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Paa de store Banker,
0

Det er et Særsyn at se arnerikan-Damp-Trawlere og motordrevne Fartøjer paa New FoundlandsBankerne, nej, der er Sejl og Aarer
endnu i Højsædet.
Fiskeriet drives ved Hjælp af
Skonnerter, som medfører deres
egne Fiskerbaade, de sinaa „Dory"
er i et Antal af et Dusin Stykker
paa hver Skonnert, og Fiskerpladsen er som nævnt Bankerne, hvor
Vandstanden varierer fra 15 til
200 Favne. Hovedfangsten bestaar
af Helleflynder, Makrel, Kuller og
Torsk.
Det er et stolt Syn at se Skonnerterne for fulde Sejl stævne ud
til Bankerne for at finde deres
Plads", som ofte kan være 500
engelske Mile til Søs. Skipperen
staar selv til Rors. Han er en betroet Mand, selv tidligere Fisker,
som har faaet Skuden overdraget
af dennes Ejer, og hans Opgave
er ikke alene at føre Skibet velbeholdent og hurtigt ud og hjem,
men ogsaa at gøre saa rigt et
Fiske som muligt. Des mere bliver der til ham selv og Besætningen. Dennes Størrelse er som
Regel 25 Mand, det vil sige fortiden Skipperen, det vil sige foruDæksniand samt 22 Fiskere, der
selvfølgelig er fuldt udlærte Sømænd, hvad der jo navnlig er af
Vigtighed, naar den svære Sejlføring skal sættes og tages.
Hver Mand af Besætningen faar
sin bestemte Part af Fiskeriets
Udbytte; de danner paa en Maade
et Andelsselskab og faar nøjagtig
lige meget hver. Paa anden Maade
lader ingen Bankfisker sig hverve
Som Følge heraf hersker dsr et
demokratisk og frit Liv ombord,
der er kun een Overordnet, Skipperen, hvis Kommando lystres
blidt; f. Eks. bliver Alle purret
ud, hvis det en Stormnat gælder
om at bjerge alle Sejlene hurtigt;
men kun undtagelsesvis har Skipperen sit eget Opholdsrum, i de
fleste Tilfælde har han sin Køjeplads, hvor Mandskabet har deres.
Fiskepladsen findes ved Hjælp
af Dybdeloddet. Ankommen hertil bliver „Dorg"-erne sat i Vandet, to og to ad Gangen, med to
Mand i hver Baad, medens Skonnerten stadig sejler fremad. Der
er saa lang Afstand imellem Baadene, at naar de sidste sættes i
Vandet, kan de sjældent se de
første. Fiskegrejerne er gjort i
Orden, før Baadene sættes i Vandet. I hver Baad ligger de lange
Fiskeliner, der kan være henved
2400 Fod lange, skudt op i Trætønder. Paa disse Liner er der
med Mellemrum anbragt mindre
Liner med Staalkroge, og paa
hver Krog sidder som Madding
en Bid Sild. Naar Baadene er sat
i Vandet, ror de lidt bort fra

c.

Fredag den 19. Februar

Skonnerten, og straks vikles Li- kan Skipperen ombord i Skonnerne ud over Rælingen. Begyn- nerten høre, om der har været
delsen og Enden af Hovedlinen „Bid" af en særlig Art. Alt Smaaforankres nied smag Jernankre kravl, som har bidt paa Krogen,
og holdes oppe i Vandskorpen kastes nemlig ud igen, dette er bl.
med Bøjer, forsynede med Flag, a. Tilfældet med den ret værdisaa de uden Vanskelighed kan løse ,,Hundefisk", som ofte sværfindes igen, og nu ligger altsaa mer over Bankerne i store Stimer,
de mange 'Hundrede Fangelinier og den kastes tid paa den Maade,
med hver sin glinsende Madding at Krogen slaas imod Baadens
og svajer for Strømmen og lokker Ræling, hvorved Fisken befries.
for Fisken, medens Fiskeren af- Naar Lyden af denne Banken paa
uheldige Dage kan antage Karakventer Resultatet.
Optagningen skal om nogle Ti- ter som Trommehvirvler fra Baanier fortælle dem, om Turen teg- dene, er det en højst ubehagelig
ner til at blive vellykket eller en Lyd i Skipperens Øre, og han
Skuffelse. Der er Fiskere, som kan rnaatte være en mærkelig Sømand,
være heldige og tjene 500 Kroner om han ikke bandede de frække
paa en Uge, til andre Tider kan Hundefisk, der havde været saa
de ligge og rakke ude i et Par lumpne at tage Pladsen op for
Maaneder og i den Tid kun faa .bedre Fisk! Derimod har den braen Indtægt paa ialt et Par Hun- ve Skipper Grund til at stille Fordrede Kroner. Jo mere „Bid" og ventninger til den store Stilhed
jo hurtigere Optagningen kan finde fra „Dory"erne.
Sted, desto bedre er Resultatet for
Naar normal Tid er forløben,
Fiskeren, og ved Sommertid er styrer Skonnerten rundt paa Fidet i saa Tilfælde ingen Sag at skepladsen for at tage Baadene
være Fisker, siger han selv; men paa Slæbetoug og faa Fangsten
Vinterdage, hvor Arbejdet i Baa- , indenbords. Denne behandles
dene foregaar ved Fakkellys til straks, hvis man er ude paa det
langt ud paa Natten, og hvor saa- saakaldte Saltfisk-Fiskeri, paa den

Det kinesiske Riges Hovedstad.

Vi bringer i Dag et karakteristisk Gadeparti fra Peking, en af
Verdens ældste Byer. Allerede
1000 Aar før vor Tidsregning skal
der her have ligget en By, der af
og til var Hovedstad i mindre
Stater, men større Betydning har
den dog først faaet i Begyndelsen
af det 13. Aarhundrede. Krige og

Jordskælv og andre Naturkatastrofer har mange Gange hjemsøgt Byen, men den har dog endnu
med sine Bymure, Porte, Templer,
Haver og Søer, forladte Kvarterer
og Paladser et ældgammelt Præg
— vidt forskelligt fra de Byer, vi
Europæere kender.

vel Baade som Skonnert kan være
helt overiset, da er det en meget
haard Tørn at være Fisker paa
New Foundlands-Bankerne, og
han maa være glad, om han slipper fra saadanne Strabadser tiden
Forfrysninger.
Naar Optagningen af Linerne
finder Sted derude i Baadene,

Maade, at Hovedet hugges af Fiskene, som derefter afvaskes i
Havvand og lægges i særlige
Baase, hvor de dækkes med Salt.
Baasene er indrettede, for at ikke
Fisken skal gaa udenbords, hvis
Skonnerten ruller. Saa renses
Grejerne, ny Madding sættes paa
Krogene, og Fiskerne gaar igen
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Trykt i Allinge Bogtrykkeri

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage for Bladet udgaar.

ombord i deres Baade for paany
at sætte Linerne, og saaledes gaar
disse Mænds Dag fra Solopgang
til Midnat. Søvn bliver der ikke
megen Tid til. Derimod siges
Bank-Fiskerne at have en glubende
Appetit, og det er derfor troligt
nok, at Kokken ombord regner
sig for at være den vigtigste Person, Sikkert er det, at er Maden
ikke first class", saa skal de paagældende ikke have noget af at
sejle med ham mere!
Hvad der gælder Kokken, gælder dog i endnu højere Grad
Skipperen — hvis han skulde
svigte Besætningens Tillid, saa
vil det falde ham vanskeligt at
faa Mandskab igen. Hænder det
f. Eks., at han ikke kan finde
sine egne Baade, men maa lade
nogle af dem i Stikken, naar han
sejler hjem, saa kan han ligesaa
godt opgive Søen med det samme.
Her er Taagen Skipperens og Fiskerens værste Fjende, der er Tilfælde, hvor vildfarne Fiskerbaade
er drevet om paa Bankerne i fjorten Dage, indtil Mandskabet er
blevet taget op af en anden Skonnert, men det er ogsaa hændet
mangen Gang, at en Baadbesætning er blevet derude, omkommet
af Kulde og Sult.
Derfor føler Skipperen sit store
Ansvar. Han ved, at han kan stole
paa sine Folk, men de maa ogsaa
kunne stole blidt paa ham. Det er
en kendt Sag, at „den haardeste"
Bank• Skipper har lettest ved at
faa Mandskab til sin Skonnert.
En Mand, der ikke skaaner sig
selv, gaar de gerne ud med. lian
er nemlig hurtig i Vendingen,
naar der er gjort god Fangst,
og han vender ikke om paa Halvvejen, fordi der meldes Storm,
men han rider Stormen af derude
paa Bankerne. Og naar han styrer mod Havn med Lasten fuld
af dejlig Fisk, som skal give ham
selv og Fiskerne mange Penge,
saa render hans Skonnert sine
14 16 Knob i Timen. Det kniber
aldrig for ham at finde Vej, selvom mange har Ærinde til samme
Plads som han — de siger om
ham, at han er klar til at styre
sit Skib igennem et Naaleøje !
Men naar først hans Skonnert
ligger og hviler sig ved Bolværket, saa ved ogsaa baade han og
„Mænnere„ med saa udmærket
godt, at Hvilen er sød i Hjemmets
Skød.

Pinselillierne.
Fra Amerikansk ved C. NI.

._0-Svage og fine lød Spinettens
Toner, og Mormo'r sang med sin
spæde Stemme en lille Romance
om Kærlighed og Lykke.
Elin, hendes unge Datterdatter,
gik og dækkede Bord inde i Spisestuen. Efter gammel Tradition i

1932

Morfaderens, Konsulens, Hjem
skulde de nærmeste Slægninge
paa denne Aften spise til Middag
hos dem . . Den unge Pige saa
ikke glad ud. Det fine lille Ansigt
var alvorligt, og bag de blaa øjne
stod Taarerne paa Lur.
Hver Gang Mormo'rs Stemme
lød ind til hende, maatte hun afbryde Arbejdet og lytte. Hvad var
det, Mormo'r sang? Om Kærlighed og Troskab? Mon det ikke
var noget, der blot stod paa Vers
og Prosa i Bøgerne? I Virkeligheden saa det nok helt anderledes
ud.
Og saa blev hendes øjne igen
fugtige, saa hele Stuen stod som
i Taage for hendes Blik.
Pludselig stod Mormo'ren i Døren, lille og sirlig, med sine Lorgnetter for Øjnene.
— Naa, hvordan gaar det, lille
Elin? spurgte hun venligt og lod
sit Blik hvile paa den unge Piges
alvorlige Ansigt.
— Nu er jeg straks færdig, lille
Mormo'r, svarede hun hurtigt og
tog igen fat paa Arbejdet.
— Ja, det var nu ikke saa meget Borddækningen som Dig selv,
jeg tænkte paa, min Pige, lød det
langsomt fra den gamle Dame.
Elin rystede sørgmodigt paa
sit kønne, mørke Hoved.
— Aah, lad os ikke tale om
mig, kære Mormor, sagde hun
tungt, det er saa haabløst.
— Er det Ord fra en attenaarig Piges Læber, sagde den gamle
Dame opmuntrende.
Kan det være andet? snøftede den unge Pige, og skjulte
Ansigtet i sit Lommetørklæde.
Mormo'r rystede paa Hovedet,
saa Guldlokkerne i hendes ører
klirrede.
— Tør nu dine øjne, lille Elin,
lad Kristiana dække Bordet og
kom saa en lille Tur ind til mig,
saa snakker vi sammen, Men, inden vi gaar ind, sæt saa Vasen
med Pinselillierne frem foran
Morfa'rs Kuvert.
Elin tørrede Øjnene og saa
spørgende paa Mormo'ren.
Ja, men det ser saa underligt ud, at Morfa'r er den eneste,
der faar Blomster ved sin Plads.
— Det skal Du ikke hænge Dig
i, sagde den gamle Dame, idet
hun selv tog Vasen og stillede
den foran sin Mands Tallerken.
— Se saa, lad os nu gaa ind til
mig, Elin, og faa en lille Passiar,
nikkede hun og gik saa foran
den unge Pige ind i det hyggeKabinet.
— Sæt Dig hos mig her r Sofaen og tal til mig om det, der
gør Dig saa traurig. Er det ham,
den unge Maskinmand?
--- Den unge Maskinmand? gentog Elin, og et Smil kom over
hendes forgrædte Ansigt.
Fortsættes pas 4. Side,

til den store Forsamling og Talerne
(Salen var næsten fyldt), og Dam, Bro—o—
gaard, var valgt til Dirigent, blev OrLidt før Jul kom en Haderslev'er det givet til Mejeriforeningens ForAndreas Jacobsen, hjem fra Cana- mand, Fr. Brandt, der holdt et udmærda for at holde Jul i Hjemmet: ja saa ket Foredrag om Trafikforholdsprovar der ogsaa en Grund mere: der blemet paa Bornholm.
Næste Indehaver var Aug. Olsen,
var herhjemme i Danmark en Pigelil,
som han blev gode Venner med, før - der bl. a. udtalte følgende:
Naar Folk for 20 Aar siden traf samhan for 6 Aar siden rejste til Canada,
men,
talte de om Heste, for 10 Aar
og som har ventet paa ham siden da.
siden
om Biler og nu om det økonoNu skal de to smedes i Hymens
Lænker og midt i Marts gaar Bryl- miske Tryk, der hviler over Landet
og om Penge. L. S. har i dette Aar
lupsrejsen tilbage til Montreal.
Forholdene derovre har jo i de sid- vokset sig stor og stærk og Byboerne
ste Aar ikke været gode, og Andreas har med nogen Uvilje sit paa denne
Jacobsen har da ogsaa prøvet lidt af Bevægelse, som jo er en Fagbevægelse
hvert. Til „Dannev." fortæller han saa- med det Formaal at bringe dens Medledes om sine Oplevelser som Pels- lemmer de Goder at blive økonomisk
ligestillede med Landets øvrige Erhverv.
1 æger :
Ogsaa Politikerne af alle Farver har
,,Da Vinteren 1927-28 stundede til,
blev jeg og en Nordmand enige om i Opmærksomheden henvendt paa L. S.
Fællesskab at forsøge os som Trappere Madsen Mygdal udtalte forleden, at
nu er Krisen snart over os. Jeg synes,
(Pelsjægere).
den
er kommen, men det ser ud til,
Vi købte.det til Formaalet nødvenat
han
ønsker, at Stauning skal slaa
dige Fæller, Proviant, Skier, Vaaben,
varme Klæder m. m. og tog saa med sig selv ihjel. Ved et Møde L. S. havde
Banen til en lille By langt oppe mod forleden med Ministrene ønskede StauNord, der hedder Rouen ; det var Me- ning Samarbejde, han er jo en stor
ningen vi her vilde købe en Hest til Taktiker. Zahle ønskede det samme;
at pakke Klunset paa (den var sim- men paa Lovens Grund, og han er jo
pelthen bleven skudt, naar vi kom til straks paa Færde med en Lov, lige
Rejsende, det er den almindelige saa snart L. S. anviser en Vej ud al
Fremgangsmaade), men Sneen over- Uføret for Landbruget; men det er jo
raskede os og kom for tidlig; vi maat- ikke de Love der gavneros. Dahlgaard
te saa købe Hunde i Stedet. Det lyk- udtalte, at han ikke kunde forstas. at
kedes os at faa fat i 4 Køtere, som Husmændene vilde nøjes med saa lidt
saa blev spændt for en Slæde, og saa som de Krav, der fra L. S.s Side blev
stillet til Regeringen, de skulde have
startede vi ud i det store Ubekendte.
Selv om det kun var. Køtere og ikke meget mere.
Jeg tror, vi i øjeblikket skal være
rigtige Slædehunde, vi havde faaet,
saa lærte de hurtigt at trække Slæden, lidt forsigtige, for vore politiske Kegleog i fire Dage gik det over Stok og spillere vil gerne alle tage sig L. S.
til Indtægt. Men hvor længe har vi
Sten nordpaa.
Raad
til at se paa den politiske Kamp
Saa mente vi, at Stedet var til vort
Formaal ; vi byggede et lille Blokhus, imellem Partierne, Landet førbløder.
Der er udsendt Stemmesedler til
hvor vi indrettede os for et længere
Medlemmerne af L. S. i det øvrige
Ophold.
Saa begyndte Arbejdet, og lad det Land og enkelte Steder paa Bornholm
være sagt med det samme: at trappe ogsaa til Urafstemning, om følgende
det betyder Ar bej de saa det f o r- Spørgsmaal:
Er De enig med os i at tilstille Reslaa r. Vi var altid undervejs paa Ski;
Egnen var trøstesløs, Skov og atter gering og Rigsdag et Ultimatum med
Skov -- ja, nu maa de ikke tænke Krav om Foranstaltninger, der kan
paa den danske Bøgeskov i Maj, nej, bevirke, at Landbruget igen bliver rendet var canadisk Skov, uden Vej og tabelt? Svar 100 pCt. Ja.
2. Vil De medvirke til, at modvillige
Sti med store styrtede Træer, stejle
Bakker eller Vandløb, der skulde for- Bestyrelsesmedlemmer i Mejeri og Slagceres, eller tæt Buskads at ase sig igen- teri erstattes med andre, saadan at vi
nem. Ikke et Menneske i mange, man- ved en indtrædende vanskelig Situation
ge Miles Omkreds: vi maatte rette os er Herre over disse økonomiske Foreetter Kompas for at finde tilbage til tagender? Svar: 94 per. Ja.
3. Saafremt Lovgivningsmagten fortHytten, og hundekoldt var det selvsat vil modsætte sig vore berettigede
følgelig.
Det mest irriterende deroppe var den Krav, og Forhandlingens Vej viser sig
evindelige Hylen af Ulvene. Den varer ufremkommelig, er De da stemt for
ved ustandselig fra Aften til Morgen. et af følgende Midler: BetalingsstandsHelt ufarligt var det heller ikke, sær- ning 12,4 pCt. Produktionsstrejke 3,4
lig da Vintefen rigtig satte ind. En pCt. Tilbageholdelse af Valuta 58,9 pCt.
Gang blev vi pludselig og uventet an- Følge Flertallet 4,7 pCt. og imod at
grebet af en Flok og maatte hurtig anvende Magtmidler 5,4 pet.
4. Vil De være kollegial og medentre op i hver sit Træ; her maatte
virke
til den Plan, som Landsudvalget
vi tilbringe 4 Timer i en forfærdelig
Kulde, saa blev de heldigvis kede af for L. S. og et Flertal stemmer paa,
og som det anviser i ovennævnte
Belejringen og luskede af.
At forskaffe os Kødmad til Føden Spørgsmaal. Svar 71,5 pCt.
Jeg har altid personligt haft imod,
for os selv og Hundene forvoldte os
at
Ordet Produktionsstrejke-kom med
ingen Vanskeligheder, da der var spipaa
Afstemning. Det har ingen god
seligt Vildt i Masser; men lidt ensformigt blev Kosten, da Menuen næ- Klang paa Landet, hvor vi jo hver
sten altid stod paa Dyrekød, mest af Dag skal fodre vore Kreaturer.. En anElsdyr, som aldeles ikke er nogen den Ting er, at vi paa et givet Tidspunkt bliver nødt til at regulere TilDelikatesse.
Der blev dog kun skudt det aller- førslerne i nogle Dage, hvis Regerinnødvendigste ; Trappere omgaas altid gen vil benytte Loven imod os og konmeget sparsommeligt med Patroner; fiskere de Penge, vi har tilgode i Engdels fordi det jo er besværligt at fragte land for leverede Varer.
Nu er der mange af vore Byers
dem til Rejsende, men dog særlig,
Handlende,
som mærker Landbrugsfordi der skal være Ro i Jagtdistriktet.
Det meste, vi fangede, var Ræve, krisen og som haaber paa, at L. S.
almindelige røde Ræve, men vi neg- kan faa sine Krav gennemførte, saa
lede da ogsaa to Sølvræve, der alene Landbruget igen kan blive rentabelt.
Kreditforeningsdirektør Ole Bull, Sønindbragte os ca. 200 Dollars:
derjylland,
udtaler, at en Kreditobligaendvidere fik vi en Del Moskusrotter,
tion kun har den Værdi, som- dens
nogle Mink samt 4 Ulve.
Da Foraaret kom, pakkede vi vore Forrentningsevne har, og derfor er vi
Skind paa Slæden, spændte Hundene interesserede i Moratorium og Nedfor og tog atter sydpaa til civiliserede skæring. Ogsaa herhjemme har jeg
Egne. Vi solgte vore Skind og delte faaet Anmodning fra Folk uden for
Udbyttet, og selv om det gav en hel Landbruget om at blive Medlemmer,
god Vinterløn, saa skal jeg ikke for- og de har kraftigt opfordret til at tage
søge mig som Trapper oftere. Fælderne fat, for den nuværende Situation er
og en Del af vore Grejer ligger der- uholdbar.
Taleren oplæste et Par Henvendelser
oppe endnu, og hvem der har Lyst,
maa gerne laane dem – vi skal ikke til Regeringen og til Medlemmerne,
som har staaet i Dagbladene, og som
p» den Galej igen.
Saadan en Tur er interessant – b ag- var vedtaget paa Landsudvalgsmødet
i Aarhus d. 6. ds. og udtalte, at der er
e f t e r.
tre Veje at gaa for at komme ud over
Krisen: Inflation, som er den bedste
for Landbruget. Nedskæring og Fastlægning af Kronen ved 20 a 25, som
bliver den bedste for hele Samfundet,
og den nuværende Deflation, som er
den daarligste, der kun gavner Finansholdt i Torsdags et stort Møde paa verdenen og de fastlønnede. Jeg tror
Højskolehjemmet med 2 Indledere - ikke, at denne Vej fører til Maalet, at
Fr. Brandt, Bodilsker, og Aug. Olsen, Landbruget igen bliver rentabelt.
Hollændergaard.
(Efter Rytterknægten.)
Efterat Udvalgets Formand, Kofoed,
Bækkelund. havde budt Velkommen
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Landbrugernes Sammenslutn.
for Aaker og Aakirkeby

Hønsetyven.
0. Lindqvist.
Af

—o—
Dette er en lille Fortælling, som
viser, hvordan det gaar, naar
man er ulydig mod Fa'r og Mo'r.
Den handler om Grethe, som bare
var sytten Somre gammel, men
mente — som alle syttenaarige
—, at hun var stor nok til at kunne staa paa egne Ben, samt at
Fa'r og Mo'r var skrækkelig gammeldags og alt for strenge osv.
Og nu kan alle syttenaarige
spejle sig i Grethes advarende
Eksempel!
— ——
Grethes Fa'r og Mo'r var Gaardmandsfolk, og Grethe var eneste
Barn. Derfor var de saa omhyggelige for hende, som nogen Forældre i det hele kan være — men
hvad forstaar Børn sig paa det!
Tværtimod syntes Grethe, hun
havde faaet et Par særdeles sure
og uforstaaende Forældre som
aldrig vilde tillade hende noget,
der var en Smule ved. Tænk —
de havde forbudt hende at gaa
til Foreningsbal paa Kroen.
— Det er ikke, fordi vi har
noget imod, at vor lille Pige morer sig, sagde de, men det skal
være pæn Morskab, og det skal
være paa Steder, hvor vi ved, at
Du intet kommer til. Her bliver
der drukket, og det gaar ikke altid saa pænt til — vi vil ikke
have vor lille Pige ødelagt. Naar
man er ung som Du, har man
ikke godt af at danse Natten væk
uden Opsyn, borte fra Forældrenes Øjne.
— Uh! Grethe surmulede. Kunde
der være noget farligt i at danse.
Og kunde hun ikke et Øjeblik
leve uden for de to Gamles øjne.
Hun gik rundt med et alt andet
end klædeligt Ansigt. Det var da
for galt at behandle hende som
et Barn — hun fandt sig ikke
i det, og det Bal vilde hun til ...
Hun havde aldrig før overtraadt
sine Forældres Bud, men nu vilde
hun gøre det, det var sikkert og
vist — ja, og saadan gik det ogsaa.
Balaftenen gik Grethe tidlig til
Sengs — men da der var blevet
stille i Huset, stod hun igen op,
var paa et øjeblik i Tøjet, som
hun hemmeligt havde lagt frem
. . . og ganske stille listede hun
ud af sit Værelse.
Der var tyst paa Gaarden, alle
sov. Ude var det mørkt og dystert. Gaardspladsen saa nærmest
truende ud; en daarlig Samvittighed gør altid Omgivelserne mindre hyggelige. Naa, men Grethe
samlede al sin Harme og alt sit
Mod og listede hen over Gaarden
naar hun bare var vel ude paa
Vejen, var alt sikkert, saa var
der kun en lille Fjerdingvej til
Kroen — naar hun skyndte sig,
kunde hun snart være der.

Men hvad var det! hun syntes
ganske bestemt, der kom nogen
omkring Hushjørnet, — jo, nu
hørte hun tunge Trin Hvad skulde hun nu gøre — det gik ikke
an at blive opdaget • . .
' Hun saa sig om i Mørket efter
et Skjulested. Da hørte hun Gasen skælde ud inde i Ilønsehusit — det var en Ide: — Hønsehuset . .
Og hastig smuttede hun ind og
trak forsigtig Døren til efter sig.
Her kunde hun staa, til der var
Fred igen.
Men saadan skulde det nu ikke
gaa. Den kommende var nemlig
ingen anden end Gaardens Forkarl, Lars. Han havde været en
Smut henne paa Kroen og skulde
nu en lille Tur hjem for at fodre
Hestene. Han havde øjeblikkelig
opdaget den listende Skikkelse,
men kunde paa Grund af Mørket
ikke se, at det var den lille Grethe. Tværtimod fik han ganske
andre Tanker om den mystiske
Skikkelse der i Gaarden.
— Det er nok den forbistrede
Hønsetyv, mumlede han.
Der var nemlig i den sidste Tid
sket flere Hønsetyverier der paa
Egnen, saa Karlens Antagelse var
meget rimelig. Og da han tilmed
saa Skikkelsen forsvinde ind til
Hønsene, var han ganske sikker
i sin Sag.
— Men nu skal det ogsaa være
forbi med hans Stjælen, det siger
Lars og jeg! Og hurtig sprang
han hen til Hønsehuset, skubbede
Døren fast til og lagde Krogen
paa.
Hvis han nu var blevet staaende, havde han hørt et forskrækket Kvindeikrig, men Lars blev
ikke staaende. Han skyndte sig
hen til sin Husbonds Sovekammervindue og hamrede paa af al
Kraft, idet han raabte:
— Jeg har fanget Hønsetyven!
Dernæst var han henne ved Andenkarlen og fik ham purret ud,
han skulde staa Vagt. — Og saa
gik det i flyvende Firspring hen
paa Kroen efter Sognefogeden,
der i Embeds Medfør overværede
Ballet.
Naa, Lars gjorde ingen Hemmeligheder af sin Bedrift, saa der
blev stor Opstandelse i Balsalen,
og en Mængde gik med. — Han
kan jo godt være farlig, maaske
han er bevæbnet! raabte de. Og
Sognefogeden var ingenlunde ked
af at have Selskab, det var saadan sin egen Sag i Nattens Mulm
og Mørke at skulle gaa i Lag med
en Forbryder.
Imens stod Andenkarlen trofast,
omend skælvende af Angst, Vagt
ved Hønsehuset. Husbonden kom
til — de lyttede . . inde i Hønsehuset lød et rædsomt Spektakel,
Hanen galede, Hønsene kaglede,
og Gasen blev ved at skælde ud.
De kunde jo ikke vide, at det
var den stakkels Gretre, som i

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.
Chr. Diderihaen, Rønne.
TIf.865.
Indbinding al Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. — Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNSTØBERI ak MASKINFABRIK.

Ajlepumper - Vandpumper - VarmtvandsAniteg,

Vi senderenz 97ordSornfiolm,
tænk derfor ogsaa paa os, naar ,9 e har et
eller andet at avertere.

AVER~ i NORDBORNHOLM

sin Skræk var traadt forkert og
faldet over mod Hjalet og nu fægtede i vild Forvirring midt imellem de skrigende Høns, alt mens
Larmen blev større og større,
. En stor Skare stod nu
samlet udenfor Hønsehusets Dør.
— Tja, vi skal vel til det, mumlede Sognefogeden og- tog et forsigtigt Skridt hen imod Døren.
— For Guds Skyld ! hørtes en
Kvindestemme. Gaa ikke for nær
Peter, saa slaar han Dig ihjel.
Det var Grethes Mo'r, som med
Skræk og Lygte var arriveret paa
Krigsskuepladsen.
— Det er rigtigt, raabte nogle,
lad os faa nogle Vaaben!
Og lidt efter var hele Skaren
ren bevæbnet med Høforke og
Spader og Stænger, og hvad man
nu i Farten og Mørket kunde faa
fat paa. Spændingen var stor.
— Jeg foreslaar nu, sagde
Landsbyens Skræder, som samtidig var Spillemand ogfyldt med
Løjer, — at vi tager et Par Spande Vand, og saa giver vi ham et
Styrtebad, naar han kommer frem,
det vil være en god Lærestreg.
Forslaget blev vedtaget under
Jubel, og snart var der skaffet
det nødvendige til Veje. Det var
ogsaa paa høje Tid, for midt i
Hønsespetaklet kunde man nu
ogsaa høre en dundre paa Hønsedøren og forsøge at faa den op.
Ganske stille- listede Forkarlen
hen og tog Krogen af Døren. saa
rev han den op, idet han sprang
tilbage, og idet Skrædderen hurtigt talte: en, to, tre — slyngedes
en fire—fem Spande Vand i Hos
vedet paa den formodede Hønsetyv, der skreg, som var hendes
sidste Time kommet
. . Drivvaad, ukendelig af Hønsesnavs, med Taarer og Vand
løbende over Kinderne stod den
lille Grethe midt i den forbavsede Skare.
Naa, det er Synd for Grethe at
dvæle mere ved den fatale Aftens
Begivenheder — men fra den Dag
overtraadte hun ikke mere sine
Forældres Bud, de forbudte Veje
havde mistet deres Charme.
Saa noget godt kom der da ud
af Begivenheden — ikke sandt?
Der korn for Resten meget mere
godt — for da Forkarlen saa
Grethe staa saa ulykkelig midt i
den leende Skare, da fik han saa
stærk Medlidenhed med hende,
at han gav sig til at skælde dem
allesammen ud. Og nu var det jo
rigtignok ham, som havde været
Ophavsmanden til det hele, men
han var ogsaa Mand for at redde,
hvad reddes kunde. Han fik i en
Fart trukket Grethe ind, gav Pigen Befaling til at give hende
noget tørt Tøj paa, og da Forældrene skulde til at skænde paa
hende, tog han hende saa kraftig
i Forsvar, at Grethe aldrig siden
glemte det.
Kort sagt: de to er forlængst
blevet Mand og Kone, og det
hænder ofte, at Lars med et Smil
siger til sin Viv: — Det var da
godt, jeg lukkede Dig inde i Hønsehuset, ellers var Du saamænd
aldrig blevet min Kone.

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri,

Allinge-Sandvig
lijffilpeforening

Planteavlstnøde i Olsker.

afh -)!der Generalforsamling paa
Forsamlingshuset „Hammershus"

alle interesserede til Møde i Forsamlingshuset Torsdag den 25. Febr.
Kl. 3 Eftm. Foredrag af Konsulent Brandt og Diskussion. Pavs. Kl. 6.
Kl. 7
Nielsen. — Emner: Planteavlen og
Jordens Behandling. — Entre: 25 Øre. — Mød godt frem.

Torsdag d. 25. Kl. 7,30.
Bestyrelsen.

Allinge.Sandulg
Afholdsforening
afholder Stiftelsesfest

FREDAG
d, 26. K1, S paa Forsamlingshuset
„Hammershus",
Der opføres en Dilettantkomedie
„Tre for En".
Entre 50 Øre.
Logen Hammershus indbydes,

Olsker Sygekasse
afhold. ordinær Generalforsamling
i Forsamlingshuset TIRSDAG deri
1. Marts Kl, 6 med følgende
Dagsorden:
1. Beretning og Regnskab.
2. Valg af Best., Rev. og Suppl.
3. Eventuelt.
Derefter aflægges Regnskab for
Begravelseskassen,
Regnskabet ligger til Eftersyn de
3 sidste Dage før Generalforsamlingen hos Kassereren.
De i 1931 benyttede Kontrolbøger
skal ii.dleveres til Bestyrelsen inden d. 22. Februar.

Ladestation

Landbo- og Husmandsforeningen indbyder

•••••••I
Akkumulatorer oplades og repareres. Gratis Udlaan under Opladning.

Radio-Reparationsværksted.

Det billige Udsalg
af Manufakturvarer
fortsættes, men slutter Mandag den 29. Februar.
Lageret af Gardiner til Foraaret
udsælges meget billigt i de kommende Dage.
Strikkede Varer - Undertøj - særlig billigt.

Reparation og Ombygning af Radio
Apparater
Højtalere
Batterier
Lamper
Akkumulatorer og
øvrige Reservedele

William Lind,
Tlf. Allinge 95.

Al Syning udføres

for Opmærksomheden ved
vort Bryllup.
Ella og Hans Løvholm.

Bornholms Brandforsikring.
Anmeldelse paa Forsikring modtages i Tein Skole Fredag den 26.
Febr. Kl. 3-4 Eftm.

K. A. Mogensen.

icd1lordlandet Xandelduid.

Thora Olsen, Humledal.

Sammenslutning.

Kalksalpeter, svovlsur Ammoniak
er nu paa Lager og udlosses gerne i denne Maaned til
laveste kontant Pris.

Konstituerende Generalforsamling aiholdes i Olsker Forsamlingshus Mandag den 22. Februar
Kl. 7,30.
Fælles Kaffebord. — Alle Medlemmer hedes møde.

Udvalget.

Nordlandets Handelshus.

er til Salg.

Julius Moller, Olsker.

Ældre Mand
eller 14 Aars Dreng kan faa Plads
Iste April eller Maj.

Hans Kaas, Bjornhoj,
Klemensker.

Syning

udføres billigt.

Elisabeth Kure v. Blaaholt.

Spegesild
er til Salg.

Nymoderne Kjolesyning
udføres.

A. Bendtsen, Sandvig.

Bornholms
Spare.
og haanekasses
Afdeling i Allinge.
Kontortid 9-12 og 2— 4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
4,5 pCt. p. a
Alm. Sparekassevilkaar
4
Boxer udlejes.
Overretssagferor

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumeniskrivning, Dødsbobehandling ni. v.
Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Anthon Kofoed, Klemensker.
Tlf. n. 7 y
En ny 4-5 Personers

Bil udlejes
Tlf. 49.

Andreas Christensen,
Nørregade, Allinge.

Dame-Overtrækstavler.
Stort Udvalg. — Pr is fra Kr. 3,5

Carl- Larsen, Vesterg., Allinge,

Varm Blodpølse
hver Fredag

Victualieforretningen,
Tlf. 45.

Lindeplads.

Avismakulatur,

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Hasle.

Fjerkræslagteri
i Klemensker og er altid Køber
af al Slags Fjerkræ til Dagens
højeste Pris.
Ring blot Kl. ndr. 33
og jeg
henter Fjerkræet fra hele Øen.

J. C. Olesen.

il. F.

Å

S.

REJSEBUREAU
Billetter for Rejse med Skib og
Tog overalt i Indland og Udland.

Rejseplaner ti I rettelægges.
Hotelophold reserveres.
Billige Ferierejser.
Billetter til ID. F. D. S.'s
Indenrigs-Ruter.
Alle Oplysninger meddeler:

Bogtrykker Otto Gornitzka

De er solvieloolio ledig?
huer Produktet! 00Sid færdig

med at gøi e Status, og for at faa Plads til nye Varer har
vi frasorteret en Mængde Varer, som vi sælger til ganske
latterlig smaa Priser.
Vi kan desværre ikke faa nævnt alt i en Annonce,
men vi har f. Eks. Porcelæns Kaffekander til 100 Øre og
Mælkekander til 75 Øre, Terriner til 225 Øre, store Tallerkener til 18 Øre, Bageforme N 300 Øre, Brødknive til
75 Øre, Stegepander til 75 Øre, Bordknive til 50 Øre
og meget mere.
Vi vil gerne have at De kommer indenfor og ser, hvad vi
har; det vil være os en Glæde at ekspedere Dem, og vi er
ganske sikker paa at De bliver tilfreds.

ffrodzikten.
Sundheds=RugbrodetHYGÆA
af normal
m
g eari I paaklæbet.

kun ægte med Mærket I ILiteTya%

ALLINGE
Bages kun i følgynge Bagerier:
C. M. Frederiksen, Svanemøllen, Svaneke. Andreas Didriksen, Rønne.

Chr. Vang, Helligpar.
Tlf. Hasle 82 u.

Svinekørsel
til Slagteriet udføres hver Modtagelsesdag til billigste Pris.

Niels V. Groos

Dammen pr. Allinge.

En Lødeko

Se her!

Magasin du Nords Udsalg v. Victor Planck, Allinge.

Jeg har paabegyndt et

Karl Chr. Andersen,

Naar man faar Penge.
Morsom Farce i 2 Akter.

Udsalget slutter, Sidste Dag majdag ads.

og en kraftig 8 Aars Hest er til
Salg.

(Chausesten) kan faa Beskæftigelse
ved Henvendelse til

En rask Sportsfilm i 8 Akter.
I Hovedrollen Karl Dane.

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

En Lødeko
Nogle dyolille hohoglere

Nan slaar Rekorden.

1111■
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Landbrugernes

Superfosfat, Kaligødn

Annoncer kan indleveres
og betales til vor Repr. i
Hasle: Bog- og Bladhandler
Marckmann.

Tlf. Ro 9 y.

Søndag Kl. 8.

Træffes bedst Lørdag og Mandag.

Bestyrelsen.

rt a k

113tiogra,fem.

Jr Deres Indkøb hos Rye Jørgensen, Osterlars. J. A. Hammer,Vang. M.Chr. Jensen, Klemens.
Rugbrød er mere velsmagende end det alm. Rugbrød.
de Handlende, som averte- HYGJEA
HYGJEA anbefales af Læger og Professorer.
rer her i Bladet, derved HYGJEA er let fordøjeligt og har stort Indhold af Æggehvide og
Mineralstoffer.
støtter De os i vore Bestræbelser, for at faa det
udsendt i videre Kredse
B er uregss f I2ebnni inagn d

Averterende,
der endnu ikke har indløst de af
os udsendte Indbetalingskort paa
skyldige Beløb fra sidste Regnskabsaar, bedes indbetale dette
paa vor Postkonto Nr. 14146 inden 8 Dage. Vi har store Udbetalinger og vil gerne spare Dem
for de med Incasso forøgede Udgifter.

Otto Gornitzka.
Smaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt Kontant.

F

orlang Hasle Fodertran eller D

)1.- Hasle Fodertranfabrik.

Tf. 21. ))))))

Al Slags Lastkørsel
samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne.

Tlf.Ruts ker 20 x.

H. A. Jensen, Vang.

Alle Dag- og Ugeblade

findes paa Lager til Løssalg.

Abonnement modtages til
Levering paa visse Dage i Ugen. Særlig henledes Opmærksomheden
paa Berlingske Tidende, Dagens Nyheder, Politiken, Social-Demokraten,
som alle leveres Søndag Morgen med Søndags Tillæg.

Marckmanns Blad- og Boghandel, Storegade, Hasle.

Allinge Bogtrykkeri,
Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratis.

Kød, Flæsk, Pølser
modtages til Røgning.

Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19.

Mel Blad
træffer Deres
›- Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!
Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. m.

Olsker.
Landbo- og Husmandsforeningen
indbyder til Deltagelse i et 6 Dages Husmoderkursus med Konsulent Fru Hansen, Husholdningsskolen, som Leder. Kursuset afholdes i Forsamlingshuset i første
Halvdel af Marts Maaned fra Kl.
2-5 Eftm. (Første Dag Onsdag
den 2. Marts.)
Deltagere, der ønsker Friplads,
bedes indtegne sig inden den 20.
Februar hos Kay Maegaard eller
Charles Kjøller, hos hvem nærmere Oplysninger faas.

Udvalget.

Hammershus Birks
Historie

er nu udkommen og faas i Bogladerne a 5 Kr.
Stilfulde Bind i Shirting eller
Skindryg med Hjørner leveres af
Bogbinder Diederichsen, Rønne, til
Priser fra 2-3 Kr.
Bestillinger kan indgives direkte
eller gennem Allinge Bogtrykkeri,
hvorved Porto spares.

Pinselillierne.
Fortsat fra 1. Side.

— Ja, ja, tænkte jeg det ikke
nok. Er Morfa'r stadig lige umedgørlig?
— Ja, nikkede den unge Pige.
Han vil, at jeg skal gifte mig med
ell Mand, der kan overtage Forretningen efter ham.
Er det egentlig saa underligt?
Han har jo skabt hele den store
Virksomhed, takket være hans
Energi og Dygtighed, og vil gerne
se den fortsat af en af sine egne.
— Men Morfa'r burde kunne
forstaa, at der er noget, der hedder
Følelser og Hjerte, og dem kan
man ikke kommandere efter Behag.
Han maa jo selv engang have
elsket?
— Det har han ogsaa, nikkede
Mormo'r ivrigt. — Men det glemmer man saa let, naar man nærmer sig de firs. Men, sig mig,
hvordan gaar det med den unge
Mand, som Du holder saa meget
af?
— Med Allan? Jo, han har lige
i disse Dage taget en fin Eksamen
og faaet Tilbud om en Plads ved
en stor Maskinfabrik her i Byen.
— Og I holder stadig lige meget af hinanden.
- Aah, Mormo'r!
Den unge Pige skjulte sit rødmende Ansigt ved den gamle Dames Bryst.
— Det er udmærket, nikkede
Mormo'ren. — Send Bud efter
ham og bed ham komme her i
Aften!
— Ja, men Morfair! raabte Elin
bestyrtet. — Hvad tror Du, han
vil sige?
— Lad Du bare mig ordne
den Sag, min Pige! Send Kontorbudet til Allan og gaa selv op
og tag en fin Kjole paa og gør
Dig saa pæn, Du kan.
Elin slog Armene om den gamle
Dames Hals og styrtede saa ud
af Værelset for at sende Kontorbudet til Allan med Indbydelse.
— ——
Kort før Gæsternes Ankomst
traadte Morfa'ren ind i Spisestuen
for at inspicere det festligt dækkede Bord. Han stod stille et øjebltk ved sin Plads og stirrede
eftertænksomt paa de store, dejlige Pinselillier.
Saa bankede han paa Døren til
sin Hustrus Kabinet og gik ind.
Her sad den gamle Dame, fin og
sirlig som en Pyntefigur, blandt
sine gamle, kønne Møbler.
— Jeg har set Blomsterne derude ved min Plads, Betty, sagde
han langsomt. Du ønsker altsaa
noget af mig?
— Ja, nikkede hun. Mindes Du
en Pinse for mange Aar siden,
da en ung Mand med to tomme
Hænder friede til en ung Pige,
hvis Forældre var absolut imod
Partiet? Mindes Du, at den unge
Pige gik op til en Farbroder —
en rigtig Bulderbasse — og bevægede ham til at laane den unge
Mand en Kapital, saa han kunde
begynde en Forretning? Mindes
Du videre, at den unge Mand gav
den unge Pige en stor Buket Pinselillier til Tak og sagde, at hvis
hun i Fremtiden havde et ønske,
som hun gerne vilde have opfyldt,
saa skulde hun blot stille en Buket Pinselillier ved hans Plads
ved Bordet, thi saa skulde han
altid huske pas, hvad hun havde
gjort for ham, og søge at opfylde
hendes ønske? Har jeg nogensinde hidtil benyttet mig af dette
Blomstersprog, Carl? sluttede den
lille Dame smilende.
— Nej.
— Men nu ønsker jeg at gøre
det for at kunne skabe Elins og
Allans Lykke.
— Ja, men . . min Forretning,

Betty !
— Din Forretning har givet os
saa megen Velstand og Glæde i
disse Aar . . . lad nu ikke den
blive Aarsagen til Sorg og Taarer!
Den gamle Herre bøjede sig
ned og kyssede sin Hustrus fine
Ilaand.
-- Som Du vil, Betty, hviskede
han.
Samme Aften deklarerede den
gamle Konsul selv Forlovelsen
mellem sin Datterdatter Elin og
den unge Maskinmand.
Da Lykønskningerne lød Bordet rundt, mødtes Morforældrenes
Blikke over de store, prægtige
Pinselillier. Det gamle Par mindedes, hvorledes disse Blomster
ogsaa for dem engang havde betydet Opfyldelsen af deres varmeste Ønsker.

Cowboy.
o—
Hvor kender vi ham ikke fra
amerikanske
Biografteatrenes
Films! Det er haarde, beslutsomme Ansigt, Øjnene i Nakken, de
lynsnare Vendinger med Revolveren i et Kast op af Bæltetasken,
en altid vagtsom, altid uforfærdet
og dumdristig Fyr, der leger med
sit Liv eller i hvert Fald med
Skydevaaben ved den første den
bedste Lejlighed. Som en Kat er
han paa Ryggen af den rasende
og utæmmede Broncho, der med
vældige Stamp og Kast „bucker"
op i Luften og falder ned paa alle
Fire; smilende sidder ham ti Minutter efter paa det skælvende,
udmattede Dyr, der nu er fromt
som et Lam. Eller han springer
paa Ryggen af sin ved „Saloonen'
ventende Hest, der stejlende vendes om i Farten og splintrer afsted efter Postrøveren, Kvægtyve
eller Falskspillere og efterlader en
tyk Støvsky i Ansigtet paa det
beundrende Publikum.
Filmen er storartet. Men Cowboyen er en romantisk Skikkelse.
Hans ridderlige Mod }<an have
sin Rigtighed. I en Tid og i Egne,
hvor det er sjældent at se en hvid
Kvinde, blev hun betragtet med
Ærefrygt og Betagelse. Men Cowboyen var iøvrigt et Barn, en primitiv Mand, sædvanlig en Ødeland og en Pralhans, undertiden
ryggesløs, men sjældent egoistisk,
og dumdristig, naar lian kunde
høste Ros derved.
Det Billede, vi kender af de
faareskindsbuksede, kønne og
atletiske Helte stemmer ikke overens med Virkeligheden. Cowboyens Viden omfatter to Ting, Heste
og Kvæg. Den Mand, som mishandler sin Hest, betragtes som
et Fæ, ikke fordi han elsker Heste, men fordi en Hests Svigten
eller Tab kan komme til at betyde Døden for Rytteren. Cowboyen sætter i og for sig mere
Pris paa sin Saddel end paa Hesten, thi han ejer sjældent sin
Hest, men Saddelen er altid hans
egen.
Hans Dyder er faa og simple
og svarer til Fordringerne i de
raa og haarde Egne, han lever i.
Gensidig Venlighed og Gæstfrihed
er en Regel. Ingen ved jo, hvornaar han kan komme til at trænge til Gengæld af Andre
Ogsaa i gamle Dage blev der
sjældent grebet til Vaaben. Sin
Bøsse medførte Cowboyen kun,
naar -der var Sandsynlighed for,
at han vilde faa Brug for den.
Og selv om Cowboys i deres Fritimer øvede sig en Del i Pistolskydning, var det sjældent at
træffe en ordentlig Skytte. Naar
de fik Brug for en Revolver paa
Menneskemaal, var det jo som

Regel ogsaa paa saa kort Afstand,
at det var lettere at ramme end
k
at fejle.
En Cowboy maa selvfølgelig
kunne ride. Nogle rider bedre
end andre, og ud af deres Rækker kommer de saakaldte „Busters", hvis Hverv det er at „knække" de utilredne Heste. Men en
rigtig lovløs og utæmmelig Bukkespringer blandt Hestene er og
var en Sjældenhed, og dog faar
en „Buster" saa rigeligt af Stød
og Kast, at han snart bliver sat
ud af Spillet med det Arbejde og
for Resten af sit Liv er tilfreds
med at hænge paa Heste, som
Andre har tilredet.
Dersom man vil finde en Cowboy med noget af den ægte Romantik over sig, maa man gaa til
den meksikanske Vagtler°, men
han er endnu ikke rigtig præsenteret paa Filmen. Alene hans Paaklædning gør, at man fornemmer
hans Eventyrlighed. En kort Jakke
i stærke Farver med Kantebaand
og Distinktioner, stramtsiddende
Benklæder, der er vide omkring
Foden, og langs hvis Ydersøm
der er paastukket et Stykke sprag•
let Tøj. Udenom Benklæderne
bærer han lange Oamacher af
blødt Skind, der naar fra Skridtet og til udover Foden. I Stedet
for Bælte har han sin Faja, et
rødt eller blaat Skærf, der er viklet flere Gange omkring Livet.
Hans Hat, Sombreroen, er halvanden Meter i Diameter med en
høj, kegledannet Puld. Den er af
Straa og dekoreret med paastukne
brogede Baand. Dertil kommer
Serapen, et Tæppe, som skal bæres over Skulderen som et Sjal,
og som om Dagen beskytter mod
Kulde og Regn og om Natten er
hans Seng.
Naar fire—fem saadanne Fyre
paa deres dansende Muldyr,
fantastiske Sadler, paa hvis Saddelknap deres Aftensmad, et Stykke blodigraat Kød, dingler i en
Snor rider ud paa Ranchen for
at runde Kvæg op ude mellem
Bjergene, virker de netop med den
primitive Eventyrlighed og pragtfulde Karlfolkethed, som man vilde
tillægge Cowboyen.
Men han er ikke bevæbnet. Ak,
nej! Vaqueroen er saa fattig, at
han som Regel ikke har Raad
hverken til Skydevaaben eller
Ammunition. Hans Løn er omtrent 50 Pesos om Maaneden, 20
Dollars i amerikanske Penge, og
disse Penge ser han sjældent. De
gaar ind paa hans Konto i Købmandsboden paa Ranchen, hvor
hans Familie indtil en vis Grad
kan faa, hvad den behøver.
Naar han derfor rider ud, er
han som Regel ubevæbnet, naar
undtages hans lange Kniv og den
uerstattelige Lasso, som han er
Mester i at benytte. Og med disse
Vaaben angriber han ufortrødent
baade Pumaer og Bjørne og gaar
som oftest af med Sejren; i hvert
Fald undslipper han altid paa sit
raske fodsikre Muldyr, som han
benytter i Bjergene, eller paa sin
viltre, nervøse, halvvilde Hest, som
han rider, naar han er paa Sletteland.
Det er dog ikke ved Sammenstødet med vilde Dyr, at han i
højeste Grad viser sin Dundristighed, som er en Del af hans
Væsen.
Han er forfængelig som ingen
anden, og det er hans Forfængelighed, som driver han til at udsætte sig for urimelige og unyttige Farer og næsten den sikre
Død, blot for nogle rosende Ord
om hans Mod. Intet Dyr er farligere end en gal Ko, fordi den i
Modsætning til Tyren er saa fuldkommen uberegnelig, men det
hænder ofte, at en Bande Vaqu-

eroser hidser hinanden op til skiftevis at springe ind i Indhegningen foran en gal Ko og i flere
Minutter drive den Dødens Sport
at smutte fra det rasende Dyr.
Kommer der en Besøgende til
Ranchen med et Amatørkamera,
behøver han ikke mange Overtalelser for at faa dette Skuespil sat
i Scene. Og under sit Arbejde ude
paa Prærien viser Vaqueroen den
samme Forvovenhed, thi Kammeraternes Omdømme er maaske til
syvende og sidst det, som er mest
værd for ham.
Men som Kvæghyrde brillerer
han ikke. Vaqueroen er altfor
nervøs og let at ophidse, og han
mangler fuldstændig den magtfulde Ro, som gav Fortidens nordamerikanske Cowboy hans enestaaende Herredømme over en
urolig Hjord.
I Nordamerika er Cowboyen
ved at uddø. I Meksiko er der
endnu uhyre jomfruelige Græsstrækninger med mægtige Hjorde
af det langhornede, brogede Præriekvæg, der er en Betingelse for
Udviklingen af den særegne Mennesketype, hvis Romantisering har
spillet saa stor en Rolle i den
amerikanske Litteratur og den
Dag i Dag sætter Spænding i
Biografteatrenes
letbevægelige
Publikum.

delsen, hvorefter Hivisaldrig mere
var besværet af Slanger.

En lille Historie
for de allermindste,
—o—
Lille Ole havde spist mere end
hans lille Mave kunde taale. Saa
blev han daarlig og maatte lægges i Seng.

Pludselig stod han paa Møllebakken og saa, hvorledes nogle
andre Børn paa hans Alder kørte
Møllens Vinger.
rundt
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Slange-Forbandelse.
—o-En engelsk Embedsmand, Frank
Hives, der i mange Aar har gjort
Tjeneste i Afrika, har fornylig udsendt en Bog omhandlende Trolddom og Forfølgelse i det mørke
Afrika. Hives mest ubehagelige
Oplevelse var den Slange-Forbandelse, som en gammel Kvinde udslyngede imod ham, fordi hun
mente, at lian var Skyld i, at
hendes Søn var blevet fængslet.
Den gamle Kone opsøgte Hives
udenfor hans Bolig, hvor hun udtalte Forbandelsen over ham i
Nærværelse af hans indfødte Tjener og hele Byens Befolkning Jeg
kunde have faaet Kvinden sat fast
som sindsyg fortæller Hives, men
jeg kunde ikke give Ordre dertil,
da jeg følte mig hypnotiseret, da
jeg saa paa hende.
Slanger af alle Arter og Størrelser forfulgte mig fra nu af, hvor
jeg end færdedes; jeg fandt dem
i min Seng og i min Sko, de fleste af dem var giftige, og en enkelt var niere end 11/., Meter lang.
Den første Aften fandt jeg en stor,
brun Slange i min Seng, jeg lod
mine Folk slaa den ihjel; de følgende tre Dage fandtes og dræbtes 15 Slanger i min Nærhed. Jeg
besluttede da at flytte fra min
Station, men ankommet til denne,
var det første, jeg saa der — en
Slange. Og da jeg om Natten sov
under mit Moskito-Net, forstyrredes jeg af noget over mit Ansigt;
jeg strakte Haanden ud for at føle,
hvad det var, som trykkede Nettet
ned mod mit Ansigt; det var en
kold, slimet Slange!
Noget efter besluttede jeg atter
at vende tilbage til Obudu for at
faa Kvinden til at hæve Forbandelser mod mig. Ankommet dertil
fandt jeg en Slange liggende paa
min Bagage, og da jeg vilde dræbe
den med et Skud, skød jeg mig
selv i den ene Fod. Hives skyndte
sig saa til Troldkvinden, tog sit
forlorne Tandsæt ud af Munden,
kastede det i Ansigtet paa hende
og raabte, at hvis hun ikke tog
Forbandelsen tilbage, skulde Tænderne, som han i Vrede havde
rykket ud af sin Mund, forfølge
og bide hende Resten af hendes
Livs Dage. Konen troede ham,
som vel var, og hævede Forban-

Ole fik ogsaa Lov at prøve, det
var morsomt, men det kildrede
forfærdeligt i Maven.
Og da den øverste Vinge var
helt oppe i Skyerne, blev han paa
en Gang svimmel og styrtede ned.

Men heldigvis kun ud af Sengen og ned paa Gulvet. Det hele
var bare en Drøm, som Følge af
at Ole havde proppet altfor meget
i sin lille Mave.

Paa Forpost.

Kampene i den hvide Sne begynder gerne samtidig med Sneens Nedkomsf, og bliver hæftigere,
jo længere den har ladet vente
paa sig. Dog gaar den gerne af
uden Blodsudgydelse, og det er
oftest en kold Fornøjelse.

