykkelig," stønnede hun, „ . . . 
jeg ved ikke, hvorledes jeg skal.." 

Her afbrød hun sig selv. 
„Vil De ikke fuldføre Sætnin-

gen?' spurgte han med svag 
Stemme. 

Hun rystede blot paa Hovedet. 
Hun anede ikke, hvorfor Over-

sygeplejersken om Aftenen saa 
venligt og deltagende spurgte 
hende ud om hendes Forhold, og 
hun oprigtigt betroede hende, hvor 
sørgeligt det hele havde forandret 
sig for hende, efter at hun for et 
Aar siden havde mistet sine For-
ældre, og hvor vanskelig hun hav-
de haft ved at faa en Plads, da 
hun ikke havde faaet nogen sær-
lig%Uddannelse. 

Da Læge Walter næste Formid-
dag gjorde sin Runde, sagde han: 

„Jeg kommer egentlig for at 
spørge, om De vil være min Se-
kretær og hjælpe mig med mit 
Laboratoriearbejde og føre mit 
Kartotek. Jeg tror, De vil egne 
Dem udmærket for det." 

„Aa, nu forstaar jeg, hvorfor 
Søsteren spurgte mig saa nøje ud 
om mine Forhold. Det er af bare 
Medlidenhed, at De tilbyder mig 
denne Plads!" udbrød hun. 

„Nej, jeg behøver virkelig et 
Menneske, der har nogen Øvelse 
i Laboratoriearbejde", svarede han. 

„Tilgiv mig. Jeg ved næppe, 

hvad jeg selv siger", sagde hun 
angerfuldt. „Jeg er Dem meget 
taknemmelig, fordi De vil give mig 
A rbejde." 

En Uge senere var hun ansat 
som Læge Walters Sekretær og 
Laboratoriemedhjælper. 

Siden den Dag, Overlægen hav-
de bedt Sygeplejersken række hen- 
de et Spejl, og hun havde set sit 
grusomt vansirede Ansigt, havde 
hun ikke vovet at se i et Spejl. 
De medlidende Blikke, som de 
andre Patienter sendte hende, 
havde med tilstrækkelig Tydelig-
hed fortalt hende, at hendes An-
sigt stadig saa lige vansiret ud. 

Hun var imidlertid meget lykke-
lig ved at arbejde for Doktor Wal-
ter og over den venlige Interesse 
han viste hende, Det vil sige, det 
hørte op den Dag, da hun mær-
kede, at hun elskede ham saa gan-
ske ubeskriveligt. At han paa sin 
Side aldrig vilde kunne fatte Kær-
lighed til hende, var hun fuldstæn-
dig overbevist om. Det forekom 
hende umuligt Dag efter Dag at 
se og tale med ham og kunne 
skjule, hvilke Følelser, hun næ-
rede for ham. Hun blev derfor 
snart klar over, at hun nødven-
digvis maatte sige sin Plads op 
- hvorhen skulde hun vende sig? 
Hvem andre end et ædelt Menne-
ske som han vilde tage hende i 
sin Tjeneste — hun, der var saa 
forfærdelig vansiret. 

Aa, blot hun kunde faa Lov at 
dø! Men -- kunde hun ikke det? 
Hun behøvede jo kun at tage nog-
le af de Morfintabletter, der fand-
tes i hans Medicinskab. 

Hun vidste, at det var Fristeren, 
der hviskede dette til hende, men 
kunde dog ikke modstaa Stemmen. 

Da Konsulationstiden var forbi 
og Lægen var gaaet ud for at se 
til en af sine Patienter paa Hospi-
talet, besluttede hun at søge Døden. 

„Tilgiv mig, elskede, at jeg gør 
dig Sorg ved at dræbe mig her i 
dit Hjem," mumlede hun, efter at 
hun havde slugt Morfintabletterne, 
og sank ned paa en Sofa. 

„Doris, Doris, hvor kunde De 
beslutte Dem til at gøre Ende paa 
Deres Liv", hørte hun nu Doktor 
Walter ømt bebrejdende sige. 

Han var kommen ind i sit Kon-
sulationsværelse, uden at hun hav-
de mærket det. 

„Hvorledes ved De — !" ud-
brød hun og sprang op. 

„Jeg frygtede for, at De gik og 
rugede over mørke Tanker", sva-
rede han. „Jeg har passet nøje 
paa Dem. Gudskelov! Det var ikke 
Morfintabletter, De nylig tog ind, 
men nogle ganske uskyldige Pa-
stiller, som jeg havde lagt i Ste-
det for. Aah, Doris. hvorledes 
kunde Du gøre noget saadant? 
Jeg elsker Dig jo saa ubeskrive-
ligt og havde haabet, at min Kær-
lighed til Dig skulde vække din 
Genkærlighed." 

„Oh, De kan ikke elske mig. 
Det er jo en Umulighed . . . . 
Saadan som jeg ser ud. Det var 
Fortvivlelsen, der drev mig til..." 

„Jeg forelskede mig i Dig alle-
rede inden Du forlod Hospitalet," 
sagde han, idet han sluttede hen-
de i sin Favn. Jeg hører ikke til 
dem, der blot forelsker sig i et 
Ansigt. Arrene er næsten helt bor-
te nu. Se selv!" 

Han førte hende hen til et Spejl, 
og hun saa ydmygt og taknem-
ligt paa ham. Han havde talt sandt. 



Fra Uge til Uge. 

aarslevering. 

Telefon 
Nexø 13 

Saa ebber det gamle Aar ud. 
Det var ikke imødeset med sto-

re Forventninger, desto større er 
Lettelsen over, at Aaret 1933 ikke 
var nær saa slemt, som de dystre 
Spaamænd vilde gøre det til. Og 
selv oni Sablerne har raslet inden-
for de europæiske Nationer, er 
Freden dog bevaret. 

Ogsaa indenfor vort lille Sam-
fund har der været Fred og For-
soning, og vort Byraad synes at 
samarbejde i bedste Forstaaelse. 
Udsigterne for Stenindustrien er 
adskillig bedre end i Fjor, Stor-
strømsbroen giver Arbejde til langt 
udover det kommende Aar, og 
store Vejarbejder staar for Tur, 
deriblandt den nye 1 1 Meter bre-
de Strandvej mellem Allinge og 
Gudhjem, som utvivlsomt vil bli-
ve et stort Plus for Kommunen. 
Sæsonen var noget af en Rekord, 
der har næppe nogensinde tidli-
gere været saa mange Somm 
gæster paa Bornholm, og Øster-
søbadet har sat Rekorden med en 
Omsætning af Kurkort og Bade-
billetter paa henved 10,000 Kr. 

Apropos Østersøbadet. 
Denne Institution har nu eksi-

steret i over en Menneskealder 
og sat sit Præg paa Byen, særlig 
Sandvig. Hvor mange Mennesker 
lever ikke af denne samfundsgavn-
lige Virksomhed — direkte og 
indirekte. Den har skabt Hoteller 
og Pensionater et Levebrød, og 
særlig i Sandvig er i Sommermaa-
nederne næsten hvert Hus udlejet 
til Badegæster ligefra Kælder til 
Kvist. 

Hvad Østersøbadet i Aar har 
udrettet paa Badestranden, vil 
komme igen med Renter i næste 
Sæson, og man spørger uvilkaar-
ligt: „Hvorfor laver Allinge ikke 
ogsaa sin Badestrand'?" Byen har 
jo alle Betingelser i den idylliske 
lille Bugt ved Næs. Indrammet af 
Klipper, Skær og høje Bakkedrag, 
er her en sjælden lun og solrig 
Plet, som selvfølgelig ikke i Areal 
kan maale sig nied Sandvig Strand 
men til Gengæld har andre For-
dele. Byens Befolkning og Bade-
gæster søger den i stigende Grad, 
trods den stenede Strand og det 
ofte noget snavsede Sand og iøv-
rigt primitive Badeforhold. 

Der har tidligere, desværre uden 
Resultat, her i „Nordbornholm" 
været optaget Artikler fra Indsen-
dere, som har paapeget, hvilke 
Værdier for Kommunen som Hel-
hed, der her ligger ubenyttet hen. 
Med smaa Midler kan tier skabes 
en ideel Badestrand — ikke alene 
til Gavn og Glæde for Byens Be- 
folkning, 	 men ogsaa for de 
mange Badegæster, som bor paa 
Hoteller og Pensionater eller er 
indlogeret i private Hjem og giver 
Byen en Indtægt, som er betyde-
lig større end Ligningskommissi-
onen aner. 

Lad os nu paapege, hvad der 
kan gøres. 

For det første kan vi — i Lig-
hed med, hvad der er gjort i Sand-
vig, oprense Stranden for løse 
Sten og bortmejsle de værste og 
skarpeste Klipper; dernæst fylde 
en Blanding af Stenmel og Cement 
i Hullerne, for derved at skabe 
enkelte — ikke for smalle - Veje 
ud til det dybere Vand. Dernæst 
maa Hr. Ing. Andersen (der sid-
der i Byraadet) udvirke, at Sand-
pumperen, hver Gang den er be-
skæftiget i Hammerhavnen, sejler 
omkring Hammerpynten og udgy-
der sin Ladning der, hvor der ik-
ke er Fare for at Havnen atter 
tilsandes, og helst saa langt ind 
til Stranden som muligt. Dette fik 
afd. Branddirektør Emil Bohr] i 

sin Tid udvirket uden Udgift far 
Kommunen, da næsten alt Sand 
paa Sandvig Badestrand var bort-
skyllet i Stormfloden 1912--13. 

De opsamlede Sten kan benyt-
tes, dels til Støbning af en halv 
Meter høj afrundet Cementmur 
langs Vejen (til Beskyttelse af den-
ne), dels til Paafyldning og Jæv-
ning af Pladsen: mellem Bæk-
ken og Næs. Denne Plads kan 
eventuelt udlejes til Idræt eller 
Teltlejr. 

Den gamle Stenhuggerplads 
sløjfes, saa Sandet kan skraane 
helt op til Vejen, og en ekstra 
Paafyldning af Sand, eller i Stran-
den udvasket Stenmel, vil sand-
synligvis blive nødvendig, ligesom 
der maa skaffes yderligere Sikker-
hedsforanstaltninger for de baden-
de. 

For ca. 1000 Kr. maa en stor 
Del af dette Arbejde kunne udfø-
res. Spørgsmaalet er blot: „Kan 
og vil Kommunen ofre denne Sum, 
saa Arbejdet kan tilendebringes 
inden Sæsonen, eller vil Byraadet 
give Koncession til et Selskab af 
interesserede Borgere, f. Eks. paa 
5 Aar?" 

Vi tvivler nemlig ikke om, at 
der findes saa mange interesse-
rede Borgere i Allinge, som er 
villige til at tegne det nødvendige 
Beløb, f. Eks, i Aktier a 25 Kr. 
der eventuelt kan indbetales i 5 
maanedlige Rater a 5 Kr. 

For at skabe Indtægter, maa 
Kommunen ogsaa være villig til 
at udleje den gamle Spadseresti, 
som ikke mere benyttes og om 
Sommeren er bevokset med fav-
nehøjt Ukrudt og Nælder. Her kan 
nemlig opføres en Snes fikse sinaa 
Badehuse af let Materiale (Maso-
lite med Forstærkninger), let at 
sætte op og pille ned, naar Sæ-
sonen er endt. Disse smaa Bade-
huse maa indrettes saaledes, at 
de afgiver Plads til en Familie 
paa 6--8 Personer og kan udlej-
es til Hoteller og Pensionater 
samt til de af Byens Borgere, der 
ønsker sig et lille Lysthus tæt op 
til Badestranden og det pulseren-
de Liv. Saadan et lille Bade- og 
Lysthus maa kunne give en Ren- 
teindtægt af 10 	20 Kr. hver Sæ- 
son, noget lignende den Lejeaf-
gift, der betales af Strandkurve i 
Udlandet. 

I en Tid som vor, maa enhver 
Chance udnyttes. Her er ikke 
Spørgsmaal om vi har Raad, men 
om vi har Raad til at lade være. 
Hvad gør ikke Rønne og de andre 
bornholmske Byer for at drage 
Badegæsterne til sig? og i vor 
Tid, hvor Trafikken er saa udvik-
let, spiller Afstandene en saa lille 
Rolle. Allinge-Sandvig maa nødigt 
blive det Sted, hvor man kun nød-
tvungen kommer paa Gennemrej-
se, for at faa et Glimt af Ham-
mershus Ruiner. Og den Ekstra-
udgift, Hoteller og Pensionater faar 
ved Lejen af et eller flere Bade-
huse, kan udlignes ved en beske-
den Kurtakst, der gerne betales, 
naar Badegæsterne virkelig ser, at 
der bliver gjort noget. 

Altsaa, interesserede Medbor-
gere, til Arbejdet. Lad os snares/ 
faa indkaldt til et Møde og drøfte 
denne vigtige Sag. Maaske er der 
ogsaa andre Forslag, der kan 
drøftes ved samme Lejlighed. Hvad 
der kan gøres til Fremme af Kom-
munens Trivsel angaar os alle. 

Juleaften 
blev, maaske fordi det var Søn-

dag, fejret under mere festlige 
Former; der var ingen hæsblæ-
sende Forretningstravlhed, ingen 
glemsomme Kunder, der skulde 
have Julebordet kompletteret. Al-
lerede Kl. 2 spillede Allinge Horn-
orkester foran Sygehuset, og der- 

efter klang de dejlige Julemelodi-
er fra Kirketaarnet. Medens det 
store Juletræ lyste festligt, kimede 
Klokkerne Julen ind og Kirken 
fyldtes til sidste Plads. 

Ude paa Sygehuset fandt der 
allerede Kl. 4 en lille Julehøjtide-
lighed Sted. De raskeste Patienter 
flyttedes ud i den lange Korridor, 
hvor Sygehusets Bestyrelse, Læ-
ge og Sygeplejersker havde pyn-
tet op med Gran og Juletræ for 
Patienterne og deres paarørende. 

Sangkoret sang og Pastor Pe-
tersen læste Juleevangeliet. 

2den Nytaarsdag kan Pensio-
natsejer Stenhugger Anthon Lind-
gren og Hustru fejre deres Sølv-
bryllup. 

Olsker. 
Svinellort udleveres 

i Forsamlingshuset Lørdag den 
30. ds.. Form. fra Kl. 9 	 I I. 

Svinensevnet, 

Puden, 
der bortloddedes til Patienternes 
Jul paa Sygehuset, er vunden paa 
lyserød Seddel Nr. 011. 

Røde Kors 
Allinge Afdeling afholder den aar-
lige Generalforsamling Frechig d. 
5. Januar Kl. 7,30 i Fru Christen-
sens Havestue 

Bestyrelsen. 

Olsker Sygekasse 
Resterende Kontingent skal være 
indbetalt inden Aarets Udgang, el-
lers overgaar de paagældende til 
at være bidragydende Medlemmer, 
uden Ret til at nyde af Kassen. 

Bornholms 
Spare- og liaanehasses 

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. 
.0•••■■••ffil•TME.• 

srest uden Sange er ikke 

nogen rigtig Festl 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder dd Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk 
ket. En saadan Festsang faer De 
Allinge Bogtrykkeri. 

Sygekassevedtægter 
og Kontrolboger billigst i 

Allinge Bogtrykkeri. 
Elegante VISITKORT 

50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 
Allinge Bogtrykkeri. 

All. Sandv. Sygekasse. 
Skemaer til Brug ved Optagelse 
i Sygekassen udleveres hos For-
manden og Kassereren. 

Kontortiden er fremtidig daglig 
2-4 samt Lørdag Aften 7 -9. 

Formanden træffes som Regel 
til samme Tid. 
NB. Kvitteringsbogen skal altid 
medbringes ved alle Henvendelser 
til Sygekassen, Lægen og Apoteket. 

Pæn, lille 

Lejlighed 
i Allinge, ledig 15. Januar for en-
lige Folk. Billet mrkt. „Lejlighed" 
modtager Bladets Kontor. 

Kløver, Græs &Roefrø af Udsæd 1934 
Bestillingslisterne fra Dæhnfeldts Frøhandel 

Odense udsendes i disse Dage og samme bedes 
venligst udfyldt og indsendt snarest - tilligemed 
Ordre paa Kunstgødning og Salpeter til For- 

Nordlandets Handelshus. 
~IX 

I Anledning af Aarsskiftet 1933-34 sender vi 

alle vore Venner i Byen og paa Landet de bed-

ste Ønsker om et lyst og lykkeligt Nytaar. 

Tak for al Venlighed i det gamle Aar. 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

ved P. Kure. 

X1~141XX 
en gros en deteAl 

til Vinterkyllinger er paa Lager 
og anbefales fra 

19E14 lue, 
Det betager sit 

al avertere 

i det lokale !flad 

5)fordbornholini 

gaar ud, 
det nye Xar begynder med nyt Liv og nyt 
Virke. degn derfor en Xnnonee i „492vord- 
6ornfiolma for det kommende .7Cvartal og 
forny `reres X6onnement paa .ladet. 
Vore Læsere og alle, som Har ydet Stadet 
Støtte, gak for det gamle 'ar. 

f 

Kyllingefoder 



Er De i. Tvivl om hvor De skal kobe 

Kolonialvarer? 
)))))~ffeefflemeas*- Gad 1 e 	p r,1 - 1v2,g18, 

g̀ie yli)erlerende 
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 Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -1- 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Alle TryKsager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryliKeri. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
I. 	I  

I 	I Tlf. 77 og  79 I 	I  

Køb Deres Brød 
Th. Andersens Bageri, Sandvig. 

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

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

Jens Hansen. 

Uddrag af Kbreplanen 
Gyldig fra 1. September 1933 

Hverdage 
8,10 11,00 14,10 18,15 19,05 Rønne 7,54 10,30 13,55 18,05 21,55 
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 Nyk er 7,42 10,15 13,40 17,50 21,40 
8,33 11,23 14,35 18,38 19,37 Klemens 7,33 10,06 13,31 17,41 21,29 
8,46 11,36 14,49 18,51 19,51 Rø 7,22 9,53 13,18 17,28 21,13 
8,57 11,47 15,01 19,02 20,04 Tein 7,12 9,42 13,07 17,17 21,01 
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14 Allinge 7,04 9,35 13,C0 17,10 20,51 
9,10 12,00 15,15 19,15 20,20 Sandvig 7,00 9,30 12,55 17,05 20,45 

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

Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

Son- og Helligdage. 
10,45 13,05 16,25 19,45 22,2(y Rønne 410,30 
10,59 13,19 16,39 19,59 22,34 Nyker 10,15 
11,08 13,28 16,48 20,08 22,43 K lem. 10,06 

	

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

	

11,32 13,52 17,12 20,32 23,07 Tein 	9,42 

	

11,40 14,00 17,20 20,90 23,15 Alling 	9,35 
11,45 14,05 17,25 20,45 23,20 Sa n d v 9,30 

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

Rutebilen Ronne-Allinge-Sandvig 
■

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

	

9,30 	15,40 

	

9,40 	15,50 

Hverdage 
Rønne H. 
Rønne Torv 
Hasle Torv 
Allinge 
Sandvig 1 

 11,18 13,55 17,20 19,58 
11,13 13,50 17,15 19,53 
10,50 13,30 16,50 19,30 

	

10,05 	16,05 

	

10,00 	16,00 

Son- og Helligdage 

8,20 12,10 14,30 18,30 21,15 Rønne 	10,38 13,15 17,20 21,00 22,20 
8,23 12,15 14,35 18,35 21,20 Torvet 	10.33 13,10 17,15 '20,55 22.15 
8,50 12,40 15,00 19,00 21,45 Hasle T 10,05 12,45 16'50 20,25 21,50 
9,18 	 19,28 	Allinge 9,35 	 19,55 
9,25 	 19,35 	Sandvig 9,30 	 19,50 

Svinekort 
købes til højeste Pris. Afhentes 
over hele Øen. 

Axel Frederiksen. 
Telefon Allinge 25 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Telefon 127. 

18,17 
18,08 
17,57 
17,47 
17,39 
17,35 

18,30 22,00 
21,45 
21.36 
21,23 
21,12 
21,04 
21,00 

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

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

Husmoderens 
Universallim. 

Af Gunnar Gunnarsson. 

Hvordan Realf Gibberup var-

kommet til Jylland den Sommer, 
er en Historie for sig, og hvordan 
det gik til, at han en Morgen 
vaagnede i en Høstak, er igen en 
anden Historie. Den her Historie 
tager sin Begyndelse hvor han 
oplagt og udsovet rejste sig af 
Nattens lune Leje, og ufortrøden 
gik i Gang med at faa en for 
Menneskers Øjne antagelig Person 
ud af det forhaandenværende, 
unægtelig noget tvivlsomme Ma-
teriale og berede sig til Dagens 
Gerning. 

Enhver, der har prøvet det, vil 
have erfaret, at en Jaket og en 
Høstak ikke er af de Ting, der 
allerbedst lader sig forlige. 
Oibberup havde en vis Erfaring 
i saa Henseende. Derfor havde 
han da ogsaa Aftenen forud be- 
tænksomt afført sig det saa lidet 
landlige, men i hans Stilling hart- 
ad uundværlige Klædningsstykke 
hvorefter han havde foldet Jaketten 
sammen, med Foret udad, og 
gemt den et Sted i Høstakken, 
hvor han, selv om han sov nok 
saa uroligt, umulig kunde komme 
til at krølle den og hvor heller 
ikke noget andet kunde ske den. 
Nu, da han vaagnede, var det 
første, han gjorde, at se til Ja- 
ketten. Med et mildt og muntert 
Blink i Øjnene og med venlige 
Fingre foldede han den ud, pillede 
omhyggeligt hvert Straa af den 
og gav den til Afslutning et Par 
kammeratlige Dask. Derefter gik 
han taalmodigt i Lag med at ud-
slette Høstakkens mange Spor 
ogsaa af sin egen Person. Et Kær 
lod sig finde, hvor han ved Hjælp 
af medbragt Sæbe og en Kam 
forbedrede sit Udseende adskillige 
Procent. Først da dette altsam-
men var vel besørget, stak han 
Haanden i Lommen, halede den 
frem igen og talte sine Penge. 

Det tog ikke lang Tid, de var 
ikke mange, men en Krone var 
der da, og Begyndelsen af den 
næste, det meste af tyve Øre, 
Jajada! De var i hvert Fald ikke 
gaaet med til Natteleje, og hvad 
der er sparet er fortjent! Her var 
jo lige til en Kop Morgenkaffe 
- og en By i Nærheden. 

Gibberup begav sig der overad, 
syngende ,,Som Solen oprinder 
morgenrød". Syngende? Naa ja 
- han kom jo lige op af en Høstak. 
Det mærkedes paa Stemmebaan-
dene. Humøret imidlertid var 
der ingenting i Vejen med. 

Han naaede hen til Kroen. Men 
at gaa ind paa en Kro, for at 
give Penge ud? Og det sine sidste 
Penge? Ja, Gibberups Mave for-
langte det; forlangte det meget 
bestemt endda. Men - - -
Gibberup gik forbi. Han vilde 
overveje det. 

Under disse Overvejelser naaede 
han først hen til en Bager, og var 
saa nær blevet hængende i Duften 
udenfor hans Vindue, at han ilede 
derfra. Derefter naaede han hen 
til Folkebladet 	 

Synet af Bagervinduet vilde 
imidlertid ikke ud af hans Tanker 
- og her fik nu Realf Gibberup 
en Ide, Han gik ind paa Folke- 
bladets Trykkeri. 	En arbejds- 
klædt Mand kom han i Møde, en 
Mand, vis Væsen tydelig var delt 
mellem naturlig Forekommenhed 
og den Tvivl, et saa tidlig Besøg 
gerne vækker. Gibberup gik lige 
til Sagen - han var ved at starte 
en Fabrik og kunde muligvis faa 
Brug for nogle Tryksager; det vil 
sige Fabrik og Fabrik! Der skulde 
jo ikke gerne tales om det. Nogen 
stor Historie blev det ikke, ydre 

set. Men det var der ellers noget, 
der gav! Han skulde kort sagt 
bruge noget Indpakningspapir, den 
og den Størrelse; langs ad hvert 
Stykke Papir skulde der staa med 
store, smukke Bogstaver : „Hus-
moderens Universallim". - Kunde 
han ikke foreløbig faa en Prøve 
at se - - et Hundrede Stykker 
eller saa? 

Det kunde han maaske nok, hm, 
men se, alene Papiret kostede jo 
noget. . . 

Realf Gibberup lod sig forstaa 
med, at han ikke var vant til at 
betale før Prøver, men vel, hvad 
kunde det blive til? Et halvt 
Hundrede Øre? Godt, siger vi 
det! Naar han bad om hundrede, 
var det for at se, oin det ved 
Leveringen af et større Parti alle-
sammen faldt lige tydelige ud. 
Kunde han komme igen om en 
halv Time? Godt .... Og saa 
vilde han for Resten gerne have 
det halve Parti paa rødt, det 
andet som aftalt paa hvidt Papir. 

Da dette var i Orden, gik 
Gibberup hen og købte Stængerne. 
I fan kunde overkomme femogtyve 
- de kostede lige to Øre Stykket. 
Saa fik han endda ved at sludre 
med Bagerjomfruen en Bolle med 
paa Købet. Det maatte hans Mave 
nøjes med. Man kunde ikke gøre 
sig helt blank. Og saa gik Gibbe-
rup alligevel hen og brugte sine 
sidste Penge til at blive barberet 
for. Hrn havde set i et Spejl i 
Bagerbutikken, at den Udgift 
næppe lod sig undgaa. Bagefter 
fik han saa ganske vist ikke noget 
Barberkys af bemelte Jomfru ; 
men han fik da en Bolle til. Hvor-
paa han hentede sine Tryksager 
paa Folkebladet, synede dem, 
afgav en Bestilling paa fem Tusinde 
af hver Slags - og blev jo saa 
alligevel paamindet om de 50 Øre. 
Og betalte dein. Men saa syntes 
han nok, at Bogtrykkeren kunde 
give en Bajer! Og det gjorde han. 

Hvorpaa Gibberup vandrede ud 
ad Landet til, og da han var vel 
ude af Byen, satte han sig paa 
en Grøftekant og indpakkede sine 
Stænger, tolv i hvidt Papir, tretten 
i rødt. 

Saaledes forsynet vandrede Realf 
Gibberup videre ud ad Landet til. 
Og ved den første tilforladelige 
Gaard standsede han og gik ind, 
med sin sorte engelske Hat en 
Kende paa Snur, og sine Stænger 
i en Pakke under Armen. Just 
med aabne Arme blev han ikke 
modtaget, men da han belevent 
spurgte, om der ikke var noget, 
der nylig var gaaet itu, og som 
de kunde ønske gratis ikke klinket, 
men limet, saa det blev stærkere 
end om det aldrig var gaaet i 
Skaar, fik han en Kaffekop ud-
leveret. Den var heldigvis kun 
gaaet i to Dele; Gibberup var 
ikke længe om at faa den til at, 
hele. Ja det var bare at slikke 
lidt paa Enden af en Stang, gnide 
den hen over Brudsaaret, helt 
frisk, og saa lade Tingen staa en 
Dags Tid eller saa - se her! 
. , .. Hvad det var? 	„Hus- 
moderens Universallim" - som 
der stod trykt paa Indpakningen, 
og det var ikke bare Glas, det 
bandt, men tillige Metal og Træ 
og saagar Tøj! Og saa var det 
billigt, latterligt billigt, naar man 
tog i Betragtning, at saadan en 
Stang kunde række det meste af 
et Menneskes Liv, hvis den altsaa 
kun blev brugt til, hvad der i 
Husholdningen gik i Stykker 
man kunde næsten sige, at man 
fik den gratis - den kostede kun 
55 Øre. De 5 Øre, det var Told. 
Han havde ikke ret mange tilbage, 
de gik af som varmt Brød, for 
at tale Bagersprog; men han vilde  
jo da gerne afstaa dem en enkelt. 
- Tak, mange Tak! . ... Nej, paa 

en Krone kunde han desværre 
ikke give tilbage. Han var udgaaet 
med Smaannant. Havde maattet 
veksle og veksle lige siden Morgen-
stunden I - Hvad for en Sort, 
der var i den røde Indpakning? 
Jo det var en bedre Sort. Men 
jo ogsaa dobbelt saa dyr-- 1 Kr. 
og 10 Øre. Og det var slet ikke 
nødvendigt at anskaffe den. Slet 
ikke! Det var mere saadan, at 
han havde den med, for at være 
vel assorteret, hvis han tilfældig-
vis blev spurgt eller saadan. Den 
billige Slags var skam fuldgod, 
til Porcellan og Lertøj og saadan. 
Til Metal, for ikke at tale om Tøj, 
hvis man i en Fart vilde smække 
en Lap paa, uden at det bagefter 
kunde ses - ja, da var den røde 
unægtelig 	foretrække ... Ja - e, 
Tak -- men vil De da ha' begge 
Dele? , 	. Ja, jeg siger Tak ! Men 
nu er jeg jo ellers snart ved at 
løbe tør! - - Ja, det er jo en 
Velsignelse for Bonden, saadan 
en lille nem og billig Tingest, som 
kan hele, hvad der gaar i Stykker 
paa travle Dage. Travle Dage! 
Ja, jeg kan tale med derom. End-
nu har jeg ikke givet mig Tid til 
at gaa om ad en By og faa en 
Smule Morgenfoder, saa glad er 
jeg for min Gerning, og for, hvor 
godt jeg bliver modtaget alle 
Vegne. . . . . En Mellemmad og 
en Kop Kaffe? - Ja, Tak - men 
det er jo da næsten en Skam ... 
Stunder til at standse har jeg jo 
da egentlig heller ikke. - 

Gibberup blev vel modtaget 
alle Vegne. Han kom ikke til at 
sulte den Dag. Som en Sol saa 
munter vandrede han Gaarde 
imellem og bragte Glæde og ind-
høstede Velsignelser i rigt Maal. 
Og udsolgt tik han. Da han henad 
Aften opsøgte en ny Høstak, var 
det med godt og vel 20 Kr. i 
Lommen - samt 75 Stkr. Indpak- 
ningspapir, paatrykt de tillid- 
vækkende Ord: „Husmoderens 
Universallim". Og Gibberup var 
en fornuftig Mand. Morgenen 
efter sparede han igen Udgifterne 
til Morgenkaffe. Derimod købte 
lian den Dag hele 50 Stkr. brune 
Sukkerstænger å 2 Øre pr. Stk. 

c'23. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri. 
~101EIMMNI~ffillr 	  

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma fra kun 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri. 

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

Allinge Bogtrykkeri, 
Allinge Skærevi 
anbefaler sig med al Skæring, 

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

Tlf. 29. 	Geert Hansen. 


