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Af GORDON LATTA.

Fredag den 4, Marts

Fortsat fra forrige Nr.

Næste Dag kom Esther, og sammen med hende Henrys Nevø,
Stephen. Vi sad alle i Dagligstuen,
hvor der skulde drikkes Te. Clarke
var kommet sig efter sin Oplevelse Aftenen i Forvejen
i hvert
Fald forfulgte han Esther med sit
Kurmageri, mens Stephen saa til
med mørke Blikke, og Edna var
rasende. Pludselig blev Diana
meldt. Hun traadte ind med et
forlegent Udtryk, der klædte hende
henrivende. Jeg hørte et Gisp fra
Clarke, da han opdagede, hvem
Gæsten var. Hun hilste paa ham
uden saa meget som med et Blik
at antyde, at hun genkendte ham.
Det samme kunde ikke siges om
Clarke. Hans Ansigt var næsten
purpurrødt. Med en Kæmpeanstrengelse, som aftvang mig I3eundring, deltog han i Samtalen,
der drejede sig om ret almindelige Emner, indtil jeg omsider
aabnede Ilden med et Spørgsmaal
til Diana:
„Her er vel meget fredeligt paa
disse Kanter?"
„Aah, jed ved ikke, hvad jeg
skal sige," svarede hun. „I Aftes
— den allerførste Aften, jeg tilbragte herude, brød en Mand ind
i Huset."
Jeg saa' Clarkes Hænder knuge
om Lænestolens Arme.
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Bonapajans Viza.
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„Hør, ved du hvad, Edna, kunde du ikke tage og invitere Frøken Carlyle til Te i Morgen Eftermiddag, maar din Søster kommer — jeg mener, kunde det ikke
være praktisk."
„Arthur!" udbrød hun. „er det
ikke det, jeg altid har sagt. Du
er et Geni." Hun saa' paa mig
et Sekund og tilføjede i et beundrende Tonefald: „Og saa er du
mageløs durkdreven."
Vi fik heldigvis ikke Tid til at
fordybe os i det Emne. Vi hørte
nogen komme løbende. Det var
Clarke. Han var helt forpustet,
da han naaede Vognen. Da han
fik Øje paa mig, blev han staaende og stirrede med aaben Mund.
„Hvor Pokker kommer du fra?"
udbrød han.
„Vi har siddet her og ventet
en Evighed," svarede jeg „Det er
paa Tide at komme hjem."
Vi var godt paa Vej, før Clarke
brød Tavsheden, „Du-e — du traf
vel ikke nogen derinde?" spurgte
han saa ligegyldigt, han formaaede.
„Hvem i Alverden skulde jeg
træffe derinde — i det tomme
Hus?" udbrød jeg med hyklet
Forbavselse.
„Nej, nej, vel saa — naturligvis.
Jeg tænkte mig bare Muligheden."
Saa blev der ikke talt mere om
den lille Udflugt den Aften.

Trykt i Allinge Bogtrykkeri
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Melodi : „Den fattige Pige".
saa brå,
jå e Bonapaja aa
som Starrinj aa Larkan jå sjynger saa glå.
La anra mæn saja:
hon e båra Paja,
der tjæner hos Boninj for Kost aa for Løn.
ja e'nte fin Frøken, der sidder te Ståz,
ja passar mit Arbaj aa blir i min Plag.
Aa tro, Mariåna
e ente nån Flåna,
der åntas aa fjåntas me ajle enjvær.
Ja vil hå en Goven, som anra di hår,
hanj ska varra jøsser aa klaager aa brat-,
Minj Kjærest ska varra
enj galanter Horra,
aa saa ska hanj mena enjhellu om maj.
Aa bler ja saa Konna — va ju nok vil sje
saa ska ja au visa, va ja dauer te.
Alt vil ja sæl lava
saa gjanjer minj Hawa,
aa Jemmed ska varra saa hæjlut aa net.
OTTO J. LUND.
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Jamen, det var dog forfærdeligt!" udbrød Esther, i Parentes
bemærket en henrivende ung Pige,
som vilde have været uimodstaaelig, hvis ikke Diana havde siddet i samme Stue „Hvad gjorde
De dog?"
Diana smilede. „Det var ikke
saa slemt," svarede hun. „Fyren
var ikke vanskelig at skræmme.
Jeg behøvede bare at true ham
med . . ." Hun brød af med en
Latter og aabnede sin Taske.
„Med denne her," vedblev hun og
trak en Shagpibe med riflet Hoved op af Tasken. ,,Staklen troede, det var en Revolver. Jeg fik
til sidst helt ondt af ham og lod
ham løbe "
„Det skulde De ikke have gjort!"
sagde Esther.
„Hvorfor dog ikke?" Diana saa'
forundret paa hende. ,,Er De saa
blodtørstig?"
„Nej, men en Mand, der lader
sig skræmme af den Slags oven i Købet af en Kvinde, lian
fortjener ti Aars Tugthus, for han
er latterlig."
Jeg skottede til Clarke. Hans
Ansigt blussede som skulde det
sprænges.
Edna havde faaet et frygteligt
Hosteanfald, og da det var nogenlunde overstaaet, spurgte hun ;
„Hvor bor De, Frk. Clarlyle?
Det aner jeg ikke."
Clarke rejste sig uvilkaarligt fra
sin Stol og gik til Vinduet. Sveden perlede paa hans Pande,
„Jeg bor paa Blackvale, lød
Dianas Svar,
Der fulgte nogle Øjeblikkes Stilhed. Clarke tørrede sig over Panden med sit Lommetørklæde.
„Blackvale?" sagde jeg. „Bor
De paa Blackvale?"
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„Ja !" sagde hun med godt
hyklet Undren.
„Der var vi i Gaar Aftes!"
„Vi . ,?" gentog Diana og
saa' sig om.
„Ja," sagde Edna, „Arthur og
— Hr. Clarke — og jeg . ."
Dianes Øjne søgte lir. Clarke,
men han var paa dette Tidspunkt
forsvundet ud gennem Vinduesdøren. Vi saa' ham ikke mere.
Da vi var færdige med Teen,
og jeg havde faaet min Pibe med
det riflede Hoved igen, tog Diana
mod min Indbydelse til at gaa
med ud og se Haven.
Derude fandt vi Stephen og
Esther. Men ved gensidig Imødekommenhed delte vi Terrænet
imellem os, og jeg fik ikke den
daarligste Del. Den lille umagelige Naturtræs Havebænk under
Syrenerne skal jeg aldrig i mit
Liv glemme.
Diana siger, at det skal hun
heller ikke.

historien om OH

Ifv?3rllce.

Jersaykweget, der førte en
upaaagtet Tilværelse. men
nu er højt anset.
I de senere Aar har de gulbrune
Jeisaykøer vundet mere og mere
Indpas rundt om i Landet, og det
er forstaaeligt, at den lille nøjsomme Ko vinder Indpas, naar
den forvandler sit Foder til Mælk
med meget høj Fedtprocent.
Ingen tænker nu paa at trække
haanligt paa Skuldren, naar de
hører, at en Gaardejer holder Jer-

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

seykeer, men saadan har det ikke
altid været.
Jersaykvæget kommer fra den
lille engelske Ø Jersay i Kanalen, hvor man med stor Omhu
har forædlet Dyret til den Standard, det nu har.
Man mener, at Jerseykvæget
stammer fra det normanniske
Kvæg, men det ligger langt tilbage, da der allerede i 1753 kom
Forbud mod at indføre fransk
Kvæg.
Dengang var Jerseykoen en lille,
ildebygget og uharmonisk Ko med
ringe Ydeevne, men i 1833 oprettede man Have- og Agerbrugsselskabet paa Jersey, og der blev
begyndt paa en rationel Avl af
Kvæget. Dette Forædlingsarbejde
blev drevet meget intensentivt,
efter at Amerikanerne omkring
1853 begyndte at interessere sig
for Jerseykvæget. I 1866 gik man
et Skridt videre og indførte Stambog, og i Løbet af forbavsende
kort Tid er det lykkedes at forvandle den lille, grimme Ko til
det smukke velproportinerede Dyr,
vi nu kender.
Den er noget under Middelstørrelse (ca 300 kg), har et fint og
ædelt Hoved og særdeles klare
og livlige Øjne, fine og velstillede
Lemmer og som Regel en god
„Overlinje". Den er i Reglen lysgullig med lyse Scatteringer, men
kan ogsaa være mørk, ja næsten
sort.
Den udmærker sig ved den høje
Fedtprocent (ca 5) i Mælken, men
den har en forholdsvis ringe Mælkeydelse, da denne kun ligger paa
omkring 200-250 kg. Kødet er
stærkt gulligt og er derfor ikke
saa godt egnet til Slagtning.
Da Jerseykvæget kom til
Danmark.
Jerseykvæget indførtes her i
Landet i 1896 af den dygtige, ansete Landmand, Etatsraad Jørgen
Larsen, Gaardbygaard, der selv
havde været paa Jersey for at
opkøbe Køerne. Han købte ca. 80
Køer og nogle Tyre og opstaldede
dem paa sin Gaard.
Ved Ankomsten var alle Dyrene
fri for Tuberkulose, men det viste
sig desværre hurtigt, at de ikke
var uimodtagelige for denne alvorlige Sygdom. 1 værtimod angrebes de med stor Voldsomhed
af Tuberkolose og lollandsk Syge
(smitsom Tarmbetændelse), og det
kom naturligvis til at virke stærkt
hæmmende paa Kvægets Udbredelse her i Landet.
Docent Stribol, Landbohøjskolen, rejste i de Aar en megen
skarp Strid om Jerseykvæget, idet
han fremhævede det paa den danske Races Bekostning. Fra Modpartens Side fremhævede man Racens store Modtagelighed for Sygdomme og hævdede, at Jerseykvæget slet ikke var egnet for vort
Klima.
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Striden stilnede dog af efterhaanden, og man begyndte at se
nøgternt paa Forholdet.
Kvægracen blev lidt efter lidt
akklimaseret, og man gjorde den
Opdagelse, at det samtidig hermed blev mere modstandsdygtigt
overfor Tuberkulosen.
Lidt efter lidt vandt Kvæget
Terræn, men det var navnlig paa
de store Gaarde, Jerseykvæget
vandt Indpas. Siden er der sket
den interessante Forskydning, at
det nu navnlig er Husmændene
og de mindre Gaarde, der holder
Jerseykvæg, og det er sikkert ogsaa den rigtige Vej. Jerseykoen
er nemlig mere nøjsom end den
røde, danske Ko. Det viste sig
navnlig under Verdenskrigen, da
Fodermidlerne var knappe.
Alt ialt maa det siges, at Jerseykvæget han haft Betydning for
det danske Landbrug. Ikke alene
har den danske Smaabruger faaet
et godt Dyr, men det er ogsaa
dets Skyld, at man herhjemme
har faaet Øjnene op for, hvor nødvendigt det er at beregne Mælkens Værdi paa Mejerierne efter
Fedtprocenten, saaledes at den
Mand, der møder med Mælk med
høj Fedtprocent, ogsaa faar den
høje Betaling.

Hunden fog ved Lære.
Et amerikansk Tidsskrift for Dyrevenner fortæller følgende:
En gammel Dame havde lejet en
lille møbleret Lejlighed for Sommeren.
— Til Inventaret hørte ogsaa en stor
Hund og en dyb, magelig Lænestol.
Den gamle Dame holdt meget af at
sidde i Lænestolen, men det var ogsaa
Hundens Yndlingsplads. Alligevel var
den gamle Dame saa hensynsfuld ikke
ganske simpelt at smide Hunden ned
at Stolen. I Stedet for fandt hun paa
den List at gaa hen til Vinduet og
raabe: — Se, der er Katten I
Saa fo'r Hunden hen til Vinduet,
hvor den gøende saa sig om efter Katten. — Imedens tog Damen forsigtig
Plads i den magelige Stol.
Da denne Krigslist havde været anvendt nogle Gange, kom Hunden en
Dag ind iVærelset og fandt den gamle
Dame siddende i Stolen. Hunden gik
langsomt rundt i Stuen og skelede op
til sin Plads, gik saa hen til Vinduet
og saa ud, lod pludselig til at se noget, der satte den i den største Ophidselse, og den begyndte at skælde
ud af alle Kræfter. Den gamle Dame
skyndte sig hen til Vinduet for at se,
hvad der var paa Færde — og Hunden sprang som et Lyn hen i den attraaede Stol.

Regimentsintendanten kommer og
inspicerer om Middagen, medens Rekrutterne sidder og spiser Ærter og
Flæsk.
„Naa", siger han nedladende, „I spiser Ærter og Flæsk, og bagefter skal
I have Pandekager! — Ærter og Flæsk
— uhm! Det kalder I vel god Mad,
Folkens?"
«67» holder et Øjeblik inde med at
tygge: „Ja, Intendanten kan jo godt
have Lov til at kalde det Ærter og
Flæsk — vi andre kalder det Ouverturen til Læderlappen."

Den skyldige.
Fortsat fra forrige Nr.
De?? Jeg var stum af Overraskelse.
Ja, . . . jeg fulgte efter Joseph
Bratton til Fru Elvire Stowland.
. . . Jeg saa ham knæle for hende.
Jeg var ude af mig stiv af Skinsyge. Jeg vilde dræbe barn ; . . .
men Kuglen gik forbi og traf
hende.
Og han har ikke forraadt Dem?
Nej . . saa - god var han dog
men vi kunde ikke have udholdt
det . . Jeg ikke. Min Mand heller ikke. Jeg tilstod det for ham.
Han kunde ikke se mig i Fængsel. lian har aldrig haft noget
med Fru Stowland at gøre. Han
elskede kun mig. . . Og jeg bedrog ham . . Han vidste det, . .
Det var Stormen i vort Ægteskab.
Deres Mand har altsaa ikke begaaet Mordet?
Hvert Ord er rigtigt, som han
har fortalt, . . . kun var det ikke
ham, men mig, der var i Villaen.
Jeg kunde ikke udholde at vide
en Uskyldig i Tugthuset . . Jeg
gik til Dem for at frelse ham. Jeg
traf Dem ikke hjemme. Jeg vilde
gaa igen, men min Mand holdt
mig tilbage. Der gives kun et
Middel, sagde han, hvorved den
Uskyldige kommer ud af Tugthuset, og Du slipper fri. Jeg tager Skylden paa mig af Kærlighed til Dig. Jeg elsker Dig, som
aldrig nogen har elsket; lev vel!
Fru Werenbarth. . . I Lovens
Navn . . .
Tillad mig, lad mig blot endnu
en Gang . . kysse mine Børn . ,
Tak . . jeg er parat.
Den gamle Statsadvokat hørte
op at fortælle. En Dame spurgte;
Og hvorledes gik det med den
rigtige Morderske?
Hun blev efter forholdsvis kort
Tid benaadet . . . er nu gift med
Joseph Bratton. Jeg har aldrig set
nogen af dem siden. . . Det er jo
ogsaa mange Aar siden nu.
Den gamle Statsadvokat tav og
slog i Tanker et Par Akkorder
paa Tangenterne.

Hendes Far.
Af Holger Toklev,

Der stod en elendig klædt Skikkelse og krøb sammen under et
af Alleens store Træer; det var
bidende koldt den Aften, og Regnen silede ned uden Ophør. De
regelmæssige isnende Vindstød
fik den stakkels Mand til at ryste
af Kulde. Men Træet gav altid lidt
Læ, og maaske lykkedes det ham
at faa skrabet de Par Skilling
sammen, det kostede for en Seng
henne i Herberget.
Det var kun faa Fodgængere,
der passerede forbi, og de faa,
der kom, hastede skyndsomst afsted, uden at skænke den stakkels
Tigger ringeste Opmærksomhed
endsige Almisse.
Han rakte stadig sin rystende
Haand forgæves frem mod de
travle Fodgængere.
Dog, — nu standsede en høj,
statelig, pelsklædt Herre efter at
være gaaet et Par Skridt forbi
Træet, hvor Tiggeren stod.
„Hm! — Nattelogi . . . jo, det
er den sædvanlige Remse; Spiritus — Brændevin ikke sandt?"
Han stak sin Haand i Lommen
og trak sin Portemonnæ frem og
rakte derpaa nogle Smaamønter
frem mod Tiggeren, som næsten
krybende nærmede sig.
Men idet Lyset fra Gadelygten
faldt paa den ædle Givers Ansigt,
rettede han sig pludselig op og
traadte overrasket et Skridt tilbage.
1 næste Øjeblik kastede han med
Tegn paa den dybeste Foragt Pen-

gene, han lige havde modtaget,
hen ad Caden.
„Nej, føj, . . . Penge af Dig,
Walther Setton!" raabte han med
Vemmelse og stillede sig truende
op foran Setton.
„Er De fra Forstander, Mand?"
svarede Setton haardt.
Aah, nej — ikke ganske; men det er ikke din Skyld, jeg
ikke er blevet vanvittig. Du kender maaske ikke noget til mig
mere? — — Ja, se nu rigtigt paa
mig, saa maaske Du vil kunne
erindre — Roger, — en gammel
Kammerat ved Navn Roger Lattow . . .!"
Walther Setton fo'r sammen i
Rædsel og blev kridthvid i Ansigtet, da han hørte Navnet.
Men Tiggeren trak med overlegen Ro og et grusomt Smil paa
Læben en Revolver af svær Kaliber op af Lommen.
Forhold Dig nu aldeles rolig,
Walther. Jeg vil hverken eje eller
have nogle af dine Penge, men ---"
„Hvad vil Du mig da?" afbrød
Setton ham og saa sig nervøst
om til Siderne, Han var klar over,
at det ikke kunne nytte at forestille sig, — han var genkendt, og han gruede for, hvad der vilde
ske her i den øde, mennesketomme Gade.
„Hvad jeg vil? . . . Hvad jeg
vil?' raabte Lattow i afsindig Raseri, „jeg vil have Hævn — Hævn,
— Hævns! Valther Setton, —
hører Du, — forstaar Du mine
Ord? Kan Du forstaa min Jubel
over at have truffet — en kær -gammel Ven — en Ven, som man
ligefrem har tørstet efter at gense?
. Ja, jeg vil have Hævn, Walther Setton I" — Han stirrede hadefuldt op og ned ad Setton.
„Du er i Grunden ikke et ærligt
Skud værd; men Du bor vist ikke
langt herfra, vel? Du skal have
Fornøjelsen af mit Følgeskab til
dit Hjem, — der kan vi mere ugenert tale om Tingene. Her er nemlig saa forbistret koldt. Men det
aller mindste Forsøg Du gør paa
at tilkalde Hjælp
eller paa anden Maade søger at henlede Opmærksomheden paa os, da — ved
den levende Gud, jeg sværger, jeg jager Dig øjeblikkelig en Kugle
i Livet.
Lad os saa komme afsted.
Af det Arbejde, vi to i Aften
skal udføre sammen, venter jeg
mig en Del, — fuld Oprejsning,
forstaar Du. Du har stjaalet mine
Penge. som saa mange andres, og
den frygtelige Vanære, som med
Rette skulde ligge paa dine elendige Skuldre, har Du med djævelsk Grundighed forstaaet at vælte
over paa mig. Det var Dig, der
forfalskede Vekslen — ikke mig.
— Men jeg maatte tilbringe otte
Aar i Tugthuset for d in Forbrydelse!" Tiggeren hævede her Stemmen næsten til Skrig.
»Men nu er min Time altsaa
endelig kommet!" lagde han truende til.
Resten af Vejen til Settons Hjem
tilbagelagde de i fuldkommen
Tavshed. Roger Lattow fulgte lige
i Hælene paa Setton, da denne
lukkede Døren til sin elegante
Villa op.
Det var lidt over Midnat, og
alt var tyst og stille i Huset.
„Naa, det er altsaa dit Hjem,
Valther," sagde Roger og saa sig
om, — forbauset over den udprægede Elegance, han her blev Vidne til.
„For Guds Skyld, Menneske, tal ikke saa højt!" afbrød Setton
ham ængsteligt og saa nervøst
mod Døren.
„Det har ikke meget tilfælles
med min Celle i Tugthuset, som
var mit Hjem i otte pinefulde Aar,
fortsatte Lattow uforstyrret. For-

øvrigt er det usle Hul, jeg bor i
nu, ikke stort bedre, men — —,"
han nikkede veltilfreds rundt i Værelset, som vilde han sige : „Sent
er bedre end aldrig."
„Vil Du have Penge, Roger?
Du kan faa . .
„Ti —! ! Det er mig, der bestemmer nu!" afbrød Roger han kort
og lod sin Haand falde tungt paa
Bordpladen.
„Tag Papir, Pen og Blæk ! . ."
kommanderede han, og satte sig
mageligt tilrette i en Lænestol ved
Siden af Skrivebordet. „Sæt Dig
ned og skriv; jeg dikterer, hvad
Du skal skrive; men saafremt Du
rører Dig til noget som helst andet eller siger blot et Ord fra nu
af og til vi er færdig med vor
interessante Diktat, da bliver det
for din egen Risiko, — Døden
Walther, — færdig! Altsaa;
Jeg, Walther Setton, erklærer herved, at jeg den 8. Marts
19 . . forfalskede den Veksel
paa Banque Credit du Nord,
Paris, — hvilken Veksel Roger
Lattow blev anklaget og uskyldømt for at have forfalsket.
Jeg, Walther Setton, er den
rette Skyldige.
Walther Setton.
Setton betænkte sig lidt, da de
kom til Underskriften: „Jeg vil
betale Dig ti, — tyve, — fyrre,
— halvtreds Tusinde Francs,"
stønnede han i Rædsel.
„U-n-d-e-r-s-k-r-i-f-t-e-n!"
„Hundrede Tusinde Francs, —
alt . .!"
„Navn, — eller intet," svarede
Lattow med ildevarslende Ro og
tog omhyggelig Sigte.
Som en Dødsdømt, der lægger
sit Hoved paa Blokken, bøjede
Setton resigneret sit Hoved mod
Dokumentet og — underskrev det.
„Se, det var det," sagde Lattow
anerkendende, „nu mangler vi blot
et Par Vidner. — Joh, det er en
afgjort Nødvendighed, at vi faar
Vitterlighedsvidner — selvfølgelig
. Næ, Walther Setton, en Gang
til narrer Du mig ikke. Den ler
bedst, som ler sidst. ved Du nok.
Jeg mener nu, at vi telefonerer til
Politistationen og beder den vagthavende Overbetjent om at sende
et Par Mand herhen,
— saa
kan de passende tage Forbryderen
Walther Setton med :nied det
samme. Erstatning faar jeg jo nok ;
desuden — og ikke mindst — mit
højeste Ønske bliver opfyldt, og jeg kan hvile roligt i min Grav,
naar jeg en Gang er død.
Setton faldt nu fuldstændig sammen; han rørte sig end ikke, da
Lattow tog Telefonen og bad Telefondamen om Politistationen.
Hvert Minut forekom ham som
Timer, ja, — som Aar i største
Angst og haabløs Fortvivlelse.
Pludselig hørte de en Dør i
Lejligheden gaa, og Lyden af lette
Trin, der nærmede sig, naaede
dem. Døren ind til dem blev forsigtig lukket op, og den yndigste
lille, gullokkede Pige kom til Syne
i Døren. Hun kunde se ud til højst
at være en halv Snes Aar gammel,
og der korn et halvt forlegent, halvt
forskrækket Udtryk i hendes store
brune Øjne, da hun saa den fremmede Mand.
„Men — jeg troede Far var
alene", kom det nølende fra hende,
og saa kærligt hen til Setton;
men Lattow gemte skyndsomst
Revolveren under sin Jakke; -hun skulde ikke erfare dette Mødes
Alvor.
„Ja, saa gaar jeg i Seng igen,
Far, — God Nat!" og lige saa
stille hun var kommen, ,gik hun
igen, og lukkede Døren forsigtig
i efter sig.
Over Settons Læber trængte sig
et !salvkvalt Skrig, da Døren atter

blev lukket: „Marry!" kaldte han
hæst.
„Ikke et Ord!" afbrød Lattow
ham advarende og rejste sigg, Var
det din Datter ?"
Setton svarede ikke, men rystede aandsfraværende paa Hoved et.
„Render hun din slette Fortid?"
„Intet"
„Hun ved kun godt om Dig;
tror, — at Du er Hæderligheden
selv?"
„Ja!" . . . Det lød nærmest som
Skriget fra et saaret Dyr.
„Stakkels, stakkels, lille Pige!"
kom det med Varme fra Lattow.
„Hvor er Dorrit, din Kone?"
spurgte han med tyk Stemme
,Død", svarede Setton næppe
hørligt.
„Stakkels lille Pige, og nu bliver
hun ogsaa faderløs — for en Tid."
„Nej", kom det tydeligt fra Si tton I „det bliver hun ikke, hun
har aldrig vidst andet, end at jeg
er hendes Far; jeg tog hende til
mig, da —"
„Er hun ikke din Datter? Hvor
gammel er hun, og hvorlænge har
hun været her hos Dig? Hvem er
hendes Forældre da, -- de maa
jo saa tage sig af Barnet".
„Moderen er — rejst for flere
Aar siden, — og Faderen, ja, Roger Lattow, det er . . . ."
— Svar mig,
„Hvem ?"
Mand !« raabte Lattow ophidset,
da man nu hørte tunge Trin komme
op ad Trappen.
„Det er d in Datter', kom det
tonløst fra Setton.
Lattow stod et Øjeblik som himmelfalden; saa stak han Revolveren i Lommen og satte sig dybt
rørt i Stolen og afventede roligt
Betjentenes Indtræden. Hans Kone
rejst, — ja, det vidste han, men
. . . „Giv mig Dokumentet, Kujon,
- fejge Usling!" fo'r lian pludselig op; og Setton rakte ham det
lydigt, — netop som der blev
banket haardt paa Døren.
„Luk op og laet Betjentene komme
ind!" befalede Lattow haardt.
Men Setton tøvede og blev siddende.
„Pjalt!' hvæsede Lattow og
maalte ham fra Top til Taa.
Saa lukkede han selv op for
Betjentene, som hurtig traadte
indenfor.
„Ja, det er den Herre, der har
ringet efter Dem", sagde Lattow
og gjorde et ligegyldigt Kast med
Hovedet hen i Retning af Setton.
Han holder ikke af at blive besværet af en paatrængende Tigger
— som mig. De vil nok sørge
for et hyggeligt Logi til mig for i
Nat, Hr. Betjent. Og De, Hr Setton, vil nok afholde de eventuelle
Omkostninger?" spurgte han spydigt _henvendt til Setton. Setton
tav. Han sad ganske forvirret og
hjælpeløs hensunken i Lænestolen
»Naa, men det kan De ogsaa tage
Bestemmelse om i Morgen", fortsatte Lattow spodsk. „Nu følger
jeg med D'hrr. . ."
„Næppe var Døren lukket og
laaset efter dem, før Marry kom
listende ud fra Soveværelset „Hvem
var det, Far, — og hvad vilde
han?" spurgte hun og satte sig
op paa Settons Knæ.
„Det det var en Fol b ,
en Tigger; han vilde have Hæ
— — Penge mit Barn".
„Og saa ringede Far efter Politiet? — Det var jo Synd, Far;
Han saa da saa fattig ud, — og bedrøvet . ."
„Der var intet andet at stille
op med ham, — han var — et
slet Menneske, Mary," svarede
Setton uden at se op; „men gaa
nu blot i Seng igen, — Klokken
er mange nu".
„Men jeg kunde ikke sove, Far",
kom det kærligt fra hende.

Næste Dags Formiddag blev
Walther Settor telefonisk anmodet
om at henvende sig paa Politistationen i Anledning af Sagen vedrørende Roger Lattow; og med
usikre Skridt -- vel som Følge
af hans daarlige Samvittighed begav han sig derhen.
Han blev høfligt vist ind i et
lille, koldt Værelse, — hvor Roger Lattows afsjælede Legeme
laa paa et Bord ; — Skudsaaret
i Tindingen var tildækket.
Lille Mary var bleven faderløs,
– men det fik hun aldrig at vide.
Hendes lyse Barnesind skulde
ikke formørkes, — var hendes
Fars sidste Tanke.

Fra Uge til Uge.
0

Norden for Lov og Ret.
Strækningen Allinge-Tein er
bekendt for sin smukke Beliggenhed, og mange Turister søger Rekreation her i Sommermaanederne.
I Aarenes Løb er der opført en
Del Villaer af Folk, der har forelsket sig i Egnen ; men der er
ikke altid saa idyllisk og fredeligt, som man tænker sig. Det
hænder ikke saa sjældent at Ejerne
opdager, at der under deres Fraværelse er begaaet Hærværk ;
knuste Ruder, itubrudte Stakitter
m. m. taler deres stumme Sprog.
Ogsaa i denne Vinter har det været galt derude, og forleden Nat
opskræmmedes Beboerne af Allinge Sygehus af høje Kvindeskrig.
Der blev telefoneret efter Politiet,
og dette fandt en forkommen
Kvinde, kun iført Natdragt, som
havde søgt Tilflugt i Raadhusets
Forstue. Vedkommende var i sit
Hjem i Sandkaas blevet saaledes
opskræmt af natlige Urostiftere, at
hun troede, der blev gjort Indbrud
og styrtede sanseløs afsted i vild
Flugt mod Allinge. Forfrossen og
deprimeret i sit luftige Kostume
søgte hun uden Resultat at komme
ind paa Sygehuset, løb derefter
videre ned ad Gaderne og smuttede ind i Raadhuset. Var hun
ikke tilfældig bleven set af Bestyrerinden paa Telefoncentralen,
vilde hun sikkert i Nattens Løb
være frosset ihjel. Nu kørte Politiet hende til Sygehuset, hvorfra
hun indpakket i Tæpper befordredes til sit Hjem.
Vedkommende har opholdt sig
herovre de sidste 20 Aar og Gang
paa Gang været udsat for Forfølgelse, hvorfor hun efterhaanden
er blevet sky og indesluttet.
Det er besynderligt at Beboerne
derude ikke kan opdage, hvem
der er Ophavsmænd til disse natlige Udskejelser. Politiet har ogsaa uden Resultat gaaet Nattevagt
derude. Maaske er det kun ubetænksom Ungdom, der har Trang
til at lave Ballade, men som Tilfældet denne Gang viser, kan det
let faa uberegnelige og højst alvorE,
lige Følger.
Allinge Biograf
har paa Søndag et morsomt
Lystspil paa Programmet, og der
er 2 Forestillinger, Eftermiddag
Filmen i Søndags:
og Aften.
„Moderne Pirater" var desværre
alt for lidt besøgt; men de faa,
der var der, fik en behagelig Overraskelse. Skont den spændende
Handling var forlagt til en Sydhavsø, viste det sig, at Sydhavsøen var Bornholm, og en Masse
Scener var optaget paa Klipperne
ved Rø. — Det har flere Gange
hændt, at Film, f. Ex. „Den flyvende Hollænder" har haft altfor
daarligt Besøg, skønt de delvis
har været indspillede herovre. —

Bornholms
Spare- og baanekasses

1,1DBoRG - 0 G
Ar,,,NImARKS KORTBØLGESENDER

Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

4,5 pCt. p. a
4

Boxer udlejes.

Vi anbefaler herved alle, som har
Brug for — Konfirmations-Udstyr,
hvad enten det drejer sig om en Pige
eller Dreng, at købe dette i

Overretmfflagferfar

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dodsbobehandling m.' v.
Kontor i Allinge:

(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Der vil De til enhver Tid være sikker
paa at finde et tilfredsstillende Udvalg
i hvide, færdige Kjoler,

Hjemmeslagtning
udføres.

L. Christiansen,

kulørte Andendags Kjoler,

Tlf. Hasle 80 x

fikse Foraarsfrakker,

A F.

Undertøj, Strømper o. s. v.
Endv. nye moderne Faconer 1 Matroshabitter i forsk. Kval., en- og toradet
Jakkehabitter i prima Forarbejdning,
Hatte, Manchetskjorter, Slips, Sokker,
Undertoj, Seler o. s. v.
Naar Priser og Kvaliteter ses under et,
er Priserne meget lave og ikke højere
end sidste,Aar.

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

Rejseplaner ti I rette lægges.
Hotelophold reserveres.
Billige Ferierejser.
Billetter til D. F. D. S.'s
4J J

f

Indenrigs-Ruter.
Alle Oplysn;np,er meddeler:

Bogtrykker Otto Gornitzka
ALLINGE

71

1

Finnedalen

søger Køkkenpiger til Maj og Juni.

Malkeko,
som kælver 3. eller 4.
Kalv i April eller Maj,
_
ønskes til Købs, naar Foderhalm
og Kløver kan tages i Bytte.

Staldgødning til Salg

Skotøjsreparationen

EXPRES

E. Westh nord for Tein.

Hasle
anbefales som Byens
bedste, billigste, hurtigste
Reparationsværksted.
Færdigt mens De venter.

ger

Telefon Sandvig‘26.

Grise

er til Salg hos
Skovfoged Lærkesen, Ro.

En flink Karl
kan faa Plads straks eller 1. April.

Forsultne Græsmarker
giver daarlfgt Udbytte
af daarlig Kvalitet.
Gødskning med Si..perfosfat og ikke mirdst
4 0 0/, Kaligodning forøger Udbyttet og sikrer
Bælgplante' nes Trivsel

Lødeko

og Kviekalve efter gode Køer er
til Salg. Regnskab for Køernes
Ydeevne foreligger.
Avlsbr. Alfr. Mortensen
Tlf. Allinge 96.

Hik og 2 Mars. Grise
er til Salg paa

Hullegaard i Klemensker.

Lalldruggroes hud.
i RØ afholder stiftende Generalforsamling paa „Afholdshoteller
Mandag den 7. ds. Kl. 7.

14-15 Aars Dreng

Flaadens Gutter.

I Anledning af Socialministeriets
Cirkulære af 13.12. d. A. angaaende Rabat til Arbejdsløse, indbydes alle Handlende i AllingeSandvig — der forhandler nedennævnte Varer — til Møde paa
Raadhuset i Allinge Onsdaf_d. 9.

Marts d. A. Kl. 19,30.
Forhandlere af Brød, Mel, Gryn,
Kød, Flæsk, Fisk, Smør, Fedt,
Margarine Mælk, Kartofler, Grøntsager, Kul, Koks og Brænde indbydes.
Allinge-Sandvig Byraad, 1. Marts 1932

Tlf. n. 7 y

Bil Andreas
udlejes
Christensen,
Tlf. 49.
Nørregade, Allinge.

En bevæget Valgdag.
Morsom Farce i 2 Akter
med „Ungerne".

Tyren

Vølund ,Smed

NiellsV.Grooss

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

William Lind,

Tilbud og Overslag gratjs.

Spisekartofler
købes.

Nielsen, Hasle. Tlf. 22.
Jeg har paabegyndt et

Fjerkræslagteri

højeste Pris.
Ring blot Kl. ndr. 33 — og jeg
henter Fjerkræet fra hele øen.

Daine-Overtrkstovler.
Stort Udvalg. — Pris fra Kr. 3,5

Carl Larsen, Yesterg.,

J. C. Olesen.

Avertkr i „Nordbornholm"!

Kul, Koks og Brikeller

ø

Vi har i disse Dage losset Kul af vor sædvanlige gode Kvalitet og tilbyder Vinterbrændsel til samme billige Priser som hidtil.

rfrodufiten.
Herre- og Damegarderobe

9

som ønskes kemisk renset og farvet — eller &elle renset — hos

C. Schlelsner, København

Tlf. Allinge 95.

kan indleveres hos Hedevig Marckmann, Hasle.

Ældre Mand

Anton Sonees Ligkisteniagasin

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

Ligtøj og Ligsenge. Ordning af Begravelser.

Hans Kaas, Bjørnhoj,

Ø. Bloch.

Gode

Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.
6 WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg. i Klemensker og er altid Køber
af al Slags Fjerkræ til Dagens

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

P. B. V.

kan faa Plads 1. Maj hos

afholder Ballondans med
Præmier Lørdag den 5. Marts Kl.
8 paa Forsamlingshuset ,,Haminershus".

En ny 4-5 Personers

Ladestation

Allinge:Sandvig.

til Slagteriet udføres hver Modtagelsesdag til billigste Pris.

Søndag Eftm. Kl. 4 og Aften Kl. B

kan faa Plads Iste April.

Pilegaard i Olsker.

D. K. U., Allinge.

Anthon Kofoed, Klemensker.

Medhjælper

og en So til Slagtning
er til Salg paa

2 Malkekøer

2iografen.

staar til Afbenyttelse paa Kildesgaard pr. Tein. En Søster til Tyren har nu efter første og 2den
Kalv malket 309+339 kg.

Risegaard ved Hasle.

Se her!

Svinekørsel

Morsomt Lystspil i 8 Akter.
Karl Dane m. fl. i Hovedrollerne.

t Sunde 4:11gers
igilk

P. S.

Herman Th. Mortensen,

Klemensker.

Chr. Kjøller, Sandkaas.
En fra Landet foretrækkes.
Samme Sted er en ældre. Lødeko
og en, som har kælvet, til Sa4

En Pige, 11415 Rar,

SUPERFOSFAT

kan faa en let Plads til 1. Maj

•

Fru Janusine Hansen, Sandvig.

Solid Skolajsreparation

5DANS-1Q
- '

Halm er fil Salg
I. K. Hansen, Hasle.

Leveres gratis overalt i egen Bil. — Tlf. 55.

Gudhjem Handelshus.

end sidste Aar, men Superfosfat,_
prisen er til Trods for Kronens Fald
uforandret.

HASLE
GØDNINGSKOMPAGNI

Panelbrædder ined og uden Staf, Lægter, Planker, Forskalling samt
alt i ru Træ. Alt i prima vellagret og tørt Træ. Desuden Lager af
Celotex, Masonite, Itiirvæv, Tagpap. Alt til Bygningsfaget henhørende.

Afgrødepriserne er højere nu

til billige Priser.

Skomager Hammer, Nørregade,

Bøvlet og pløjet Træ til Gulve og Loft

•

Lad ikke Afgrøderne mangle

den billige Fosforsyre.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.
Chr. Diderilisen, Rønne.
Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til • Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

Tlf.865.

Børnenes Rubrik.
Naar lille Søster lægger øret
til Telefonen for at høre, om de
telefonerer, da smiler du, far du
ved, at den Snurren, man undertiden kan høre, kun stammer fra
Vindens Brummen i Telefonpæle.
At man kan sende et Budskab
med den elektriske Strøm gennem
Traaden, forekommer dig ubegribeligt, men at man ogsaa kan telegrafere uden Traad ved at sende
elektriske Bølger af forskellig
Længde ud i Rummet til Opfangelse af et Modtagerapparat, det
er jo næsten et Under.
Dette Under indskrænker sig
dog ikke til Telegrafering. RadioUdsendelse finder jo nu Sted over
alt i Verden, og blot du stiller
ind paa din Fars Modtager, kan
du opfange Musik og Tale fra
hele Europa. Men hvis du har
faaet Lov til at stille ind paa Modtageren, saa omgas Tilbagekoblingen (Forstærkningen) med stor
Forsigtighed; thi forstærker du til
det bliver forvrænget og urent,
saa virker Modtageren som Senderstation, og udsender Knurren
og Hyl, der helt kan umuliggøre
Aflytningen for Naboerne.

Herovre paa Bornholm ser man
dem endnu kun sjældent, og sker
det en enkelt Gang, at en Flyver
kredser over Byen, vækker Fænomenet en vis Opsigt, og Propellernes uvante Snurren faar Børn
og ængstelige Sjæle til sky at
dukke Hovederne, medens
sene sætter i med en forskrækket
Kagler], og Hundene gør. Det er
dog kun en Overgang, man vænnes hurtigt til det nye. Nu er der
snart ikke en Hund, der gør ad
Bilerne, og det er dog ikke saa
længe siden, de vakte Opsigt.
En opsigtsvækkende Maade at
benytte Flyvemaskinen paa blev
forleden anvendt af en amerikansk
Legetøjsfabrikant. Han averterede
i Bladene, at han paa det og det
Sted Kl. 2 fra en Flyvemaskine
vilde udkaste en Del Legetøj i
Reklameøjemed. — Alle Børnene,
der var troppet op, saa da Luften blive fyldt med mærkelige Dyr
og Mennesker af Gummi og Papir, og som langsomt dalede ned.
Ved smaa Faldskærme var bundet
smaa Stykker Legetøj.. — Ja, det
maa sikkert have været morsomt;
men udelukket er det jo ikke, at

Vort Billede viser en Station,
der er indstillet til at telefonere
til Skibene i Verdenshavene.
Naar du læser i Avisen, at Onkel Peter er rejst til Amerika, saa
griber du blot Røret og forlanger
den traadløse Hovedcentral. Den
beder du om at skaffe Forbindelse
med Onkel Peter ombord paa
„Frederik VIII", Kahyt Nr. 85.
Et øjeblik efter svinger din svage
Stemme, forstærket af elektriske
og magnetiske Apparater og Transformatorer, ud over Verdenshavet
til Skibet i det Fjerne. Du faar
Forbindelse med Onkel Peter og
beder ham tage nogle gode Indianerhistorier med hjem fra Amerika — eller hvad du nu kan finde
paa.

en af de større Købmandsforretninger i Allinge faar en lignende
original ide.
Vi talte før om, at Fuglene var
ene om at færdes gennem Luften;
men vi glemte Skyerne, der som
stolte Fartøjer sejler over Himlen.
En Sky, siger du, det er jo kun
noget Damp. Men kunde vi tage
en saadan Kæmpesky paa f. Eks.
3000 m i Diameter og lægge den
paa en Vægtskaal, saa vilde den
vise sig at indeholde 200,000 Tons
Vand eller tilstrækkeligt til at opveje 6 moderne, store Staal-Panserskibe. Du ser altsaa, at den
hvide Skysejler, saa let og luftig
den end ser ud, alligevel bærer
en umaadelig tung Ladning. —
Skulde dette Luftskib blive utæt

— Klip en Del Kartonkort lige
store. Skriv paa 10 Stykker Navnene paa Piger og Drenge, som
du kender: Peter, Hans, Lise osv.
Skriv paa 10 andre forskellige
Verber, saasom : spiser, hopper,

skriver osv. Endvidere 10 med
Adjektiver, saasom: godt, daarligt,
højt, lavt osv. Saa blandes Kortene og fordeles. Den der af sine
Kort faa den bedste Sætning, har
vundet.

Bælgplanterne i Græsmarkerne.
Det bedste hjemmeavlede Kraftfoder og det billigste at producere.
I.
har
mr.
i
snart
to Aar talt
Vi
om a t billiggøre Produktionen i
Landbruget, og man er enige om,
at det Sted, hvor man kan opnaa
mest i Retning af billig Produktion og samtidig forholdsvis stor
Produktion, og i Særdeleshed
Kvalitetsproduktion, er
Græsmarkerne. I den Krisetid,
vi gennemlever, er det først og
fremmest Græsmarkerne, Sædskiftets Græsmarker saavel som
de varige, man maa ty til for at
søge al faa det rigtige Forhold
frem mellem Produktionsudgifterne og Produktionens Værdi,
og det er i Græsmarkerne, slige
Bestræbelser har den mest forønskede Virkning.

K:everrig tiresmark paaTranewials1 ved Helsinge, Nordsjælland.
En af Landets mest trofaste
Forkæmpere for Græsmarksbælgplanterne er som bekendt
Direktør K. Dornh-Peter-

s e n, Statsfrøkontrollen, der hævder med megen Styrke, at det
i al Almindelighed nutidige Forhold mellem Græsser og Bælgplanter i vore Græsmarker: 33
Kt. Bælgplanter og 68 pCt.
Græsser, maa byttes om, saa der
bliver to Tredjedele Bælgplanter.
Enhver Landmand er klar over,
at Bælgplanterne, hvilket jo vil
sige Kløver, er de værdifuldeste Foderplanter, som desuden
besidder den vigtige Egenskab at
kunne forsyne sig selv med
det dyreste Plantenæringsstof:
K væg stoffet, hvad der ogsaa
kommer -Græsserne tilgode. For
3-4 Aar siden var man paa Flere
Ejendomme, bl. a. paa Stevns og
i Vestiylland, kommen ind paa at
benytte som Frøblanding til 2—
3-aarige Græsmarker 8 Pund
Hvidkløver og 1 Pd. Rajgræs pr.
'Fel. Ld. Det syntes dog, som
dette var at ,Overdrive en god
Sag; thi de vanskeligt undgaaelige „Smaalvuller" i Kløverbestanden fyldesi saa Fald ikke af
Græs og bliver let Arnesteder
for Ukrudt; og endvidere er en
saadan Blanding til Afgræsning
lige lovlig „stram" Kost tilMaIkekøerne under vort ofte fugtige Sonunerklima. Den kendte
Landmand i IIalstebroegnen,
Gaardejer Mads Bjerre, Sir,
har for Resten i en lang Aarrække dyrket saavel Rødkløver
som Hvidkløver i Benbestand til
Slet og Afgræsning.
Man skal iøvrigt ikke hænge
sig i Procenterne, saa længe det
ikke drejer sig om større Afvigelser fra det „normale". Svenske Undersøgelser synes at fastslaa, at lidt under Halvdelen Klø.

Avertkr I „Nordbornholm"!
ver og Resten Græs er
tis k Henseende den heldigste
Blanding til Malkekøer.

II.
Vigtigere end Procenttallene er
[let at faa Kløveren til at lykkes
saa Afgrøden kommer til at
;vare til sit Formaal: størst
Produktion tit mindst mulige
Omkostninger. De to Ilovedbetingelser, man for en vellykket
Bælgplantehestand i Græsmarkerne stiller til Jorden, er, at den
Lkke er kalktrængende og
ikke vandlidende. Er den
Side af Sagen i Orden, er Klove:en en taknemlig Plante al aracjde med.
Det er naturligvis af stor Vigtighed. al Gødskningen foregaar
twnsigtsmæssigt, og her erindrer
non, at i en Græsmark med 33—
i° Procent Kloverhestand er det
,kke Kvrelstofgødning, det tisekler
mr at tilføre. Konsulen kel for
len Molland-falsterske (./sesmarksforening, G. Enge I, Maribo, skriver i Aar i sin Beret:ring, al Tilførsel af Kvælstof4ødning til varige Græsmarker
med passende II vidkloverbest and
ar af det onde — fordi Græsset
tager Gevinsten derved og med
len kraftigere Vækst svækker
Kløverens Vækst; og hvad der
gælder varige Græsmarker med
Henblik paa Hvidklover, gælder
361vfolgelig i samme Grad de periodiske Græsmarker med Henblik paa Rødkløver, eller evt.
Sneglebælg eller Kællingtend.
Forsøgsleder II. N. F randse n,
Otoftegaard. udtalte i sit Foredrag om Bælgplanternes Udnyttelse i Markbruget ved det jyske
Planteavlsmede forleden, at man
taler ■ ,m Kvælstof og Fosforsyre,
men det er Kali, det gælder. Konsulent Engel skriver
i sin Beretning, at man til varige
Græsmarker med god Kløverbestand nødig vil op paa mere end
200 kg Superfosfat og 100 kg
Kali pr, ha, men mange Forsøg
viser, al 3-400 kg Superfosfat
og 3-100 kg Kali pr. ha (altsaa
samme Mængde Kali som S u pe rfos f a endog paa Lerjord
er Idevel godt betalt, og del virker fremmende paa Kvælstofproducen ten : ti vidkløveren.
Forholdsvis rigelig Kaligødning
til Græsmarker paa sund Jord
betyder næsten altid en reel økonomisk Gevinst. Men Fordelen
ved Kaligodningen er desto større, jo rigeligere Melgplantebestanden er; det er Kløveren, der
især er kaligraadig, hvilken
Kendsgerning altfor ofte bliver
glemt, navnlig hvor man har
med Lerjorder at gøre, og det
hævner sig, for „Leret'. slaar
nemlig ikke til — lwad Forsøg
har vist Gang paa Gang.
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Ja, Luften er i Sandhed blevet
levende. I det Element, som for
faa Aar siden kun tilhørte Fuglene,
lyder nu ikke alene den menneskelige Stemme og Musik i elektriske Bølger, men ogsaa Flyvemaskinernes Propeller snurrer gennem Rummet.

i Bunden og begynde at dryppe
sit Indhold ned over Hovederne
paa os, har vi det, vi kalder Regnvejr, og vi forsvinder hurtigst ind
i vor Stue.
Nu skal jeg give dig en Leg,
som du med dine Søskende kan
lege, mens det regner.

Til varige Græsmarker bor
Fosforsyre- og Kaligødning ud•
strøs i god Tid, praktisk talt saa
tidligt, som Forholdene tillader
det. For Sædskiftegræsmarkernes Vedkommende, altsaa 1-2aarige Marker, kan man ikke opnaa nogen bedre Indblanding i
Jorden end ved at give de to
Gødninger til Udlægshavren. Det
sker altsaa ikke af Hensyn til
Havren, men først og fremmest
for Udlægets — Kløverens gode Trivsel.

Forretnings h onvoluller
sælges med Firma for kun 8 Kr
pr. Mille.
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