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Norris saa sig urolig omkring, og 
hans smalle Ansigt lyste hvidt i Maa-
neskinnet, da han gled frem fra Bu-
skadsets skyggende Grene og med lyd-
løse Skridt sneg sig- frem til Villaens 
Veranda. 

Forsigtigt klatrede han op til et Vin-
due, der stod aabent. Gennem Vinduet 
saa han ind i et Værelse. Det var lille 
og ganske enkelt møbleret. 

Ved et Skrivebord, paa hvilket Pa-
pirer flød omkring, sad en ung Mand, 
Han stirrede frem for sig med et for-
jaget og fortvivlet Udtryk i Øjnene, og 
hans højre Haand famlede efter en af 
Skrivebordsskufferne.  

Norris, der tavs iagttog ham, saa ham 
tage en Revolver frem af Skuffen. Den 
skælvende Haand løftede langsomt 
Vaabnet, medens Ansigtet for hvert 
Minut stadig blev mere graablegt og 
det angstfulde Udtryk i Øjnene stadig 
stærkere. 

Der hørtes pludselig en let Bulder. 
Det lille Bord foran Vinduet blev væl-
tet omkuld, Gardinerne trukket til Side 
og Norris tumlede ind i Værelset. 

Manden ved Skrivebordet lod Haan-
den synke og gemte Revolveren bag 
sin Ryg. 

– Hvem er De? spurgte han og rej-
ste sig. 

– Undskyld at jeg forstyrrer, svarede 
Norris. Jeg er lidt uvant med dette Ar-
bejde og kom til at vælte Bordet. 

– Men, hvem F 	 er De? 
– Norris hedder jeg – men jeg er 

bange, at det ikke er megen Oplysning, 
svarede Indbrudstyven. Jeg er fra Lon-
don, saa De kender mig næppe, selvom 
jeg ikke just tilhører den Klasse, jeg 
tilhører i dette Øjeblik. 

– Hvad vi! De her ? 
– Hvad jeg vil? Ja, hvilke Hensig-

ter tror De vel, man har, naar man 
sniger sig gennem et Vindue til en 
Villa paa denne Tid af Døgnet? Jeg 
har kun een Gang før forsøgt mig med 
denne Haandtering – og dengang mis- 
lykkedes det ikke som nu . . 	• 

I nogle Øjeblikke betragtede den 
overraskede Vært Indbrudstyven. Saa 
lo han bittert og saa paa Uret paa 
Bordet og sagde: 

Rornfiolm. 
Tusind Aar før Danmarks Lande 
hæved sig af Havets Bund, 
laa i vintergrønne Vande 
Øen med den stejle Pande 
ankret dybt paa Klippegrund 
som en vældig Panserskude 
milefjernt der østerude. 

Gletscherisens Jættehammer 
tungt imod dens Panser slog. 
Fik det end saa svære Skrammer, 
snart dog Foraarssolens Flammer 
smelteri' Is i hver en Krog. 
Fugletræk fra fjerne Strande 
bølged over aabne Vande. 

Eg fra oldtidsdunkle Skove 
klædte Skudens høje Dæk, 
Edderfugl fra vreden Vove 
redte Dun i bred Alkove, 
Laksen sprang over Bov og Hæk, 
Stormfugl skreg over Mastetoppe. 
Havørn kredsed højt deroppe. 

Dybt i Lasten Guld i Gemme 
højt i Masten ærligt Flag, 
Skudens Navn vi aldrig glemme, 
om dens Stavn og Ror vi nemme 
Evighedens Bølgeslag. 
Stormomsuset, solberuset, 
støt den stævner gennem Bruset. 

H. H. (Rytterknægten.) 

– Jeg har tre Timer til min Raadig-
hed. De ser ikke ud som en Indbruds-
tyv – har De ikke Lyst til at fortælle 
mig Deres Historie? 

– Den er snart fortalt, men en Hi-
storie om en Mand, der-mislykkedes, 
kan aldrig være morsom eller under-
holdende. Jeg var engang Skuespiller 
og man sagde, at jeg havde gode An-
læg. Men jeg kunde ikke smigre og 
krybe tilstrækkeligt. Og nu har jeg 
„hvilet mig" – som man siger – et 
Aars Tid. I Gaar gav jeg min sidste 
Øre ud, og i Dag – ja, i Dag staar 
jeg her. 

Harry Ward saa forskrækket ind i 
Norris' kolde, djærve Øjne. Saa vendte , 
han sig om og hældte Whisky og So-
davand i to Glas. 

– Fortsæt! sagde han nervøst. 
I et Kvarter skildrede Norris Detail-

lerne i sit Livs Historie, som han nys 
havde skitseret, og den anden lyttede 
interesseret. 

– Og dette her er Enden paa Tra-
gedien, sluttede han sin Beretning. Jeg 
vilde forlængst have gjort en Ende paa 
mit Liv, om ikke Selvmord forekom- 
mer mig at være saa fejgt 	. 

– Det er let at sige, svarede Harry 
Ward. Men der gives Tilfælde, der be-
rettiger et Selvmord. Jeg tænker nær-
mest paa en – god Ven. Han var (sol-- 
lovet med en ung Pige – Datter af en 
Præst – en meget sød og uskyldig 
Pige ...For nogen Tid siden kom han 
i Selskab med en rig ung Mand . . 
Jefferson . . . en Spiller, som forledte 
ham til at spille. Den første Tid vandt 
min Ven, men saa kom Uheldet, han 
tabte meget og blev bragt til navnløs 
Fortvivlelse, det var, som om den Onde 
selv var med i Spillet. Daareagtig som 
han var, forsøgte han at faa Revanche. 
Men uheldet forfulgte ham, og til Slut 
var han i Gæld op over Ørene. Kan 
De sige mig en anden Udvej end Selv-
mord for denne Mand? 

Pludselig hørtes der Fodtrin paa Ha-
svegangen. Norris lyttede. Nogle faa Se-
kunder senere blev Portieren for Døren 
fratrukket og en Mand kom ind. 

– God Aften, Ward, sagde den frem-
mede muntert. Min Vej faldt her forbi, 
Døren stod aaben, og saa vilde jeg se 
ind, om Du ikke vilde have Revanche, 

Den fremmede havde ikke straks set 
Norris. Da han blev ham var, gled et 
sigende Smil over hans A"igt. 

– Undskyld, jeg forstyrrer maaske 
. . jeg troede, Du var alene . . 
– Det er kun en . . . kun en . . 

stammede Harry Ward forlegen. 
– Et tilfældigt Bekendtskab, forkla-

rede Norris . . . De nævnede Ordet 
Revanche. Undskyld min Dristighed, 
men jeg er passioneret Kortspiller. Har 
De noget imod, at jeg tager et Parti 
med? 

Harry Ward saa endnu engang paa 
Uret. 

– Jeg har endnu to Timer, mumlede 
han. 

– Naa, lad os da saa tage et Parti 
Poker, sagde Jefferson. Og de tre Mænd 
slog sig ned ved Bordet. 

Man spillede i Taushed, der kun 
blev brudt af Meldinger og Glassenes 
Klirren. Heldet var hele Tiden hos 
Jefferson, medens Harry Ward tabte 
store Summer Norris sad tilbagelænet 
mod Stolerygget; hans Øjne glimtede 
mærkeligt under de sammentrukne 
Øjenbryn, hans Blik var skarpt og 
inkvisitorisk. medens Jefferson gav 
Kort, rejste Norris sig og gik hen til 
Skriverbordet. Ubemærket aabnede han 
Skuffen, hvori Revolveren laa. Et Øje-
blik -- saa gled Revolveren ned i hans 
Lomme, uden at de andre mærkede 
det, og han vendte tilbage til sin Plads 
ved Spillebordet, hvor Spillet blev 
fortsat. 

Men pludselig – uden at sige et Ord  

– rejste Norris sig, kastede sine Kort 
paa Bordet og trak Revolveren frem. 
Jefferson lænede sig tilbage i Stolen: 
Og Harry Ward sprang op og raabte • 

– De, Skurk . . De, Skurk! 
Men Norris lo roligt og sagde : 
– Det er ikke mig der i Øjeblikket 

er Skurken. Maaske Hr. Jefferson vil 
lægge sine Kort op . . . 

Jefferson Ansigt blev mørkerødt. 
= Hvad mener De ? spurgte han 

uroligt. Jeg har tabt . . . 
– Vi har tabt! rettede Norris. De har 

vundet, det ved De. Læg Deres Kort ! 
– Jeg tillader ikke . . . afbrød Vær-

ten. 
– Hr Ward, sagde Norris roligt, 

Kortene er mærkede! Og vendt mod 
Jefierson: Jeg troede, De kendte mig 
igen, straks da De kom ind. Jeg hed 
ganske vist ikke Norris for femten Aar 
siden, men nu husker De maaske den 
attenaarige Yngling, som De snød i 
Kortspil. De fortsætter – og han hæ-
vede Stemmen – altsaa med at spille 
falsk. Jeg har lige hørt, at De har vun-
det store Summer fra Hr. Ward. De 
Penge, De har faaet i Aften, skal De 
betale tilbage, og alle Gældsbeviser 
fra ham skal de rive itu . . nu, straks 
. . . for vore Øjne! 

– De mener, at . 	. 
– Jeg mener, at jeg anmelder Dem 

til Politiet, om De ikke tilbagebetaler 
Pengene, leverer Gældsbeviserne til-
bage og er ude af Døren inden tre 
Minutter. 

Jefferson rejste sig. Han bevægede 
Læberne, som han tænkte paa at sige 
noget, men Ordene kom aldrig over 
hans Læber. Norris holdt Revolveren 
rettet imod ham, indtil Seddelpengene 
laa optalte paa Bordet og de sønder-
revne Gældsbeviser laa strøet omkring 
paa Gulvet. Morris saa paa sit Ur, og 
inden de tre Minutter var gaaet, var 
Falskspilleren forsvundet ud i Natten. 

Harry Ward var sunket ned i en 
Stol og stirrede paa Uret, der just slog 
tolv. 

– Det er for sent – for sent, støn-
nede han. Saa løftede han Blikket mod 
Norris. – De har gjort mig en stor 
Tjeneste, og jeg kan ikke takke Dem 
nok, Alt er et Mysterium for mig ... 
at De kom heri Aften . . at De kendte 
Jefferson og afslørede ham. Men det 
var for sent. Havde det blot været i 
Gaar i Stedet for . . , Ser De, jeg er 
den Mand. hvis Historie jeg for et Par 
Timer siden fortalte Dem. 

Det vidste jeg, 
Ward fortsatte at tale, ligesom for 

sig selv : 
– Jeg skrev til hende i Dag. Hun 

skulde til Bal i Aften og kommer hjem 
Kl. tolv . . . Naar hun kommer hjem, 
faar hun mit Brev. Hun har nok faaet 
det nu. 

Han saa atter paa Uret og skjulte 
Ansigtet i sine Hænder. 

– I Brevet fortalte jeg hende alt 
. . . at jeg havde spillet og var kom-
met i Gæld til op over Ørene. Jeg skrev 
at der kun var een Udvej for mig, at 
tage mit Liv. 

– Men det har De jo ikke gjort! 
sagde Norris roligt. – Og derfor kan 
jeg ikke indse, at det kan være for 
sent. 

– Aah, De forstaar ikke! udbrød 
Harry Ward, som rejste sig, og be-
gyndte rastløs at gaa frem og tilbage 
– Hvad vil hun tænke om mig? De 
synes nok, at jeg er utaknemlig, men 
jeg kan slet ikke sige Dem, hvor tak-
nemlig jeg er. 

Norris afbrød ham: 
– Det var først min Tanke ikke at 

tale om det, thi jeg blues derover. 
Men for Deres Skyld vil jeg fortælle 
det, Jeg nævnede før, at jeg kun een 
Gang havde forsøgt mig paa Indbrud, 
og det er sandt. Det var tidligere paa 

Aftenen, da jeg sneg mig ind i Præste-
gaarden, hvor kun Tjenestefolkene 
syntes at være hjemme. Der var ikke 
meget at tage, men da jeg fik Øje 
paa et Brev, som var omhyggeligt for-
seglet, troede jeg, at det var et Penge-
brev og tog det med mig. Da jeg kom 
ud igen, brød jeg Brevet og læste det. 
Jeg havde kun set faa Linier, og jeg 
beinærkede Navnet Jefferson. Dette 
Navn kendte jeg igen – han har en-
gang kastet Skygger over mit Liv. jeg 
læste videre og fik at vide, hvad De 
stod i Begreb med at gøre, da besluttede 
jeg at forsøge paa at redde Dem og 
at straffe Jefferson, den Skurk. Og 
Heldet stod mig bi. 

Norris tog et aabent Brev op af 
Lommen og rakte det til Harry Ward, 
der tog det med skælvende Haand og 
rev det i Stykker. 

– Bliv hos mig, til De finder et pas-
sende Arbejde, og bliv min Ven, sag-
de Ward. 

Og de to Mænd trykkede hiraandens 
Hænder. 

»rommen. 
Af NIELS M. GERALD. 

—0— 
Det var Jack Cliffords første Tur som 

Skibsfører. Kun 28 Aar gammel blev 
han betroet at føre Firmaet Henderson 
& Co.s gode Skib „Sacramento" fra 
San Francisko til Sidney, og som den 
energiske, fremadstræbende Mand han 
var, nærede han ikke et Øjebliks Tvivl 
om et heldigt Udfald af Rejsen. 

Skibet nærmede sig Ækvator, og 
Jack. gik i Tropenatten frem og tilbage 
paa Kommandobroen, fordybet i Tan-
ker. Blikket gled hen over det maa-
nelyse, vidtstrakte Hav, men Tankerne 
var derhjemme i Frisco. 

– Hvordan mon Mor har det nu -
stakkels, lille Mo`er, der havde været 
saa uendelig ked af det, da han rejste 
hjemmefra. Hun havde for Resten al-
drig syntes om, at Jack valgte Søen, 
og siden Jachs Fader for fire Aar si-
den var forsvundet sporløst, var det 
rent galt. Men der var for Jack over-
hovedet ikke Tale om andet end Søen, 
og derved blev det. 

En Grund mere til Ængstelse for 
den gamle Kone var, at Jacks Fader 
forsvandt paa omtrent den samme Rute, 
hvor Sønnen nu sejlede, idet Barkskibet 
„Mayflower", hvis Fører han var, skulde 
hente en Ladning Copra paa Phønix-
Øerne. Skibet var da rimeligvis sønder-
slaaet af en Cyklon eller knust mod 
et Koralrev ; i det mindste hørte man 
aldrig mere om dets Skæbne. – Det 
var da rimeligt, at den gamle Fru Clif-
ford ikke kunde lade ,være at ængste 
sig, nu da Sønnen drog ud paa en 
lignende lang Rejse i de samme Far-
vande. 

– Et lyslokket Pigehoved dukkede 
op i JacksTanker. Den søde, lille Ma-
bel gik nok ogsaa derhjemme og æng-
stede sig en lille Smule; men hun var 
en tapper Pige og saa fuld af Ungdom 
og Livsmod som – ja, som Jack selv. 
Og hun vilde sikkert mangen Aften 
faa Ærende ind til Mo'er for at sætte 
hende i godt Humør; det havde hun 
en forbavsende Evne til. 
Hm – maaske det ret beset alligevel 
var det fornuftigste, at back nu efter 
endt Rejse slog sig til Ro paa Land-
jorden, giftede sig med Mabel og traad-
te i Svigerfaderens Skibsprovianterings-
forretning som Kompagnon ;Overtalel-
sesforsøg i den Retning skortede det 
ikke paa. og heade Mabel og Moderen 
vilde blive henrykte. – En lille Kutter 
til at sejle Søndagsture i paa Bugten 
sammen med Mabel blev der vel ogsaa 

Raad til. 
– Jack bankede sin Pibe ud og kik-

kede paa Kompasset. Sydvest, een Streg 
til Syd – med den Kurs vilde Mary 
Island sikkert være i Sigte næste Dag 
inden Middag. Det var altid en Afveks-
ling; siden Afrejsen fra Honolulu for 
omtrent en Uge siden havde man 
hverken set Land eller saa meget som 
et eneste Fartøj. 

Da Jack blev afløst af Førstestyr-
manden, gik han ind og lagde sig paa 
Sofaen i Bestiklukafet, han gad ikke 
gaa ned i sin Kahyt, der var som en 
gloende Bagerovn. Oven over sig hørte 
han Styrmandens taktfaste Skridt paa 
Broen : frem og tilbage – frem og 
tilbage, og en Gang imellem en dæm-
pet Raslen af Styrekættingerne; dybt 
nede brummede Maskinen sin ensfor-
mige Melodi, og snart faldt Jack Clif-
Ford i en urdig, drømmefyldt Søvn. 

– Den unge Kaptajn sprang op med 
et Sæt, gned sine Øjse og stirrede for-
vildet omkring sig. Hvor var han -
og hvad var der sket ? 

– Aa han var jo her i sit Bestik-
lukaf og havde nok slebet sig en ordent-
lig Skraeet, udenfor var det ganske 
lyst. Men hvad var det for noget Tøjeri, 
han havde drømt? – Lidt efter lidt 
vendte Erindringen om Drømmen til-
bage til hans Bevidsthed, og han sad 
længe og grundede over den mærkelige 
Drøm. 

„Saa tydeligt som hun havde været 
her om Bord!" mumlede han over-
rasket. „Det har jeg dog aldrig ople-
vet Mage til før!" 

„Sludder!" afbrød han kort efter 
sig selv i sine Grublerier. tog derpaa 
Kasketten paa og gik op paa Broen. 

"Godmorgen, Simpson! Intet nyt?" 
spurgte han den gamle, graaskæggede 
Styrmand. 

„Ikke Spor, Kaptajn. Fint Vejr stadig-
væk." 

Jack betragtede Kompasset og sank 
hen i Tanker. • 

– Den Drøm – sæt nu, at han 
prøvede – – der var jo ingen Risiko 
ved den Smule Afvigelse ved højlys 
Dag - 

„Sagde Kaptajnen noget?" Simpson 
saa spørgende paa ham. 

„Naa – ja, jeg vilde blot spørge Dem 
om een Ting, Simpson : Tror de paa 
Drømme ?" 

Den gamle Søulk nikkede gentagne 
Gange meget alvorligt. 

„Det kan Kaptajnen forlade sig paa 
jeg gør. 
Da jegsvar en ung Springfyr, lo jeg 
naturligvis ad den Slags Ting og bildte 
mig ind, at det var lutter Kællingesnak, 
men siden jeg blev ældre og oplevede 
en hel Del, er jeg kommet paa andre 
Tanker." 

Jack stod tavs i et Par Minutter og 
stirrede hen for sig; saa vendte han 
sig rask mod Styrmanden. 

,,Læg Kursen to Streger til Syd?" 
„Skal ske. Kaptajn." 
„Og hold skarp Udkig!". 
„All rigt." 
– Hele den Dag gik Jack Clifford 

rundt i en mærkelig Uro. Klokken fire 
om Eftermiddagen blev han kaldt op 
paa Broen af Styrmand Simpson. 

„Land i Sigte, Kaptajn !" meldte 
denne. 

„Hvor – ?" 
,,Der, forude til Bagbord." 
Jack greb Kikkerten. Ja, Styrmanden 

havde Ret – tre eller fire Kvartmil 
forude hævede der sig en Koralø op 
af Havet, bevokset med Palmer. Den 
ø stod ikke afsat paa Kortet, det var 
han aldeles sikker :paa. Ganske vist 
sejlede de et godt Stykke uden for den 
mest befæfdede Rute, men at der fand-
tes uopdagne Øer her den Dag i Dag, 
det vilde han have forsvoret. 

– Men hvad var nu det? En mørk 



Et vigtigt 
Spørgsmaal • 

Genstand derinde paa øen tiltrak sig 
hans Opmæksomhed — og, i Himme-
lens Navn! var det en Signalmast med 
et Flag i Toppen eller blot et enligt 
Palmetræ der yderst ude paa Pynten? 

Jack slog „Halv Kraft" ned til Ma-
skinen og ændrede Kurs lige ind mod 
Øen. 

Nu kunde man tydelig skelne Men-
nesker der inde. De havde tændt et 
Baal, som frembragte en stærk Røg, 
og Jack mindedes, at han en Gang 
havde læst om, hvorledes Polynesierne 
benyttede Røgsignaler som Meddelel-
sesmiddel. Og da der tilsyneladende 
ikke var andre Øer i Nærheden, kunde 
Signalet kun gælde Skibet. 

Da de kom nærmere, opdagede Jack, 
at den mørke Genstand derinde var 
et Slags Hus, og at Signalmasten var 
en udgaaet Palme, i hvis Top et gam-
melt Segl eller et Stykke Tøj flagrede 
for Vinden. 

Skibet løb saa tæt ind til øen, som 
Forsigtighedshensyn tillod; Jack slog 
„Stop !" til Maskinen og sendte Stor-
banden ind. 

— Dette var altsaa Løsningen paa 
Drømmens Gaade fra forrige Nat. Der-
for havde altsaa hans gamle Moder 
vist sig for ham og med et alvorligt, 
bønfaldende Blik set paa ham, mens 
hun pegede paa Kompasset: SV, to 
Streger til S! — Saa var der maaske 
alligevel noget om den Snak med 
Drømme, der betød noget. 

— Men hvorfor var det netop hans 
Moder, der havde vist sig? Hvis der 
overhovedet var nogen Mening i det 
hele, og det altsaa ikke var ren og skær 
Tilfældighed, kunde der kun være een 
fornuftig Løsning paa Gaaden — -
Jacks Hjerte tog til at banke hurtigt 
og voldsomt; han turde næppe tænke 
Tanken til Ende. 

— Kom den Jolle dog aldrig ? Aa 
hvor var Ventetiden lang; Jack travede 
utaalmodigt frem og tilbage paa Broen. 

Nu saa han, at Folkene derinde tog 
tre Mænd om Bord i Baaden, og ende-
lig kom de klar af Brændingen, roede 
til og nærmede sig Skibet. 

Hvide Mænd var det — aabenbart 
skibbrudne, der havde levet paa Øen 
i lang Tid ; de var brunede af Solen 
og havde en mægtig Haar- og Skæg-
vækst. 

Nu kom de op ad Lejderen. 
— Jack var hurtig nede paa Dækket; 

aandeløs af Spænding ventede han, til 
de naaede over Rælingen. Hans Øjne 
gled fra den ene til den anden af de 
tre skibbudne 	saa udstødte han et 
Skrig af Glæde og omfavnede den 
gamle Mand, der kom sidst op. 

„Fader I" 
„Jack, min Dreng !" 

Sy og Land. 
Albaniens Trafik. 

Den første albanske Jernbane 
er endnu ikke taget i Brug. Banen, 
der bliver elektrisk, gaar fra Du-
razzo til Tirana, en Distance paa 
ca. 35 km, og Forarbejderne paa 
den har varet ca. 2 Aar. Paa For-
bedring af Landevejsnettet, der 
for Størsteparten er anlagt under 
og efter Krigen, ofrer Landet aar-
lig 700,000 Kr. Imidlertid har Kon-
gen videre ordnet Landets Kom-
munikationsforhold ved at skabe 
et første Klasses Stats-Flyveæsen, 
der med store Aeroplaner (de stør-
ste med Plads til 25 Passagerer) 
daglig sætter hver By i Landet i 
Forbindelse med Hovedstaden og 
Havnebyerne. Trafikken paa 
Landevejene foregaar dels paa 
Mulæselryg, dels med Biler — 
baade store Rutebiler og alminde-
lige Drosker — og Vejnettet er 
nu saa udbygget, at det er muligt 
at køre lige fra den sydlige Grænse 
til den nordlige. Men det tager Tid 
og er mange Gange dyrere end 
pr. Flyvemaskine. Rejsen Korea 
-Tirana, via Valona og Durazzo, 
vil med Bil tage ca. 2 Døgn, med 
Flyvemaskine varer den en god 
Time og koster — 15 Kr.! 

Motorvogn til Vej og Skinner. 
En ny Motorvogn-Type er frem-

stillet og prøvet i England. Den 
er beregnet paa Persontrafik, har 
26 Siddepladser og er bygget til 
Brug saavel paa Landevej som 

. paa Jernbaneskinner, idet Gummi-
hjulene og Skinnehjulene hæves 
og sænkes efter Behov..  

(Dansk Lokomotiv Tidende) 

Vaskemaskiner til Jernbanevogne. 
Philadelphia Rapid Transit Co. 

har installeret 5 selvstændigt 
arbejdende Vaskemaskiner til 

Jernbanevogne. Disse er anbragt 
ved begge Sider af Skinnerne, de 
bevægelige Arme, hvorpaa dt r 
sidder Børster, bliver drevet af en 
2 FIK Motor. Foran og bagved 
Ma,kinen er der anbragt Rør, som 
sprøjter Vand paa de torbikørende 
Vogne. Med en Vaskemaskine kan 
18 20 Vogne vaskes pr. Time med 
et Vandforbrug af 1801 pr. Vogn. 

(Engi n eering) 

Fordværkernes Produktion. 
I 1930 bliver Fordværkernes 

Produktion anslaaet til 1500.000 
imcd 2.000 000 Vogne i 1925e 

Fiskerilovene. 
De nye Love om Saltvands-

1 

fiskeri omtales og kommenteres 
udførligt i Ferskvandsfiskeribladet. 

Hestekød og Fiskefoder. 
I Amerika har 	Hesteelskere 

næret Ængstelse for, at Hesten i 
Fremtiden skal blive ganske over-
flødig og derfor uddø. En - kendt 
Fiskeopdrætter, F Mac-Donald i 
Montana, erklærer imidlertid, at 
Hestekød er det bedste Fiskefoder, 
og at man til dette Formaal sta-
dig i Fremtiden vil opdrætte Heste 
til Slagtning. Om dette er nogen 
Trøst for Vennerne af den ædle 
Hesteavl, er dog vist tvivlsomt. 

Landbrugets 7 Plager. 
I en Artikelserie i .Fyns Stifts 

Landbrugstidende", nævnerGaard-
ejer Martin Jensen, Mangaar, Naa-
rup, følgende 7 Plager: Rotter, 
Hunde, Katte, Mus, Fjerkræ, Graa-
spurve og Fluer. Ved hver af 
disse omtales Ulemper og Be-
kæmpelsesmaad er. 

Kvælstof til Grammrakerne. 
Naar kvælstofholdig Gødning 

bliver anvendt paa Græsmarker 
tidlig om Foraaret, begynder Spi-
ringen tidligere, og Græsset bliver 
kraftigere end paa Marker, der 
ikke behandles paa denne Maade. 
Ti eller fjorten Dage, førend almin-
deligt Græs er fremme, kan store 
Fremskridt bemærkes paa kvæl-
stofbehandlede Jorder. Endvidene 
omtales i Artiklen Sammensæt-
ningen af de Kemikalier der be-
nyttes, samt Tidspunktet for deres 
Anvendelse. 

Tvangsakkord for Landmænd. 
Hvorledes man bærer sig ad 

under den nugældende Lov er 
Emnet for en Artikel i Landmanden. 

Kaliforniske Kæmpetræer. 
Det kal iforn i ske „Redwood-Træ" 

(Sequoia sempervirens) kan opnaa 
kæmpemæssige Dimensioner; saa-
ledes er en Diameter paa 6 m lige 
overfor Rodudløberne ikke uræd' 
vanlig. Beretninger om disse 
Træers Størrelse er ofte stærkt 
overdrevne; men følgende An-
givelser om et Træ, der blev maalt 
ved en Skovtaksation, maa anses 
for paalidelige. Træet var 93,6 m 
højt, Diameteren var 6,1 m (maalt 
1,5m over Jorden), Barkens 1 yk-
kelse 28 cm. Endnu 74 m over 
Jorden var Diameteren over 3,5 m, 
Indtil denne Højde vilde Træet 
kunde afgive ialt 14 Stk. Tømmer. 
hvert Stk. 16 Fod langt. Disse 
vilde kunne afgive ialt 12.000 Ku-
bikfod opskaaret Træ eller nok 
til at bygge 20 middelstore Træ-
huse af. 

(Skogen) 

Overvintrende Snegle. 
Naar Sneglene om Efteraaret 

giver sig til at søge Vinterkvarter, 
og de skalbærende lukker Snegle-
huset med et Laag, skyldes det 
ikke Kuldens Indflydelse. Det har 
nemlig vist sig,i; at Snegle i op-
varmede Drivhuse gør det samme. 
Under Vinterdvalen, som varer ca. 
6 Maaneder, tager de ingen Næ-
ring til sig. I denne Periode slaar 
Hjertet langsommere; paa Vin-
bjergsneglene kun 4-5 Gange i 
Minuttet. 

Egekrattene i Jylland. 
De jydske Egekrat er af stor 

Interesse for Botanikere og Forst-
mænd, fordi de er Rester af mæg-
tige Egeskove, der efter Fyrre-
perioden dækkede en stor Del af 
Danmark. Dr. C. H. Bornebusch, 
som I-ar foretaget en Del Under-
søgelser af Krattenes Jordbund, 
hævder, at mange Steder maa 
denne paa et tidligere Tidspunkt 
have været lyngklædt. Egeskoven  

har altsaa engang været ødelagt 
— rimeligvis af Mennesker — og 
er blevet efterfulgt af Lyngen, men 
har formaset at vinde Terræn igen, 
trods de for dens Trivsel uguns-
tige Forhold. At noget saadant 
kan være muligt, har tidligere 
været hævdet af Professor Opper- ' 
mann, som har henledt Opmærk-
somheden paa, at Egen under-
tiden kan spire frem i raa Lyng-
hede uden mere Læ eller Skygge, 
end den omgivende Lyng afgiver. 

(Hedeselskabets Tidsskrift) 

Danske Landmænd til Frankrig. 
Om vore Landmænds Chancher 

i Frankrig blade som selvstændige 
Jordbi ugere og som Medhjælpere 
bringer .„Landmanden" en udtøm-
mende Artikel, der behandler 
Spørgsmaalet nøgternt og kyndigt. 

Tomatens Historie og Anvendelse. 
Tomaten er som bekendt indført 

fra Amerika. I Litteraturen om-
tales den først i det 16. Aarhun-
drede, men er rimeligvis indført 
omkring Aar 1500. En fransk For-
fatter omtaler den Aar 1557 som 
en Mærkværdighed. I England 
menes den at være indført 1596. 
Nu bruger Englænderne ca. 100 
Millioner kg Tomater aarlig. 
Tomatsaft anses for et udmærket 
Lægemiddel overfor engelsk Syge, 
Blodmangel og Sukkersyge tig 
menes ogsaa at kunne nedsætte 
Temperaturen hos Feberpatienter. 

Insektbekæmpelse v. Hj. af 
Lampelys. 

Paa en Havebrugsforsøgsskole 
i Amerika har man prøvet at fange 
skadelige Insekter ved at anvende 
Lampelys som Lokkemiddel. Der 
ophængtes i Træerne 34 Stk. 75 
KW Lamper reed Vandbeholdere 
under, hver Nat mellem 15. Juni 
og 26. August. Der fangedes ialt 
60,000 Knopviklere og 40,000 
Bladviklere, hvorved Larveangrebet 
reduceredes betydeligt. 

(Dansk Frugtavl) 

Pelsfarme. 
Opdrætningen af Pelsdyr, navn-

lig Sølvræve, Blaaræve, Nertz og 
Vaskebjørne er siden 1921 tiltaget 
stærkt efter kanadiske Forbilleder 
i Oberbayern, Allgau, Schwartz-
wald og Meklenburg og andre 
dertil egnede Stedet, saaledes at 
der nu findes mindst 600 tyske 
Pelsfarme. Hidtil har disse Farmes 
Indtægt væsentlig bestaaet i Leve-
ring af unge Avlsdyr til andre 
Farme, men nu har Pelsindustrien 
naaet en saadan Udvikling, at de 
tyske Pelsvarer begynder at gøre 
sig gældende paa Markedet. 

I Løbet af de sidste 2 Aar er 
over 100,000 Sølvræve hvert Aar 
Opkøbt af Pelshandelen. Af disse 
stammer kun ca. 2000 fra vilde 
Dyr, Resten er fra Opdrætter-
farme. 

Levertran og Mælkens Fedtindhold. 
Levertranpræparater gives i sta-

dig stigende Grad forskellige Hus-
dyr, for at disse kan faa en til-
strækkelig Mængde D-Vataminer. 
Et Forsøg med Køer har imidler-
tid vist, at Levertran virker ned-
sættende paa Mælkens Fedtind-
hold. 

Grøntfoder til Høns om Vinteren. 
For at stimulere Æglægning i 

Vintermaanederne anvendes under-
tiden kunstig Lys og andre Hjæl-
pemidler, men ofte glemmes det, 
at Hø ikke er nogen fyldestgørende 
for Sommerens vitaminrige Grønt-
foder. Da Kaalrabi og Runkelroer 
ikke indeholder de nødvendige 
Vitaminen, og Kaalblade i de sene-
re Vintermaaneder vanskeligt kan 
skaffes, bør man bruge spiret 
Havre. Fjerkræbladet „Høns og 
Æg", bringer i nogle Artikler en 
udførlig Beskrivelse af hvorledes 
denne bedst fremstilles. 

Hesten i Menneskets Tjeneste. 
Hesten er taget meget tidlig i 

Brug som Husdyr. I Lilleasien, 
hos Babylonierne og i Ægypten 
har den vistnok været anvendt 
2000 Aar f Kr ; de nyeste Fund 
tyder endda paa, at den har været 
anvendt 4-500 Aar før den Tid. 
Først brugtes den dog vist kun 
som Trækdyr, men det vides, at 
Assyrerne ca. 1200 Aar f. Kr. 
brugte den til Ridning. 

(Hippologisk Tidsskrift)  

Afsvaling af Mælk. 
Sundhedsvedtægten bestemmer 

nu, at i Udsalgene skal Mælken 
opbevares i en Temperatur, der 
ikke overstiger 10 Grader Celsius. 
Derved er Spørgsmaalet om Af-
svaling af Mælk og Hjælpemidler 
dertil blevet aktuelt. 0 n saadanne 
Hjælpemidler og de med dem ind-
høstede Erfaring meddeler en Ar-
tikel i „Dansk Mejeritidende 
nærmere Enkelheden 

Gader uden Vinduesfront. 
I New Jersey bliver for Øje-

blikket bygget en By, hvis Huse 
kun har Vinduer mod Haverne 
og ikke mod Gaderne. Hermed 
mener man at kunne formindske 
Støv- og Støjplagen. Gaderne der 
kue er beregnet til Automobiler, 
har mange Tunnelveje til Fod-
gængere. Byen er inddelt i Hu-
komplekser a 3000 Indbyggere. 

Rækkehuse uden Skorstene. 
I Bremen er i 1930 blevet byg-

get et Kompleks af Rækkehuse 
uden Skorstene, Opvarmningen af 
disse Huse foregaar fra at nær-
liggende Fjern-Varmeanlæg, og 
Køkkenerne bliver betjent med 
A. E. 0.-Sparekomfure. 

Byggevirksomheden. 
I Januar i Aar var der i Stor-

København 6633 Lejligheder un-
der Opførsel. I 1930 opførtes 
sammesteds 6154 Lejligheder. Af 
de de under Opførsel værende 
Lejligheder opføres lidt over 5000 
af private Bygherrer, 627 af dem 
med offentlig Støtte. Af Bygge-
foreninger opføres 1163 Lejlighe-
der, deraf 1039 med offentlig Støtte, 
443 opføres af Københavns Kom-
mune, 18 af Gentofte Kommune, 
ingen af Frederiksberg Kommune. 
I Hovedstadens 11 Forstadskom-
muner var der, ligeledes i Januar 
i Aar, 11.887 Lejligheder under 
Opførsel (i 1930: 1140) I Provins-
byerne med Forstæder var der 
Januar i Aar 2209 Lejligheder 
under Opførsel (Aarhus 602 Aal-
borg 236, Odense 189, Esbjerg 
173). 

(Statistiske Efterretninger) 

naar man skal male eller fernisere, 
er at faa de bedste Kvaliteter og 
samtidig den billigste Pris — -
dette opnaas ved at købe her -
Nye, friske Varer er hjemkomne. 
Strygefærdige Oliefarver i Daaser, 

24 Farver. 
Køkken-Emalje, hvid, gul, rød, 

grøn, gran og blu. Denne er 
specielt fremstillet til at taale Em, 
Damp og Afvaskning. Den ma-
ler og lakerer paa en Gang og 
tørrer hurtigt. 

CALCOLIT er færdig Limfarve 
Pakker, føres i 24 Farver, kan 
paastryges Murværk, Træ, Pap 
og lign. Smitter ikke af. 

DURAL til Paastrygning af Mur-
værk og raat Træværk er meget 
holdbart og billigt til udvendigt 
Brug. 

DUROGLOS Billak er anerkendt 
som det bedste til Biler, faas 
forskellige Farver. 

Emaljelak, hvid og kulørt i store 
og smaa Daaser. 

Cyklelak, Aluminiumsfarver, Bron-
cer og Tinctur. 

Maskinglasur til Motorer i forsk. 
Farver. 

 

Oliereven Zinkhvidt, Titan og Le-
thop one . 

Tørre Farver til Olie og Kalk. 
Vognlak, Baadlak, Slibelak, Mø-

bellak, Gulvlak, Spritlakker, 
Terpentin, Tørrelse m. m. 

Fernis er særlig billig i Aar. 
Gulvlakfernis i løs Vægt og Dunke 

af den sædvanlige ekstragode 
Kvalitet er ligeledes betydeligt 
nedsat. 

Schellak, tør og opløst, 
Perlelim, Pladelim. 
Pensler i gode Kvaliteter og stort 

Udvalg til forskelligt Brug 
anbefales. 

J. G. geohn. 

Yra »ag til »ag 
—0__ 

Fremtidens Byggemateriale. 
Insulite, der fabrikeres af im-

prægnerede, ukogte Træfibre, er 
Pioneren for alt Bygningsmateriale 
i Pladeform. 	Det er en let, stiv, 
stærk porøs og godt isolerende 
Byggeplade, der ad kemisk Vej 
faar et beskyttende Overtræk, som 
gør Pladen vandtæt og imprægne-
ret imod Raad-, Svamp- og Insekt-
angreb. Pladen er flammesikker og 
paa Grund af den store Sammen-
presning overordentlig stærk. 

Insulite byder udmærket Beskyt-
telse mod Varmetab, og anvendes 
den som Forskalling, holder Pud-
sen bedre end paa andet Materiale. 
I kolde Lande sparer det Brænd-
sel og holder Kulden ude, og til 
Kølerum og Tagisolering i Avls-
bygninger og Svinestalde har det 
store Fordele. 

Insulite er et moderne Produkt, 
næppe 20 Aar gammelt, men har 
siden Opfindelsen faaet en udbredt 
Anvendelse Verden over. 

I 1930 byggedes en stor Fabrik 
til Fremstilling af Insulite i Kar-
hula i Finland. Den har kostet 5 
Millioner Dollars, er den største 
i Europa og fremstiller nu 400 
Tusind Kvdr. Fod Insulite om Da-
gen. Insulite forhandles af Allinge 
Kolonial og Produktf. 

Frelsens Hær, Allinge 
afholder Foraarsbasar til Fordel 

for det lokale Arbejde, d. 23, 24. 25. 
April. hver Aften Kl. 8. 

Ved Festen forefindes Nummer-
bord, Salgsbord, Konditori, o.m.a. 
Hver Aften god Underholdning af 
Sang og Musik. — Adgangskort 
med 3 store Gevinster er gældende 
for alle 3 Aftener, sælges forud 
a 50 Øre pr. Stk. og 3 Stk. for 

Kr. 
Aflæg Festen et Besøg og støt 

Arbejdet derved. 
Velkommen — Se iøvrigt Annon- 
cen. 	 D. 

Selskabelig Forening. 
indby der Medlem nierne til en Aften-
underholning paa Hotel „Allinge" 
førstkommende Onsdag Aften Kl. 
7,30. En i længere Tid forberedt 
og indøvet Revy opfrisker gamle 
Begivenheder og udformer nye 
Problemer, kort sagt behandler 
vor lille By og dens Borgeres 
Forteelser paa en jovial og harm-
løs Maade. Der er indlagt en 
Masse Sange, saa det bliver vist-
nok en fornøjelig Aften. 

4,ZutoRorsel. 
Ny lukket 4-5 Pers. Bil udlejes 

Vognm. C. P. Pedersen, 
Nygade, Allinge Tlf. 133. 

Takkekort faas billigst i Allinge 

Bogtrykkeri. 

Elegante Brevmapper med silke-
forede Konvolutter og Luksus-
Brevpapir med paatrykt Navn for 
kun 1,50-2,00 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Seeson=Nyhederne 
Fodtøj er hjemkommen. 

C. Larsen, Vestergade, Allinge. 
~~~1.11~MPir 

Slogeriels Illsaigy illinge. 
Friske Vare'.  Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Røget Medlett,rpolse og Sylte. 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen. Tlf. 38 

Daggamle Kyllinger. 
Forny Deres Hønsebesætning 

og køb daggamle Kyllinger af mine 
rigtlæggende RIR x med ind-
købte kaarede hvide Italienerhaner. 
Bestillinger modtages og kan eks-
pederes fra sidst i Marts og siden 
fremefter hver 6. Dag. 
Pris i April-Maj 

pr. Stk. 40 Øre, 
Pris i Juni 35 Øre, 

E. J 
Tlf. 

pr. 100 35,00. 
— 30,00. 

Andersen, 
Sandvig 3. 



Nyheder hjemkomne. 
En Mængde nye Foraars- og Sommerfrakker 

Imprægnerede - Kulørt melleret Kamgarn. 
Garbircord og andre Kvaliteter 

er nu paa Lager i alle Størrelser, ogsaa i ekstra store. 
Vi har til alle Priser, fra ganske billige til ekstra Ima 

Kvaliteter gennemforet med smukke Brocades- og Silkefor 

Fikse uldne Kjoler, i kulørte og sorte, er paa Lager 
fra Størr. 36-48 i Foraarets Modefarver og til smaa Priser. 

Omforandring foretages uden Ekstrabetaling. 

4t4/11!"'11111b. 
 D U Siitt Victor Planck, 

NOKID 	
Allinge. 

1111111111.1RNIMM 	 

Yitwkininåkrcederforretning 
Violin og Klaverundervisning. 

10 K 
 om Maaneden, 1 Time 

om Ugen fra 1. Maj. 

Greta Westphal, Sandkaas Gymnastikopvisning grii n og mine Forældres hjer- 

teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Asta Jørgensen, Rø. 

i Olsker Forsamlingshus. 
Søndag d. 19. ds. Kl. 3 afhol-

des Gymnestikopvisning af et Dren-
ge- og et Karlehold, derefter Fore-
drag. 

4;9  oeindeplads „dø 
Nye Foraarsprøver er hjemkomne. - Prøver til moderne, 

lyse Sommerbenklæder forefindes. 
Iste Klasses Arbejde, god Pasform. Billige Priser. 

121~1~312.115MR1~1~~1211:1~W 	 

gfirin og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Anna Marie Nybo. 

mejeriet 
Alle indbydes. 

Voksne 50 Øre Børn 25 Øre. Xajtjerggaard. 
Sfirteder fif. fikty «Isen. Køb Deres Forsyn'sig 

af Mælk og Finde 
fra vore Vogne og l.ldselg. 

Mælken er renset og er taget 
fra Besætninger, der har bestaaet 
Tuberkulinprøven. 

Forlang vor Flaskefløde hos 
Deres Handlende. 

liaase- og Andeæg 
lak for udvist Opmærksom- 

hed ved vor Konfirmation. 
Clara Sonne. Asta Mortensen. 

er til Salg. Bestillinger paa dag-
gamle Kyllinger at afleverer Maj Md. 

Æg modtages til Rugning. 

Kontrolhonseriet. 
Sandkaas, Tlf. Allinge 91y. 

Math. Dahl. En ung Pige 
søges 1. Maj 
af fhv. Lærerinde C. Lund, Allinge. 5 Pers, Chevrolet Eg }lam Merlhjilier, udlejes. 

Hansen, Skærpingegaard, Rutsker. 
Tlf. 44. 

Sorte Minorka 
Rugeæg a 13 Øre er tilsalg. 

flink til at malke, kan faa Plads 
1. Maj paa 

Frydenhej pr. Tejn. 
Rids. Kirkeskole. Ar~dcrivhs~mm •=1~ 

En Medhjælper Til Salgs INSUILITE 
er: Brænde af Beg 'og El og gode 

Kartofler. 
Raagelundsgaard i Rø. 

og en Pige kan faa Plads 1. Maj 
paa 	Siegaard ved Hasle. ISOLATIONSPLADER 

BEFRIER 
DEM FOR 
KOLDE OG VAADE 
VÆGGE OG 
SPARER BRÆNDSEL 

2iografen. Varm Sort-Pølse 
Søndag aften KI 8. 

Kispus i Kina. 
og Leverpolse faas i flag Fredag. 

Jul. Nansens Enke. Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 
Lystspil i 7 Akter med 

Karl Dane og Georg Arthur. 

En herlig Udflugt. 
Farce i to Akter med Ungerne. 

SANDVIG. 

PRODUKTEN. anbefaler sig med fersk og røgerFltesk, llorbrad og Karbonade 
hjemmelavet Fars, lledister, Sylte, Leverpostej og Lunge-
poise. Alt i Petalwg og konserves. 

Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag. 

Johanne Hansen Tlf. 45. 

Rugeæg 
af R. L R. samt Andeæg kan 

Overretmmagfernr faaes paa Dalegaard i Olsker. 
L. Andersen. Jac. Jensen. Roer 	111=_2_1= 	 Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-

mentskrivning, Dødsbohehandling rn. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1. 

og gode Kartofler er til Salg paa 
Klingegaard i Rutsker. En yngre Karl 

[Byggematerialer. og en 14-16 Aars Dreng søges 
til 1. Maj paa Dalegaard i Olsker. Kød, Flæsk, Pølser 

Ny lukket Bil Tømmer, Brædder, Lægter, Tagpap, Pandeplader, 
Insuliteplader, Glasserede Rør, Cementrør. 

Vi har nedsat Priserne og yder desuden Rabat 
pr. Kontant. 

modtages til Røgning. 

Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19. Allinge-Sanduig udlejes. 
L. P. Olsen, ved Tejn St. 

Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 
Brandforsikringspolicerne bedes 

afhentede I. April. 

En flink Pige A. Larsen. 

ha kod al FlyiNiol grodukten. søges 1. Maj, og en yngre Karl 
straks eller til 1. Maj. 

Bondegaard, Rutsker. 
En flink Karl bortsælges i Løbet af 8 Dage: 

1 Sofabænk, I Skrivebord, en lille 
Disk, 1 Vindueskasse, 1 Bordlam-
pe, Trillebør m .  

Elisabeth Holm, Storegade. 

17 	18 Aar, kan faa Plads 1. Maj 
Smedegaard, Rø. 

Prøv Lykken Altid frisKbr. Kalk. 
Brændt Gødningskalk er den bedste. 

Forlang Tilbud. 

Tlf. Hasle 102. 	 Tlf. Rønne 393 

En sund Lodeko O Hasle I 
Kalkværk 

80,nrin Kr. i Landbrugslotteriet 
uuu kan vindes. 

'/1  Lod 130 Øre, '12  Lod 80 Øre. 
Sedler sælges til 20. April. 

Aut. Kollektør 
Barber Johs. Larsen, Allinge. 

Tlf. 53. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank er til Salg. 
Udmarksminde. 

modtager Indskud paa Ind-
laarishog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, rn. 
Roer og garleflor 

er til Salg. 	Sigtegaard, 
Tlf. Gudhjem 36 x. ging og 9rendafils 

Yorcelten. 
En Karl 

Bornholms 
Spare- og haanekasses "de  Spisekartofler kan faa Plads paa 

Heslegaard, Olsker. 
sælges og bringes daglig, 6 Kr. pr. 
Td. Smaa Partier 4 Øre pr. kg. 
Tlf. Allinge 144 	Chr. Jørgensen. 

Foraarsudsalget begynder den 23. Marts og 
slutter den 2. Maj. Priserne er nu meget billige, 
og enkelte Dele er yderligere nedsat i Aar, grim-
det paa stort Lager, men Bestillinger bedes indgi-
vet hurtigst, da mange Dele bliver udsolgt allerede 
de allerførste Dage. 

Afdeling i 

Kontortid 9 -12 og 2- 4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

„Xallelyst" 
Anbefaler sunde, haardfore Frugt-
træer, Buske, Roser m. m. 
Haveanlæg og Kirkegaardsarbejde 
udføres af Fagfolk. 

Telefon Sandvig 6 og 47. 
M. Kr. Kofoeds Enke. 

En Ko, ■ ••■=m•INI■•■■•■••■••ffieffilliil■E■.■ 

der kælver 3. Kalv i juli, sælges. 
Hansen, Blaaholtshus. Snedfierar6ejde 

9roduktetz Nyt og Reparationer udføres godt 
og billigt, samt Glasning. 

Math. Kofoed, Frelsens Nær, Allinge. En Forkarl Stor Foraarsbasar 
i Lokalet østergade, 

den 23 , 24., 25., ds. Kl. 8 Aft. 
Torsdag aabner Købmd. Lund 

Festen. Strengemusikkorpset fra 
Svaneke spiller. 

Fredag og Lørdag aahner Adj. 
H. Poulsen. Strengemusikken fra 
Hasle spiller begge Aftener. 
Lokalet vil være flot dekoreret 

og en Andenkarl søges til I. Mai. 
Marker, Muregaard, Klemensker. Sarnevogne. Alt Malerarbejde 

Det største 
Odvalll i Haffielnki(er 

Alt Malerarbejde, udføres smukt og solidt 
til rimelige Priser. 

Nve smukke 1931 Modeller er 
hjem kommet i stort Udvalg. 

Priserne er meget rimelige i Aar. 
Legevogne og Klapvogne 

i nyeste Faconer. 
Løbehjul, Cyeelheste, Dukkevogne 
m. m. Gummiringe og andet Tilbe-
hør til Barnevogne haves paa La-
ger og anbefales til billigst mulige 
Priser. 

samt Opsætning af Tapet udføres 
billigt. Send mig et K )rt og jeg 
kommer og taler med Dem. 

J. Dam, Murkager pr. Tejn. 

Ludv. Jacobsens 
Male rforretning 

finder De hos mig. 

Priserne er i Aar billigere 
end nogensinde. 

Frakker uden Foer 18,00 
do. med Silkefoer 29,00 

tidl. Johs. Hansen. 
Værksted Nørreg. Privat Havneg. 29. 

Tlf. 84. - ALLINGE. - T11.84. 
Altid til Tjeneste med Tilbud 

og Overslag. 

•■■••■=!, 

En Hd, pige Karl 4 Stk. Porte 
med Beslag, er til Salgs eller 

Bytte med Sæd. 
Vilhelm Jensen, Tlf. Sandvig 29. 

søges til 1. Maj, 

P. C. Holm, Allinge. 
Forrelningskonuolutter 

Mellegaard, Re. 

Allinge Messe Allinge 81(reri Ål Lashrsel ulkes En Pige, 
som vil deltage i Malkning og en 
Anden karl søges 1. Maj. 

Brogaard pr. Allinge. 

ved Th. Holm. samt Svin til Slagteriet a 75 øre 
pr. Stk. 

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. Al. 117 y. 	A. Engel, 

sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge BogtryKKeri 

Optændningsbranade altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. Ave?ter i „Nordbornholm" T. 



filiver tilfreds 
med den Klædning, De faar hos mig. 

)))))».- I. Klasses Skrædderi og fineste Pasform. -.4(-(((< 
Klædevarer og Prøver forefindes. 	e. 3osefsen. 
Lad Deres Tøj reparere og presse hos mig. 	Tlf. 28. 

Kofod & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser 

Telefoner 77 og 79. 

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

Indbinding af Beger. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

14 /9ages Reklamesalg! 
For at henlede Opmærksomheden paa min nye Skotøjsforretning, 

giver jeg paa alle Varer fra 10. til 25. April 10 pCt. Rabat paa 
mine i Forvejen ualmindelig lave Priser. 

Det er ikke gamle, umoderne Varer, men nye Ting, som endnu 
ikke er noget Aar gammelt. 

Stort Udvalg i Herre-, Dame-, Drenge-  og Bernefodtej. 
Sort, brunt og Lak. 

Et mægtigt Parti af de saakaldte Kamelhaarssko samt nogle Par 
Gummistøvler sælges rasende billigt. 

Ca. 50 Par Træsko sælges til smaa Priser, saa lier er en sjelden 
Lejlighed til godt Køb. 

Yodtejsmag asin. L. Larsen. 

Alle TryKsager 
saasom 

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

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medie kort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri • 

571 Konfirmanden. 
Vaaren sig nærmer, alle Knopper svulmer, 

grønnes og gror. 
Løvspringets Styrke i Naturen ulmer, 

solvarm og stor. 
Ogsaa for Dig din Ungdoms Foraar fødes, 
Længslerne stiger, Haabet staar i Glans, 

Sol og Drømme mødes, 
vinker din Sans. 

Her har du vokset fra din første Time 
Aar efter .Aar. 

Her har du hørt din Barnsdoms Klokker kime 
Vinter og Vaar. 

Her i dit Hjem har Kærligheds Varme 
bølget omkring Dig under Bøn og Sang, 

tryg, mens Tider larme, 
gik Du din Gang. 

Herfra Du blev i Daabens Morgenrøde 
baaret til Gud. 

Her har vi lært Dig Livets Kald at møde 
efter hans Bud. 

Knyttet i Dag Du har for Herrens Alter 
Pagten med ham, hvis Ord er Naadens Røst, 

som bag Fløjl og Pjalter 
ser os i Bryst. 

Frem skal din Sjæl mod Aandens Sommer stævne, 
folde sig ud. 

Spænd kun som Ørnen højt til Flugt din Evne. 
stig dog med Gud. 

Naar Du med Fryd mod Livets Skønhed higer, 
fast skal i Daabens Pagt dit Hjerte staa, 

Salighedens Riger 
da skal Du naa. 

Tag blot mod Lykken, om den vil Dig gæste, 
tak da din Gud. 

Aldrig dit Hjerte dog til den Du fæste, 
brat gaar den ud. 

Vandrer Du frem med Herrens Fred i Sinde, 
Tryghed i Sjælen, Syn for sandt og stort, 

herligt skal Du linde 
Himlens Port. 

P. Lauritsen. 

llaoU glluilodioj 	repareres 
og forsaales. 

Selv de vanskeligste Reparationer udføres med Garanti. 
Telefon 804 E. Løvgreen Telefon 804 

Vulkaniseringsanstalt/  Rønne. 
NB. Et Parti brugte Dæk 29 x 4.40, 29x 4,50, 29 x 4,75 sælges billigt. 

bag bintfe ibftrup, gtiel3 CSjætteen 
her og Qbriftian glielfen 	nieb førte 
glatten efter 2angfrebag familien ineb en 
Sbenfler tit enlonunt Rapel, buor be 
finugtehe Zjcere, en Rattelorm, Wrter 
og Raffebanner i 2anb fra et Slib fra 
Sfaane og førte bet tit .-slergeit Stofoeb 
pul banittiernotrn. (Wleb ham boliber 
St oefoeberne for Vilbor bad snbtog pna 
baminedbolm). 	bitbe hente mere, men 
fan bar ber golf, ber git „paa 2inien" 
(Stranbfratiferite pan Cfatibet) og fart 
turbe be iffe. Zjæreit biro neefie glat 
hentet af 2øjtnant Jørgen Najet) paa 
V3orre og ført tit )Matine. 

Støjen fra bette fibfte goretagenbe 
bceffebe bc nærre Waarbbitnben og benne 
igen en Zjettefterarl, boiltet ffultelig for-
aarfagebe, at bife 93egivenheber bengang 
bien ftriftlig behanblebe i Zingprotototlen 
og nu — i ,,9torbbornbottn". 

2ibt om gamilien bilIebranbt: 
?,ber 	,tillebranbt bar 5 Søn- 

ner og 3 Døtre. 1)13eb er er bob, efter-
fob fig 3 Sønner i Røbenbaun: 
greberi! og 3eber. 2) bang bor i 
ge. 	ben rit bor i $Klinge. a) G3 per 
er fejlet til gliga. 5) 3'bar ?Ir b o e faret 
til CS-ø, bob 1780. 

Mlbfte Datter ') St aren er bob, ef 
terlob fig 1 Søn og 2 Zotre. Sønnen 
er batta sørgenfen bolm, (1807 gor-
manb for 21flinge.Saubuig V3orgerftabj, 
celbfte Datter er gift meb sorgen Rag 
i Snlibbig, og ben fulgte, .c,oljatine er 
hjemme t)o, Gaberen, sorgen Satnuelfen 
i Vlflinge• 2) W1 aren er bob og ef terlob 
fig en Søn tit CSø3 tint Gbriftianfen 
og 2 Matte Glifeibetb og Rirften tjenenbe 
i Stabenbatut i ,,97orffe 2obe" i 97nbarm. 
3) (la trine 93tarie fjoUlgent Viippetbne 
i Rabenbatn. 

3ibt Zragebie: 
go*nbcerenbe tegn i Ciffer .alf e3 

frafeparerebe bufttu Wien Stirftett 
balter bar fljaatet untabet 2cerreb, ber 
Isa tit Tegning paft .tranben. benbd 
9.1tartb bar bortfolgt fit Zegnefalb og 
bil ilte ernære benbe, buotfor tun maa 
betle. tun har tibligere begaaet Smaa,  
ttperi, rporfor hun bar ntaattet „gem 
nieb gebelen (Zrceftufte af Borm font en 
"13iotin, bbori bobeb og bcenber turbe 
faftfpcenbe) en Gang i Ref4ø og en 
inug i fflønne. brut bonifd tit at mi-
fte fin bub i gcengfet — bet Stinb! 

Der optæfd 3aitteobligation fra rør 
gen Roefoeb, bammedbotm, tit robe-
ren batt3 Roefoeb i kabenbaan 'mb 1. 
13rioritet i @aarben. 

99ogte.Bjergere tiltatd for iffe at bebe 
bjerget bete 2abningett fra et Q.ecig (Sæb), 
men fugt, at ber irre bar mer, for fan 
fiben efter Vluttionen at tabe hentet Ne-
ften tit fig fetu (gaar ben, fan gaar ben 
— men ben gir altfaa irre!) 

onimanbeur 2øuenørtt beføger .am-
meren for at ubbodge et Steb til S ah r. 
"&elgerStejlebjerg beb @amte Dam, 
bbor ber opfattet Sten martet nieb 
1{rub4 ober fflrunben. 

San talber .ammeren „Stongen3 U.b. 
mart", men sargen Roefoeb m. g. er-
fimrer, at bette er fortert; bet er „bc 
to Ner?., publitue 'orber." S23ten3 gor 
manb batW biftebranbt ubtater, at bet 
bar Stabe for S23gen3 fattige S:lorgere, 
0111 be miffebe nogen @redning paa t am,  
meters. 

Zen 2beti £ttober 1799 botbd ber 
'Itnabftnefainting i Sanbuig i VInfebning 
af en Stribelfe fra han høj grebetige 
keetleitee Stiftabefalingmanben angan-
enbe VItlinge bøn, men Gnigbeb opnas,  
ebe3 iffe i 8orgerilabet, om man ffutbe 
foretreette at robe @runb til baml efter 
til Cpbtjggelfe af et Zingtp& 

tiben Vlarhunbrebet ubtob anbenbtes-t 
en Range 2itabe i Zingprotoroften paa 
Stranbingtommigcer Stenbed og Zolb-
betjent SJ2iet3 @mbar), fom Peb en R3rag 
auttion babbe brugt en falff Z3regt, bvit-
let titout refutterebe i en (tørre S3øbe 
tit Siklinge-Satibbig gattigtage. 

lieret 1800 inblebebd meb Ublcag• 
gelfen og Zafferingen af sorb til en 

'Bel mellem Scene og 'aiibbig fif bet 
nu( gnr (tBejen lang b ulimet-facil) og 
en Snitgorretnitio, meb omftænbig sBe,  
ftribelfe af be ene gurbugnianer pen 
St,'jfebjerg (nabent Eulflu),kautz-.5 
firma banuneø i Berit pan 21mib i Rø, 
Ivnbablig geeftaing forbi ban er farlig 
for ben 'offentlige Sitterbeb. 

t.be Vtuguft 1801 aftiolbd Snue4for-
retring paa et af bayt3 Sinberg bligget 
SInthuII tit `:')tet, og nogen Zib eftit 
ren gnrinfpetter 13eberfen fInfte int 
1)f Il line Nfpertorbotig beb Stulblifet 

9Inbetfen (53acub i Sanboig). 
3nret ritube nu fprebe bet farlige ghtte-
møde til megen @aou og @læbe for 
Sønieenbene titte' tabet og montre i min-
bre Grab for Sanhig 'Bjergefan, b'er 
nu matte fe berd 5Breginbtcegter neb-
ftaarne. Shinet' 1807 tit 14 flid be boet 
femt atter ftuffe bet, fon at 'Briggen 
„game" in, lig. funbe faugd af Stib.4.- 
icetbeu beb norbre hanener, ber bobbe 
opflugt fan mange far ben (Crtogftibet 
„Ctanb"), 

Zen 16. Dec. 1805 befiatiger 2 'Mu 
rere, 1 Zamrer og 1 Slubrer fra basre 
og Rønne bet af Ngniefter Støbninub 
Vajtnant sncob surgen fflrønbect) btja- 
gebe 	ingbu3 i Sanbvig og firaber alt 
i erben og 'Manglerne fra fibfte &N,  
tigelje afbjulptie. De ubtater om Rattet-
obner, at lier næppe fittbd bebre paa 
bete !anbet, og 'rønner, at ben er [argt 
ober 50 Dater bart). (tibur er bet bog 
en Stant, at ben iffe fif 2ob at blioe 
Der). 

Zit Inhiber Zingprototollen om bine 
inerrantiliftiite fiber, bbor Stien- og Cft,  
inbifarere bragte 9ligbuninte ti[ 2anbet, 
b. b. f. ben Inhiber om bet pan fin egen 
tragifte SZii3 ueb at ntelbe om benl, ber 
bteP berube, — — om mangen raft 
ung 21f1inge: C-nnb»ig Sagud Døb i bet 
oftinbiffe Stompagui3 Zjenefte. 2ar;I:i Ri-
nafarer beb en SJJtattb, btr bobbe lagt 
op i ?Mime — en af benl, ber tom 
biem igen, men ban inabe not irre rig-
tig finbe fig i be fniaa gorbotb. ban 
M 2 2Iar3 aorbebring3bu3 for Zuveri. 

itglritbertrigen fatte en traf tig Slut 
ften pan benne @utinfebperiobe. 

1806 bragte en Stranbing ueb 2i tinge. 
Stibet bar taftet meb ,ør, fim lagbd 
i en lang 93unfe reb.tranben. Gt Q3agt,  
bolb pna 6 milifcere 'Borgere og 6 'Vier-
gere ftiftebd til at bgfe pari, men al-
tigebel »ar ber efter 9tatten ben 18 og 
19, December et mægtigt bid i 
2,ange gothør og netibelige 'Bibnefore-
ttaringer, bibtlaftige goitlatinger om 
'Morte ftorinfutbt R3ejr, ingen inbbe fet 
noget — `ålifelibelje af 'Mangel  pan 

Zen 16. gebr. 1807 botbeø Yaab-
ftuefainting i bet line Zingbug i Sanb-
pig i 21i tebning af, at 'Borger- og 'Bu' 
formanb bag S;iilbebranb forntebeta VII,  
berbom og lang Zjenefte tnt forlangt 
Wfffeb f om gcritintib for VIrlinge-Scutb-
pig 'Borgerfrab. 

tenbotb tit Neftriptet af 2-1. TItart.i.3 
1797, font be''tecumer ban boa '11?aabe 
'Balg frat fre, foretager be forfamtebe 
Q3Ingere herd ftriftlige 93otering, f om 
anford i S rotorollen. 

14 .Borgere »ar 'udi og boer fore-
ftaat 3 Ranbibater. Za batU rørgen 
botni bar be flette Stemmer, biltur ban 
talgt. 

.tipper Søberberg flicanbebe meb fil 
Stib bertufd for 2111inge og traf 21f-
tale meb •Bjergerne om at lette Stibet 
for en Det af 2abnin3en. 2nbningen 

cre .Rug, og S3etalingcn beflob af felbe 
Nugen. Zdu5'en falgte han vær til tpeni 
ber bil tabe for en billig 43enne. Z'et 
git glat meb Snapfebrit og halløj enbog 
efter at Stibet tom flot. Gfter at DCCZC 
bugferet tit Qbrifiinnaia fortrob 	fipper 
Søberberg aabenbart og ttagebe for Watt. 
manben, at ban manglebe 320 Zbr., og 
V3otgerne ibanund ftore f8øber tit gat-
tigtgfen. bøje fferet frifenbte bero imib-
fertib fenere. 

Sem er bi ba naaet tit Rrigeg Zib, 
en Zib, ber gab fin 'Danb en ‘5...bance. 
Stit 'Borgerlaptajn @rønbeeb bar Lenet- 
tet ben, bifer en Iloberenflenunelfe om 
13rilepeugene for 4 erobrebe Slibe, bele 
2514 Nbl. 133rønbech orbner Sagen i 

Sager De ell Livsledsagerske, 
ital. ben gamle 	t.)tle fælgs, onfter De 
"Xbgaitg ober Dere 	jetiboin forbubt, 
bar De funbet et ,Gar i&to&ber, flat 
ege bære potitift 91tabe eller YBat, har 
De Strenturer tit Salg eller bit De 
tabe faabanne, bar De faaet nne 
ret tjim, pnatager De Dem Reparati-
oner,bar De ftartet en ran Borretning — 
bnorban flat aott faa fan bet at pibe, 
bn'd De irre auerterer i bet "Btab, foni 
Pirrelig -kid. 

„91pichbornhotin" 
cif e3 af arte i 9forbre berreb og er 

berfur et fortrinligt VInnoneeMab. 

Senb Dere ?finioneer til „Worb 
bornbolin", Zelefort V(llinge 74. 

Fra gamle 
Protokoller. 

6:13/inbelifibeb beb at obertnbe 950 gibl. 
til lad 9lielfen mob fel» at betiotbe 

Zen 6. 9tov. 1807 lam Gbnticen til 
ben im,:tiblurbute "Borgerformarth tait 
;tørgen bolm, bet ligefrem optraabte fon' 
Sabelt i en raft tilte Sabinf,  pan 211. 
tinge Neb. Der Ina ben Ziff; fire engel 
frc Slibe til Vinter, og batat beffuttebe 
at erobre beat og fanetete bet hertil far.,  
!løbne VIntal "Baabe og Unitbilab. 

Sommer' meb fine @titter entrebe og 
erobrebe 	forft bet ene og berefter bet 
Hæfte i Biætten; men pan Dette opholbt 
be to Rapic i..er fig fra be 2 refterenbe 
Stibe, og bet lvtfebd ben ene af Rap-
tajnerne at flagte tit fit eget Slib, tibor 
ban firede:, lob &drille Luve og raabte 
til +fibgolrene pan bet fibfte Srib at 
gøre bet janune. Di ie 2 Stbie forføgte 
nu at erobre be tu forfte tilbage og gjorte 
nogle 23e11binger forbi ben' og ftob ftarpt 
paa benl meb -Kanoner, bomt tog inub-
Iertib Rampen op og (fob igen nteb bet 
Nefuttat, at. Gttgleenberne manne give 
op og ftna tit S.ø, boorefter Sejrber• 
un benl ffnubf omt fappebe %hene og 
jejlebe fine Grobringer tit MjtiffiarWc 
[pot ban bragte bem i Sitferbeb. Vill-
tettobe og Vintre bien fiben bjergebe i 
2anb. 

Stibene biet) prifebarnt til botin og  

9320 	 strib om en »'.15taw 
bepart" giver 13rototollen VIntebiting til 
at fortælle, at en faaban beløb fig til 
800 a 900 sADl. bolm felu fif natur- 

betnbelig niere, og fan fif ban 
2ren og V3erømmelfen; men ben metber 
$rototoften intet om. 

garubett .olm og ?Uting nt.ebnee,' 
]Stiriften 	og .nut sorgett Qbriften- 
fen fon' Nbeljavere af bet eftertragtebe 
Raperbreb, ber meb Rominanbauten, 
@nbernorew8 og Vbrittitanbeg lInberffrift 
tiflob Ncenbehaberen at fare Strig pal 
egen baanb 	be bauftd Z3e1 til No"a 
og nagt1 

totut maa imiblertib babe haft en 
noget fejlagtig Dpfattelfe af Rrigføretfe. 
"13aa Zrol@ af 2111ingetøjtnanten gor,  
bub tiltro ban nemlig engang en fbanfr 
erlogbrig, ber tan nem ffleben i 13aci-
latib3vUnb, at flippe ub i rum Sø. f?au 
pciabrog fig berbeb t 3uueritøreu3 "Brebe, 
og benne 93Innb var i be Ziber Ziftatot 
pan SBorittotnt, men trøftebe fig mulig-

meb ben ttcerfelige t$etating, ban 
fit af Sbenfteren, (Snenfterne ftob ben-
gang paa gjenbena Sibe). 

'2.Iagten nem norbre hanlier (Ratio-
nalvagten) »ar en bberft ubehagelig og 
Liberoen' dagt. Dette tjente llaberofficer 

tor 'Berg og bag sBagtmanbfrab 13a- 
tentin Slag, Zbor Sejl og lait Øeft 
tit lltibflutbning, ba lettet ubenfor 
Ztagtbuben ben glat, ba 93riggett „galt] a' 
ftranbebe 	anteenbtd af @. ilter fri 
»gruet" og obbrænbie nlbele3. Da bc 
enbbibere bar fonte og rafte golf, bet 
hjalp birrionit til Peb golrebjerguingen 
ueb 'Braget, flap tie for Pibere Ziltale. 
(Nret, "Bam!, maa be bel bane tcenbt 
fom Vilarmfignal ?) Zen engelffe ettog 
brig gania babbe en sBefcetning pna 67 

1 /4.1ncenb, boorcif be 7 brutuebe, boiltet 
tibligere er omtalt i „glorbbornbohn". 

glitotaj bolm, @aarbejer i Snebrig 
facit 	3ortierfrab i 1. Ringe foin Støb- 
manb og banbtenbe 1810. 

R. G. S. Stocfoeb. 
Forts. i næste Nr. 


