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Sriggs.
Af MARY CHRISTIE.
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James Freeman var Bogholder
hos et stort London-Firma og saa
ikke videre romantisk ud. Han
var mager, temmelig rødhaaret
og meget nærsynet, men man skal
ikke skue Hunden paa Haarene.
I Virkeligheden higede Bogholder
Freeman efter Romantik, og skønt
han var bleven 48 Aar uden at
opleve det mindste, havde han
ikke opgivet Haabet om, at der
vilde hænde ham noget spændende.
I Pensionatet i Bloomsbury,
hvor han boede, var han temmelig sikker paa ikke at opleve noget. Pensionatet ejedes at tre Frøkner Kilham, og foruden Freeman
boede der en Indier, som kaldte
sig Fyrste, men som skyldte for
tre Ugers Leje, en medicinsk Student, to ældre Herrer, tre Damer
af ubestemmelig Alder og en kaffebrun Gentleman fra Sydamerika.
Freeman indtog Hæderspladsen
ved Bordet. Han sad ved den ældste Miss Kilhams højre Side og
var hendes bedste .Støtte. Han
havde f. Eks. optraadt paa en
værdig Maade, da en kinesisk
Mandarin vilde forsvinde uden at
betale sin Gæld, og han havde
talt Medicineren alvorligt til Rette,
da denne en Morgen kom hjem
i stærkt bedugget Tilstand.
Miss Kilham satte derfor megen
Pris paa ham. Hun var 33 Aar,
men saa ældre ud, fordi hun nu
i adskillige Aar havde haft saa
megen Vrøvl med Pensionærerne.
Freeman var punktlig og ordentlig og betalte altid præcis, og han
sværmede for Miss Kilham, fordi
han var Romantiker, og fordi hun
var den eneste Kvinde, han nogensinde havde omgaaedes nærmere. Havde han friet til hende,
vilde hun have sagt Ja, men Freeman holdt mere af at sværme for
hende i Stilhed end at gaa til Realiteter, og forresten var det aldrig faldet ham ind, at hun vilde
have ham.
Freeman fik hver Sommer tre
Ugers Ferie, og Ferien tilbragte
han sædvanlig med at rejse. Han
mente, at man lettest oplevede
noget paa Rejser, men hidtil havde
han ikke oplevet andet, end at
være med til et Jernbanestød uden
saa meget som at blive saaret.
Dette Aar fik han nu det Indfald
at blive i London og studere denne
By noget nærmere, end han havde
haft Lejlighed til. Hvorfor skulde
der ikke kunne hænde ham noget
i Verdens største By.
En af de første Dage af sin
Ferie anvendte han til en Udflugt
til E -iling., iført ny Sommerdress
og Straahat. Samme Efia ran iddag
ved 6-Tiden holdt en Bil udenfor
Miss Kilhams Pensionat, og Freeman og en ung Dame steg ud.

Fredag den 18. Marts

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

Da Freeman var kommet hjem
Frøkenen var i Køkkenet, da
fra
Barberen og havde sat sig til
Pigen meldte, at Mr. Freeman ønat
læse
Aviser, indfandt der sig
skede at tale med hende.
et Bud fra Firmaet TomKinson i
— Han har en Dame med sig,
Oxford
Street med en pragtfuld
Miss. Hun sidder i Dagligstuen,
Hat
og
en
kvitteret Regning, der
men han venter Dem i Spisestuen.
lød paa det halve af Freemans
Bogholderen var meget rød i
Maanedsgage. Freeman betalte den
Hovedet og stærkt nervøs, da Miss
med et dybt Suk. I Løbet af de
Kilham traadte
følgende to Timer kom der fem
— Der er hændt mig noget
Bude fra forskellige af Londons
mærkeligt, stammede han. Jeg har
fineste Forretninger med Kjoler,
truffet en Dame, som har taget
Linned, Sko og mange andre Ting,
sin Tilflugt til mig. Hun har maatalle
præsenterende kvitterede Regtet løbe bort tra sin Onkel, fordi
han vilde tvinge hende til at gifte
sig med en Mand. som hun afskyr.
Kan De give hende et Værelse
søgte ud i Assisis Omegn og lenogle Dage, indtil . . .
vede her som Eneboer, idet al
— Ja, et Værelse kan hun godt
Verslighed nu syntes ham forfænfaa, svarede Miss Kilham. Men
geligt. Absolut Forsagelse og den
kære Mr. Freeman, er det ikke
største Fattigdom var nu for ham
lidt løjerligt, naar De ikke kender
det mest attraaværdige. Han leDamen i Forvejen?
vede sammen med syge og fat— Jeg er saa ridderligt anlagt,
tige og fandt Trøst i at hjælpe
svarede Mr Freeman værdigt, at
dem, og nu begyndte han at præjeg ikke vil nægte en Dame min
dike Fattigdommens Evangelium.
Beskyttelse, , naar hun tager sin
Mange sluttede sig til ham, og
Tilflugt til mig. Hun har maattet
efterhaanden dannedes der Munforlade sin Onkels Hus i de Klækeordener paa den Lære, han præder, hun gaar og staar i Jeg bedikede. Det var de saakaldte Tigder Dem om at sørge for hende
germunkeordener.
paa bedste Maade, selvfølgelig beFrans al Assisi er en af Kirketaler jeg alle Udgifter.
historiens religiøse Genier. Skønt
— Tal ikke om Pengene, Mr.
Kirkens lydige Søn opstillede han
Freeman. Jeg ved, jeg kan stole
et Ideal for et kristent Menneskes
paa Dem. Og naar De ønsker det, Franciskanerordenens Stifter, deri Lov, som maatte sprænge det midskal jeg tage mig af den unge hellige Frans af Assisi, var Søn delalderlige Kirkesamfund. Han
Dame
af en rig Købmand og blev op- selv og hans Tilhængere gik barVed Middagsbordet viste den draget til at overtage Faderens fodede ud i Verden, klædt i Bonny Gæst sig. Hun hed Miss Briggs, Forretning. Som ung var han op- dens brune Kittel, de talte og:sang
saa meget godt ud, men gjorde lagt til Løjer, nydelsessyg og del- om den kristne Glæde, og uden
et ubehageligt Indtryk paa Miss tog i Kammeraternes Udskejelser, at eje noget, skaffede de sig Ff;Kilham. Der var noget uroligt men han var ogsaa godgørende den ved at arbejde eller tigge.
ved hendes øjne, som Pensionat- mod de fattige og kunde godt
Den hellige Frans blev kun 44
værtinden ikke syntes om. Hvilke tage sit eget Tøj og give det bort, Aar gammel, knapt 20 Aars ArSorger den unge Dame end havde Store Drømme havde han : „Jeg bejde i Munkekutten var nok til
haft, syntes de ikke at have no- ved, jeg vil blive en stor Fyrste", at skaffe hans Navn og Orden
gen Indflydelse paa hendes Humør, og han rustede sig til at deltage Verdensry, og endnu, over 700
der næsten var overstadigt, og i et stort Krigstog.
Aar efter, valfarter Tusinder af
hendes Appetit, der var ligefrem
Pludselig opgav -han det hele, Pilgrimme til hans Grav.
kolossal Freeman rødmede, da
hun tog tredje Gang af Stegen,
Hun snakkede meget højt med
den indiske Fyrste og pralede af
sine fremmede Slægtninge.
Miss Kilham sad stiv som en
Pind paa sin Stol, og der faldt
efterhaanden Stilhed over de andre Pensionærer, men Miss Briggs
lod ustandselig Munden løbe, og
Miss Kilham syntes, at der hverken var Mening eller Sammenhæng i det, hun fortalte.
Eller Middagen trak Miss Briggs
sig tilbage for at skrive nogle
Breve, og Pigen, som blev sendt
ned med dem, blev yderst forbavset ved at se, at det ene var
adresseret til førsteministeren og
det andet til Justitsministeren.
Det maatte virkelig være en fornem Dame, der var flyttet ind i
Pensionatet.
Næste Morgen forlangte Miss
Briggs særskilt Morgenmad bragt
•
Milå4'214e2W-kai~
ind paa sit Værelse, og hun spiste
paany ganske kolosalt. Derefter Stedet, hvor den hellige Mand fødtes, og som nu er Maalet
for Pilgrimmes Rejse til Assisi.
gik hun en Tur i Byen.

Falligdommoos Apostel,

1932

Ilinger, og Freeman blev mere og
mere hed om ørene, men betalte,
til de sidste maatte han udstede
Checks, og gysende tænkte han
paa, hvorledes det svandt i hans
Bankkonto. Men da der tilsidst
korn et Bud fra en stor Juvelerer
med et Perkollier til 2000 Pd.
Sterl., blev Mr. Freeman nødt til
at sende Budet tilbage med den
Besked, at der maatte foreligge
en Misforstaaelse.
Noget senere sejlede Miss Briggs
selv ind i Salonen, overordentlig
oprømt. Hun overskuede med et
Blik de mange Herligheder, Mr.
Freeman havde betalt for, og faer
saa lige hen og gav ham et Smækkys midt paa Munden.
Mr. Freeman følte sig overrumplet Han glemte den Formaningstale, han vilde have holdt.
Her var dog virkelig for en Gangs
Skyld noget af det store Eventyr.
— Men hvor er Perlecollieret?
raabte Miss Briggs Hvis den Idiot
til Juvelerer har glemt at aflevere
det, klager jeg til Handelsministeren.
Mr. Freeman rødmede stærkt
og skulde til at forklare, at hans
Formueomstændigheder desværre
ikke tillod ham saadanne Flotheder. Men i det samme blev der
banket haardt paa Døren, og da
Mr. Freeman lukkede op, traadte
to uniformerede Herrer ind. Den
ene var en Politimand, den anden
en overordnet Funktionær fra et
Sindssygehospital. De forklarede,
at Miss Briggs var undveget fra
Hospitalet, og at de nu kom for
at hente hende tilbage. Miss Briggs
anraabte om Beskyttelse, men
der var jo intet at stille op. En
halv Time senere kørte hun bort
i enPolitibil.
— Hvorledes skal jeg dog kunne
undskylde alt det Postyr, jeg har
voldt Dem, Miss Kilham, sagde
Mr. Freeman, da Pensionatsværtinden kom ind til ham med Eftermiddagskaffen. Han var dybt
nedbøjet og yderst skamfuld.
— De skal se Dem lidt bedre
for en anden Gang, Mr. Freeman,
svarede hun usædvanligt blidt.
Hun kunde ikke lade være at
klappe hans Haand beroligende.
Og saa havde Mr. Freeman
endelig den store Oplevelse. Hvordan det egentlig gik til, vidste
han ikke rigtig. Men han holdt
pludselig Miss Kilham i sine Arme.
Og selv om det ikke blev noget
videre romantisk Ægteskab, blev
det i hvert Fald godt og solidt.

I Amerika er Arkitekterne begyndt at indbygge Højtalere i Lejlighedernes Mure en paa lignende
Maade som Varmekanalerne. Vil
man have Varme, trækker man i
en Snor, og ønsker man Musik,
trækker mal i en anden, enten
kun i én Stue eller i dem alle,
hvis der skal „Drøn" paa.
Forhaabentlig er den .dejlige"
Opfindelse længe om at naa os.

Sanagran
5DAN3?

GØDNINGSKOMPAGNI

Benyt iaar Sanagran
til Afsvampning.
Fortrinligt borade til
og Vasasciafsvarnpning.

Kan faas overalt. • •

Afsvampning

af

Vaarsæd.
Ikke nok med Afsvampning, men
bedst mulig Afsvampning.
Mon danske Landmænd i Almindelighed egentlig er klar
over, at i Henhold tit de senere
Aars talrige Afsvampningsforsøg
har Afsvampning med det si k res te Middel givet et ligesaa
stort gennemsnitligt Merudbytte
af Byg, som er opnaaet ved Brug
af 100 kg Salpeter. For Havrens
Vedkommende er det gennemsnitlige Merudbytte knapt saa
stort, men tages det sidste Aars
Udbytteforsøg, har Afsvampningen af Havre været fuldt saa
fordelagtig som Afsvampning af
Byg.
Man har i mange Aar afsvampet Sædekorn for Brand, og for
Byggets Vedkommende tillige for
Stribesyge, og benyttet dertil
Blaastensopløsning eller Formatinfortynding. Overfor disse Sygdomme (Nøgen Brand dog undtaget) er de to nævnte Midler
ogsaa anvendelige.- Men for dette
Formaal behøver man jo ikke at
afsvampe Vaarsæden hvert Aar,
kun en Gang imellem, naar Hensynet til Brandsygdomme gør Afsvampningen nødvendig. Den nutidige moderne Afsvampning skal
foretages hver t A ar, og den
har en hel anden Baggrund.

Prof., Dr. phil. Ferdinandssen,
Landbrugsministeriets Tilsynsførende med Plantesygdomme.

I vor bakterie:og svampefyldte
Verden er der meget andet end
Brand, der plager Sædekornet og
hæmmer dets Spiring og Vækst.
Selv det fineste og bedst muligt
rensede og sorterede Sædekorn
er mere eller mindre befængt
med smaa usynlige Mikrober,
der svækker Spiringen og hindrer Fremkomsten af det fulde
Kærneudbytte. Den moderne Afsvampning skal uskadeliggøre disse Mikrober.
Disse skjulte Sygdomme sammenfattes i Almindelighed under
Begrebet Fusariose. Andre Forhold lige maa man regne med,
at efter vanskeligt Høstvejr er
Sædekornet mest befængt med
Fusariose (særlig udenlandske
Undersøgelser har godtgjort dette). Jo mere Sædekornet er befængt med Fusariose, des større
Merudbytte foranlediger naturligvis Afsvampningen. Men de Tilfælde vil være yderst sjældent
forekommende, at Afsvampning
med et sikkert virkende Middel
og foretaget med fornøden Omhu
ikke giver Merudbytte.
Et Afsvampningsmiddel kan
godt have en tilfredsstillende
Virkning overfor Brand og Stribesyge nden at have den attraaede Virkning overfor Fusa-

udbyttet og ikke i Forhold til
Prisen paa andre Midler. Ved
Udbytteforsøgene 1931 har Germisanafsvampning kostet 49 Øre
pr. 100 kg Byg, Tillantin og Sanagran har kostet 81 Øre pr.
100 kg Byg, og Dahmit 69 Øre.
Som man ser, drejer det sig
om ubetydelige Udgifter til en
'saa vigtig Foranstaltning. Det er
et billigt Merudbytte, man opnaar
paa den Maade, og Diskussion
om Prisforskelle er egentlig Petitesser.

Dansk Fabrikat.

riosen, hvilket giver sig til ken-

ie ved et for ringe Merudbytte
for Afsvampning. Da det omvendte er udelukket, konstaterer
man heraf, at Brandsygdomme
er meget lettere at uskadeliggøre
end Fusarioseangrebene. De forskellige Midlers Virkning overfOr Fusarioseangrebene maales,
og kan kun maales ved en
Bestemmelse af det Merudbytte,
Afsvampningen foranlediger. En
Bestemmelse af Brandaks- eller
Stribesyge-Procenterne, som tilmed er temmelig usikker, har ingen videre Interesse, for vi er
paa Forhaancl klar over, at disse
Sygdomme kan sagtens bekæmpes effektivt, det kan man endog
gøre med Blaasten.
Der har her i Landet i de senere Aar været mere offentlig
Diskussion om de forskellige
Afsvam p n i ngsmidlers Duelighed,
end der har været gavnligt for
dansk Forsøgsvirksomheds Autoritet. For en Afgørelse af
Spørgsmaalet. hvilket Middel der
er fordelagligst al_ anvende. har
man ikke andre Veje at gaa end
at søge Gennemsnitsresultaterne
af samtlige afholdte Forsøg, og
de udpeger Germisan som det
Middel. der har foranlediget det
største Merudbytte. Del kommer
Man nu ikke uden om, og heller
ingen vil lx.stride det. Det er
Germisan. der hentydes til i Indledningen til denne Artikel som
det Middel. der har foranlediget
samme gennemsnitlige Merudbytte som 100 kg Salpeter. Del næstbedste Middel kommer el Stykke
bagefter,
De nye danske Afsvampningsmidler, Sanagran og Dahmit. har
ved hidtidige Forsøg vist sig at
virke fuldt lilfredss;illende overfor Brand og Stribesyge, men
ved Mcrudhyttcforsogcnc staar de
betydeligt tilbage for Germisan,
kommer ikke en Gang op paa
Række med Tillantin. I -Gennemsnit ar alle Udbytteforsøg 1931
har Germisan for Byggets Vedkommende foranlediget pr. ha:
56 kg større Kærneudhytte end
Tillantin, 101 kg mere end Senagran og 119 kg mere end Dahmit.
For Havreas Vedkommende har
Germisan givet 55 kg Kærne mere
end Tillantin, 107 mere end Sanagran og 156 kg mere end Dahmit. I Sammenligning med uafsvampet Sædekorn er Germisansvampningens største Merudbytte
i 1931 ca. 550 kg Kærne pr. ha
Man kan ikke negligere disse
Tal,. saa meget mindre, som det
jo navnlig i Praksis. er Merudbyttet, det kommer an paa.
I Aalborg Amts Planteavlsberetning 1931 skriver Konsulent
J. Chr. Andersen Lyngvad
paa Grundlag af Resultaterne af
de af ham foretagne Afsvampningsforsøg: „Out Afsvampningsforsøgene i Byg og Havre kan
det siges, at de i Hovedsagen
viser i samme Retning og fremhæver tre Forhold: Afsvampningens store Betydning for Kærneudbyttet, Germisanets sikre Stilling og de nye Midlers noget
svingende Virkning. Afsvampning
med Germisan har forhøjet Kærneudbyttet med fra 9 til 19 Procent, og det nye Middel, der i
Følge Forsøgene ligger Germisan nærmest, .maa blive Sanagran."
Det er sagt om Germisan, at
det er det dyreste Middel. Det
bedste Middel har Lov til og
skal som Regel være det dyreste;
men Indkøbsprisen skal selvfølgelig vurderes i Forhold til Mer-

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNSTØBERI & MASKINFABRIK.

Ajlepumper - Vandpumper - Varmtvands-Aniæg,

e f(oerterende
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Plaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
5 Ore i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Postbeviset.
•
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2)1 sender 9' ent 91ord6ornfiolm,
tten£ derfor ogsaa paa os, naar De dear et

Lidt om Hugormen.
—0—
„Politikers" Søndags Tillæg
stod for nogen Tid siden nogle
Beretninger vedrørende H ugorrh en,
hvori Vedkommende slog til Lyd
for den burde fredes: — Hvor
er det interessant at betragte dette
ualmindelige smukke Dyr, og med
Hensyn til dets Farlighed kan et
Bid neppe genere et voksent Menneske synderligt, den er tillige
ret sky, idet den altid forsvinder
hurtigst muligt, naar man nærmer
sig:" — Denne Omtale af Giftslangen Hugormen forstaar jeg
slet ikke, mon ikke saa godt som
alle Mennesker ønsker dette Uhyre
derhen hvor Peberet gror, helst
omgaaende. Hugormen er aldeles
ikke sky, tvært imod synes jeg
den altid giver sig god Tid, naar
den mærker sig opdaget, vel sagtens i Bevidstheden om sit farlige
Giftvaaben; det er forfærdelige
Historier der mange Gange fortælles om den, en har set den
løbe efter sig som et Tøndebaand,
idet den havde bidt sig fast i sin
Halespids og derved dannet en
Ring; en anden løb lige saa stærkt
han 'kunde, men Ormen kunde
følge ham, fordi den var kommen
ned i et dybt Hjulspor o. s. v.
Jeg har selv været med til at
tage en hel Del af de Fyre i Nordsjællands Skove, naar vi mejede
Græs i Engene; en af Skovarbejderne var endda ikke bange
for at snuppe dem med de bare
Hænder, men denne Dristighed
har jeg dog ikke set blive praktiseret hverken før eller senere,
Der findes som bekendt Mennesker, der har en mærkværdig
Forkærlighed for Slanger, saaledes betroede en Dame mig en
Gang for nogle Aar siden, at dersom hun havde Midler, vilde hun
lade indhegne et sumpet Areal,
beplante det med store Bladplanter og opdrette Hugorme, Snoge
og andet Kryb, hvorefter Vedkommende Dame viste mig 3 Skruptudseunger (1/2 Tom lange) indsvøbt i et Lommetørklæde, idet
hun bemærkede : „Er de dog ikke
søde! se de smaa Arme! (det var
Forbenene):" — Tableau!
Kr. Gr. Svendsen.

eller andet at avertere.
og Anvisninger. Mente at de fleste
Forstyrrelser skyldtes Ukendskab
med Apparaterne, og oplæste de
vigtigste Paragraffer i „ Støjloven ".
Haabede det skulde lykkes i Løbet af faa Aar, ved Anbringelse
af støjdæmpende Kondensatorer
paa Motorer og Radiomodtagernes
Forbedring, at faa en forstyrrelsesfri Aflytning til Glæde og Gavn
for det stadig voksende Lytterantal.
2 Antenner med tilkoblede Radioapparater var ophængt i Salen
og demonstreredes, ligesom en
Del Grammofonplader gengav de
forskellige Støjplager.

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

Allinge Bogtrykkeri,
Solid Skolejsreparalion
til billige Priser.
Skomager Hammer, Nørregade,
HASLE
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Xvorfor ke6e ffrylisager
3ndpaliningspapir og teoser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

Ø

9ornitzRas 53ogtrykfieri, Allinge,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser tilFabrikspris.

I" ":

J

:1A:'• 41''' ''' • ''' •

Forlang Hasle Fodertran
Tf. 21.

)),»

Be Købmand
eller Brugsforen ing.

Hasle Fodertranfabrik.

Sundheds=Rughrodet HYGIEA
kun ægte med Mærket

illYG/EA normal
Anbef. af Læger

paaklæbet.

Bages kun i følgeege Bagerier:
Frederiksen,
Svanemøllen, Svaneke. Andreas Didriksen, Rønne.
C. S.
Rye Jørgensen, Østerlars. J. A. Hammer,Vang. M.Chr. Jensen, Klemens.
HYGIEA Rugbrød er mere velsmagende end det alm. Rugbrød.
IIYGÆA. anbefales af Læger og Professorer.
HrYGIEA er let fordøjeligt og har stort Indhold af Æggehvide og
Mineralstoffer.

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

Fra Uge til Uge.

Yrodufiten.

Radio - Foredrag.
I Tirsdags Aftes holdt Inspektør
Larsen et udmærket Foredrag paa
Hotel Allinge.
Ing Andersen bød paa de stedlige Lytterforeningers Vegne Inspektøren Velkommen.
Inspektøren tog derefter Ordet.
Han havde været i Allinge for at
rette nogle generende Støjplager,
da Hr. Villiam Lind havde opfordra ham til at holde et Foredrag. Skønt der ikke var levnet
megen Tid til Forberedelse og
Mødet var Bekendtgjort i sidste
øjeblik, glædede det ham at saa
mange var mødt.
Inspektøren viste sig at være
en saglig og rutineret Foredragsholder. Tilhørerne fik et lille Kursus i Radio og mange gode Raad

Herre-og Damegarderobe,
som ønskes kemisk renset og farvet — eller alene renset — hos

c,. Schleisner, København
kan indleveres hos Hedevig Marckmann, Hasle.

Anton Sonnes Ligkistemagasin
Ligtøj og Ligsenge. Ordning af Begravelser.

Herman Th. Mortensen,

tuker cge

at ubeibe Zere.3 Stunbefreb31, bor SIDe »pertere i ,fflorbbortilloimu.

„fflorbborn4olni" læle i o»er 2500 ,t)jeni.
Mene af Itolonialnarer og Wianufaftur forbruger bnert .jem aartig for cirfa
2000 grimer. „Worbboni4oltur 2c*re feber oitian !pert Zar for, ober 5
Mtiftioner kroner 9,3ater. Zen orretning;,31»anb, beg (tager o»er be bacirlige

%Rm, ben ringe Robeeune og be begrcenfebe Wficetninfn8inuligtjeber, ()ar tieb at
avertere i nort Ritab .2ejtigbeb til at uboibe fin `orretning, naar ban !ørn
Bebe marer og h:enigt er fonfurrencebngtig.

Hvis der er Landmænd, som ønsker at købe
At Herren har hjemkaldt vor
kære gamle Fader, Svigerfader og
Bedstefader

Bellamy Mysteriet.

Jørgen P. Ipsen,

Spændende Kriminalfilm i 8 Akter.

Søndag Kl. 8.

bekendtgøres herved.
Allinge den 14. Marts 1932.
Bern og Svigerbarn.
Begravelsen foregaar Lørdag d.
19. ds. Kl. 2 fra Allinge Kirke.
Salmebogen benyttes.

N.

Yetl

køb Blomster

ar Deres Indkøb hos
de Handlende, som averterer her i Bladet, derved
paa Planteavlsvilkaar i Henhold til den nye Lov, saa stotter De os i vore Bemodtager vi gerne saadanne specielle Foresporgsler stræbelser, for at faa det
snarest.
udsendt i videre Kredse

Saasæd, Kunstgødning og Markfrø

Nordlandets Handelshus.

direkte fra Drivhus.
Til Paasken anbefales

Paaskelillier, Tulipaner,
Hyazinter, Azalier samt et
godt Udvalg i Palmer,
Kranse og Dekorationer m. Baand.

M. og K.s ildsalg

blev følgende Numre udtrukne.
Kaffedug 206, gul Seddel, Skammel 113, grøn S. og Sofapude 13,
blaa Seddel.

Altid bedst og billigst fra

Gartner Hansen, Hasle.
Telefon 129.

Køb

&ler 5214.

Foraarsnyheder

Frisklavet dansk Klidmelassefoder i Skke.
Danske grove Hvedeklid og prima Laplata Majs

Nordlandets bandeishus.

Alle Sorter Kunstgødning

En Pige

Kofoed & Mortensens
Byggeforretning.

Køkkenet kan til iste
til Hjælp
Maj faa Plads paa

Daggamle Kyllinger

Samme Sted kan en Karl antages
straks.

Ladegaard i Klemensker.

efter rigtlæggende R. I. R. og 1w.
Italienere faas atter i Aar til moderat Pris.
For at skaffe Plads sælges en
Del kraftige rigtlæggende 1 Aars
Høns.

Nordlandets Handelshus.

Ny Prisliste over Trælast.
Alle Priser er betydelig lavere — ogsaa gældende for gamle,
tørre Varer. Vi har alle Dimensioner paa Lager og kan give vore
Købere gode Vilkaar.

Nordlandets Handelshus.

Fikse Konfirmandsko
faas billigt hos

Paalidelig Fodermester

Telefon Sandvig 3.

og 2 Piger, hvoraf den ene vil
malke, kan 1. Maj faa Plads paa

4 Ugers Grise

Hullegaard, Rø.

sælges. Roer kan tages i Bytte.

Billige Kransy, Dekorationer.
Monister •
Bdr.Andersen,,„
iiiamilletsgart‘Leri, V.91'4
Tlf. Allinge 110.
■■■•■■•■111■11•M

Aktieselskabet

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

Jeg har paahegyndt et

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

J. C. Olesen.

Carl Larsen, Vesterg., Allinge,

E. L. Andersen.

Tlf. n. 7 y

er paa Lager og sælges til smaa Dagspriser.
Alle Bestillinger ekspederes gerne i disse Dage.

til rimelige Priser.

E. og E. Pedersen, Hasle.

Anthon Kofoed, Klemensker.

forsendes overalt.

Konfirmationshatte

i Vestergade, Allinge, med stor
Have, Kvist, 3 Loftsværelser og
Kælder samt indlagt Gas og Vand,
elektrisk Lys og Kloak er til Salg
ved Henvendelse til

Uvinekørsel
til Slagteriet udføres hver Modtagelsesdag til billigste Pris.

sælges til laveste Dagspriser.

hjemkom men.

Modelle biddet 4 Fags Hils

Se her!

Planteskolen liallelyst,
ALLINGE
udsælger alle Frugttræer til den billige Pris a
150 Ore pr. Stk.
Ribs 30, Stikkelsbær 40, Roser 35 Ore pr. S tk.

I ballelyst, Allinge (Be~
10.0.4,

Naar De skal købe
r? Porcelæn,

Benyt Dem af Lejligheden og ring til Tlf. Sandvig 6.

Emil Hansen,
Humledal.
Vore Enge og vedva
rende Græsmarker kla
rer sig ikke uden Til
skud af 40 °I, Kul igod

14-15 Aars Dreng
søges til 1. April eller Maj.

Larsen, Ro Præstegaard.

niny;

og

Superfosfat.

Køb

Konfirmations-Uret

i Conrad Hansens

Ur- og Guldsmedeforretning.

En Pige

Allinge.

kan faa Plads I. Maj.

Alt i Guldsmederi.

Fisker Evald Henriksen,

Stort Udvalg i moderne

Dame- og HerreArmbaands-Ure.
Herre-Lommeure.

Gode Varer til billige Priser.

Allinge.

Høvlet og pløjet Træ til Gulve og Loft

Ung Pige, 16 Aar,
ønsker Forretningsplads eller som
ung Pige paa en Gaard 1. Maj.
Bladets Kontor anviser.

Niels V.Grooss
WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratis.

søges I. April eller Maj.

Nymølle, Allinge, Tlf. 2.
Salg.

Samme Sted er Halm

14=16 Aars Dreng P. F.

Us

REJSEBURE,411

til at passe Køerne kan faa Plads
1. Maj paa

Hotelophold reserveres.
Billige Ferierejser.

kan faa Plads 1. Maj paa

Billetter til D. F. D. S.'s

Risemollen i Olsker.

Indenrigs-Ruter.
Alle Oplysninger meddeler:

Olsker Sogneraad

Bogtrykker Otto Gornitzka

ALLINGE
søger en I2aarig Dreng anbragt
i et Hjem paa Landet under gode f En ny 4--5 Personers
Forhold.
fj
Henvendelse til Sogneraadet
Tlf. 49.
Andreas Christensen,
Nørregade,

Bil udlejes

Grønkaal og Rødbeder

Bornholms
Spare- og haanekasses

købes

Gartner Jensen, Allinge.

Afdeling- i Allinge.

i

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

reel og paalidelig, er billig til Salg !
3 Mdrs. Opsigelse
Solhøj ved Sandkaas St. 1 Alm. Sparekassevilkaar

G. Westh.

Gudhjem Handelshus.

Møllers Bogbinderi
Tlf.865.

Chr. Diderihsen, Rønne.
Tlf. 865.
Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.

1

4,5 pC1 p. a
4
-

Boxer udlejes.

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

Allinge Bogtrylilteri,

Varm Blodpølse
hver Fredag

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Victualieforretningen,
Tlf. 45.

Rejseplaner tilrettelægges.

Yngre Fodermester

En ældre Home,

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

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

Kroggaard i Ro.

C. Holm, Allinge.

r
Panelbrædder med og uden Staf, Lægter, Planker, Forskalling samt p,
alt i ru Træ. Alt i prima vellagret og tørt Træ. Desuden Lager af
Celotex, Masonite, L-kvæv, Tagpap. Alt til Bygningsfaget henhørende.

Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

15=16 firs Dreng

kan jeg anbefale mit
store Udvalg af Spisestel i Fajance og
Porcelæn — og da
disse Mønstre stadig
føres eller skaffes,
kan De paa en nem
Maade købe lidt ad
Gangen og derved
paa en overkommelig Maade samle et
Stel. — Paa samme
Maade med Kaffestel,
de.- føres i Hinge og
pæne Mønstre samt
fra den kgl. Porcelænsfabrik.
Krystal og smukke
slebne Vinstel anbef.

PÅ 1": A P LYE
TIR, KONFIRMATIONEN
er en fiks Paraply en kærkommen Gave.
Fikse Nyheder lige hjemkomne.

Kulørte Paraplyer
i saavel Kunstsilke som Bomuld.
Stort Udvalg i sorte Paraplyer
i moderne Faconer. Smaa Priser.

'‘4.N.G2:18/71t ved Victor Plank,

A

ro 11
.9

AVERTER

ALLINGE.

Lindeplads.

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

Allinge Bogtrykkeri.
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 cg vil gerne spare Dem
for de med Incasso forøgede Udgifter.

Otto Gornitzka.

NORDBORNHOLM

Smaa Annoncer . bedes saav t
.142
muligt betalt Kontant.

Børnenes Rubrik.

Naar Lægen raader Dig,
Af HOLGER RASMUSSEN.

Krokodillen kan, som du ved,
opnaa en kolossal Længde. Til
dens store Familie hører Aligatoren, der lever i Amerika. — Den,
du ser paa Billedet her, laa netop
og drev i Vandskorpen, søvnig
efter Nattens Jagt, Den gabede,
som du kan gabe i en kedelig
Time; men det skulde den aldrig
have gjort, for der var en Soldat
i Nærheden, som forstod at bruge
en Lasso — og en, to, tre havde den Snøren om Snuden,
og seks raske Soldater trak den
i Land.
Dette hæslige Dyr, som er en
stadig Fare for Mennesker og Dyr
langs Flodbredden, har en særdeles værdifuld Hud, som afgiver et
fortrinligt Materiale til Kufferter
og Tasker. At den Grund er der
oprettet hele Aligatorfarrne, hvor
Yngel udklækkes.

Her ser du en Haandfuld Aligatorunger, lige kommet ud af Ægget. Naar de har naaet en passelig Størrelse, dræbes de. Garveren
faar Huden, og de andre Aligat orer faar den flaaede Krop til
Fortæring,
Blandt andre mærkelige Dyr,
•som man saaledes opdrætter, er
ogsaa Slanger. Deres Gift bruges
til Serum, deres Hud til fine Lædervarer, og desuden er de zoologiske Haver jo stadig Købere.

De Dyr, som du ser her, synes
du sikkert bedre om —

det er to uadskillige Venner, som
har gaaet i Spand sammen i en
Snes Aar, og som er blevet saa
uundværlige for hinanden, at man
ikke nænner at skille dem ad. Selv naar den ene skal til Smeden for at have nye Sko, maa
man lade den anden følge med,
fordi den ellers er ved at rive
Stalden ned af Uro.
Men det er ikke blot den trofaste Hest, der kan vinde vore
Hjerter, hvad du vil se af efterfølgende.

Til Flaadens Mandskab blev der
ved Juletid_sendt erg'FlolgVEnder,
som skulde. udgøre Julemaaltidet.
Men to af dem var saa'' kvikke,
at Mandskabet ikke riænnede;:at
aflive dem, men lod dem leve —
og de blev efterhaanden alle:Matrosernes Kæledægger.
Paa vort Billede ses Kokken
med de to Juleænder paa Skuldrene — de".,er,:_sotri du ser, stadig i bedste Velgaaende.
Som Slut, for.denne _Gang skal
du faa et Fixerbillede. Som du
ser, er det en Hjort under et Træ;

Børnene paa en saadan Slangefarm vænner sig til at lege med
•Slanger, som du leger med en
Hundehvalp, men vi andre føler
en vis Uhygge overfor disse Dyr.
I de vilde Negres Hytter holdes der ofte Slanger, ligesom vi
holder Katte, til Udryddelse af
Rotter og Mus. En Skaal Mælk
paa Gulvet er Betingelsen, for at
det usædvanlige Husdyr bliver i
Boligen.

men Jægeren, der vil nedlægge
del prægtige Dyr, er ogsaa med
paa Billedet; men "han; er godt
gemt. Kan Du finde ham?
Onkel Peter.

Bestil Deres Tryksager i Nille Bogtrykkeri

„De maa have ubetinget Ro,
Hr Franck," havde Lægen sagt
med Bestemthed. Der var altsaa
ingen Vej udenom. Børge Franck
kastede et undersøgende Blik i
Spejlet. Uha det var ikke noget
særligt tiltalende Spejlbillede, han
saa: Et gammelt udlevet Ansigt,
dybe, mørke Rande under de trætte,
glansløse Øjne, — gul usund Hudfarve og den fortrukne M end
med syge, blege Læber.
Børge trak paa Skulderen og
forsøgte at le, men et Smil fik
han ikke frem; det blev kun en
sygelig, hæslig Grimasse.
Harmen arbejdede sig op i ham.
Han betragtede sit eget Spejlbillede med et hadefuldt Blik Saa
greb han rasende sin Brevpresser — og knuste Spejlet -- og
— — pakkede sin Kuffert.
Det var nogle Aar siden, han
havde rejst alene.
Før var det altid i Selskab med
Venner og Bekendte eller en af
sine mange Veninder. Og saa var
Rejsernes Maal altid et Sted, hvor
der var Liv og Gøgl.
Nu var Rejsens Maal Ensomhed
og Ro. En lille Hytte — omgiven
af Havet og Naaleskov.
Han var kommen ombord paa
den lille Damper, der skulde føre
ham til Bornholm. Ingen af hans
Venner eller Veninder vidste noget om denne hans Rejse til Forsagelsens og Stilhedens Hytte.
Farvel, Du glade København !
Arven efter Onkel Julius havde
foraarsaget ødelagte Nerver, Fjant
og Udskejelser. Det var en rum
Tid siden, han sidst havde set
den lille hyggelige Hytte, som ogsaa havde tilhørt Onkel Julius,
men som nu var haus retmæssige
Ejendom.
Minderne myldrede frem, medens han i egne Tanker sad og
saa ud over det blanke Element.
Der • stod Kaptajnen smilende,
rødbrun af Sol og Vind, og glædede sig ved Naturens vidunderlige Skønhed.
Det var den samme stoute Kaptajn, som for nogle Aar siden
havde ført Skibet, da det stævnede mod København. Børge
Franck huskede ham ganske tydeligt — akkurat det samme friske,
djærve Udseende; og saa han
selv — Børge —. Han fik en fæl
og bitter Smag i Munden.
Skibet gled ind til Kajen, og
snart stod Børge forvirret og fremmed og betragtede Livet her. Tilsyneladende ne samme Fiskerbørn
løb hernede — støjende og glade
Børge begyndte langsomt at
gaa. Over den sandede Vej i Klittt n — langs Havet, forbi Granskov og smaa hyggelige Hytter,
gik han — lad . og ligeglad. Alt
uforandret! Kun han var forandret,
men ikke til sin Fordel.
Han huskede saa tydeligt, da
han som Dreng havde ligget her
i Middagssolen oe drømt . . Alt
var som før — stille, smukt jævnt
og sundt — og ganske uberørt
af Tiden.
Han greb sig atter i at sammenligne. Hvor lidt havde han i
disse rastløse Aar tænkt paa det
lille Hus mellem Skoven og Havet. 'At det laa som et helt lille
Eventyrslot, opdagede han først
nu, da han atter betraadte det.
De lyse Stuer, dgn lille, hyggelige Varanda - vakte Ungdommen til Live i ham.
Her stod endnu Staffeliet med
Lærredet og det paabegyndte Maleri. Paletten med de !nu knastørre
Farver og selv den flade Keramikskaal med nogle visne Blomster,
som Sonja havde givet ham . .

Sonja — —?
Sonja, — hans første Kærlighed,
hans eneste virkelige, oprigtige
Kærlighed. Hvor var hun mon
henne?- Havde hun glemt ham, som han ganske havde glemt
hende . . ?
Han gik ind i Havestuen og betragtede genkendende Inventaret,
Billederne paa Væggene, de smaa
Malerier, som han selv havde
malet.
Der laa lidt Støv overalt og dog
— der maatte være tørret Støv af,
medens han havde været borte.
Han fandt en Støveklud frem og
begyndte at støve af; det var ikke
noget, han ellers beskæftigede sig
med, men han havde pludselig
taaet Lyst til at gøre rent. Alle
Vinduerne blev lukket op, og snart
var Børge Franck i fuld Aktivitet.
Da han syntes, at alt var i Orden, gik han ud i Haven, og derfra ned ved Stranden.
Han syntes, at han var bleven
træt af det uvante Rengøringsarbejde og lagde sig i Sandet.
Saa ledes gik flere Dage med at
ligge og dase. Af og til maatte
Lommespejlet frem, og ham glædede sig over hver lille solbrændt
Plet, som lidt efter lidt viste sig
i hans Ausigt.
En enkel Gang korn Længslen
efter Storbyen. Tummelen og Livet derinde op i ham Her ovre
var han ganske afskaaret fra sligt
Han følte sig ensom og glemt en Følelse som pinte ham.
Men han overvandt disse Længsler den ene Gang efter den -anden,
og han begyndte at male. Det var
en sælsom Glæde, han følte ved
at arbejde, ved atter at have en
Palet i Haanden.
Men Turisttiden var inde, og
med den kom Livet — Røret! Badegæster, Sang, Latter — kort
sagt Støj.
Det irriterede ham, naar disse
Mennesker nysgerrigt og ugenert
blev staaende og betragtede hans
lille Eventyrhave, som ogsaa mærkværdigvis — var bleven passet, medens han var borte. Men
endnu skænkede han ikke dette
nogen synderlig Tanke.
Han væmmedes ved disse fremmede Mennesker, som øjensynlig
kun tænkte paa Fornøjelser og
andet Tidsfordriv i Stedet for at
arbejde — „Tid er Penge, og
Spild af Tid er Spild af Penge"
— det var et Motto, som Onkel
Julius forgæves havde søgt at indprente i hans Bevidsthed, men nu
syntes han paa een Gang at forstaa det.
Langsomt blev han spundet ind
i disse rene Omgivelsers Trylleri.
Naar han ikke malede, var han
nede ved Stranden, og saa benyttede Naboens Børn sig af Lejfigheden og løb ind i hans Have.
Han havde godt lagt Mærke til
det, men han nærmede ikke at
jage dem ud. Han tog Hensyn til
Børnenes Glæde ved at løbe og
lege derinde. Deres Anførerinde
i alle deres Gavtyvestreger var en
Pige paa omtrent 14 Aar.
Børge beundrede & Pigebarnets
Figur, denne smalle, smuktskaarne
Silhuet, som tydelig tegnede sig
i det klare Vejr. Han kunde ikke
glemme dette Billede, denne Skønhedsaabenbaring. Af og til lagde
han Mærke til, at hun trættedes
med en jævnaldrende Dreng inde
i Naboens Have. Hun fik altid
sidste Ord. Han betragtede hende
i tavs Beundring. Interessen for
hende vaagnede i ham. Hvem
kunde hun være? Hvor gammel
var hun mon? Hvilke Tanker levede mon inde bag denne lille
Barnepande.
Han ønskede pludselig at vide,
hvad dette Barn tænkte, — ønskede
at se med et Barns øjne,

Hun hed 'Grethe: hun boede
hos sin Tante i det graa Hus ikke langt fra Børges .Ejendom".
Hun var barnlig, harmløs og sød.
Det var ganske tilfældigt, at han
kom i Snak med hende. Han traf
hende en Dag, da han laa og dasede i- Sandet lige bag Klitten,
d. v. s. det var hende, der traf
ham, idet hun kom løbende og
først opdagede ham, da hun hoppede ned i Sandet — lige ved
Siden af ham.
Hun studsede lidt og saa prøvende paa ham. — 'Aah det er
jo Eneboeren!« udbrød hun og
vilde løbe videre.
Børge rejste sig op og spurgte
hende, hvorfor hun kaldte ham
saaledes.
„Det kalder Kaj Dem for."
,,Hvem er Kaj?"
„Det er min Ven. Han er 16
Aar og min gode Kammerat'.
De sludrede sammen længe, og
Grethe talte aabent og ligefremt
med ham, ganske som om han
var en jævnaldrende .
Det morede Børge Franck, endskønt han sagtens kunde være
hendes Fader.
Hun spurgte hvorfor han gik
saa tykt paaklædt i en saadan
Varme. og ikke i Badedragt ligesom de andre. Hun betroede ham
ogsaa, at hun vilde være Danserinde, hvis hun bare maatte for
Tante Jo".
„Kunde De ikke hjælpe mig?
Spørg Tante Jo, om jeg ikke maa!
Skal jeg vise Dem, hvor fint jeg
danser?"
Børge nikkede og lo af det altsammen, men stirrede betaget paa
hende — Barnet.
Saa korn Kaj padlende i sin
lille Kajak, og Grethe vinkede
Farvel til Børge Franck og kravlede gesvindt op i Baaden til Kaj.
Saa var Børge atter alene gammel af Sind, syg og og ensom.
Det gjorde ham sørgmodig, at
Grethe ikke havde mere Tid tilovers til ham. Hun kunde da
komme ind og se, hvor pænt han
boede Hun behøvede vel ikke at
ofre ai sin Tid paa Kaj.
Børge ønskede, at han var Kaj
— ung og sund og smidig. Han
misundte Kaj, ja, — han kom
ligefrem til at bade Kaj, som han
ikke mindedes at have hadet nogen
før.
Saa kom der et Par Dage med
Regn, og Grethe kedede sig og
kom hen ved Havegærdet og kiggede ind til ham.
I Dag var hun rigtig paaklædt.
Det var forresten første Gang,
Børge havde set hende i den Paaklædning. ,,,
Det var en Nydelse for Børge
at underholde sig med denne
barnlige ufordærvede Skabning.
Tit og ofte stod Børge nede ved
Stranden om Aftenen. Havet tog
sig pragtfuldt ud i denne Fuldmaanebelysning, og Børge stod
med halvt tillukkede Øjne og indaandede den rene Luft i fulde
Drag.
En Aften, medens han endnu
stod dernede i Ensomheden, hørte
han pludselig Barnestemmer komme nærmere, og snart saa han
nogle spæde Skikkelser ude i
Vandet.
Den ene Skikkelse kendte han
straks. Det var Grethe.
Som hun dug kunde boltre sig
i Vandet, det Pigebarn. Hun hoppede, hun svømmede, hun laa udstrakt paa Havfladen — ganske
stille. Det var smukt at se, skønt,
rent og ædelt.
I dette øjeblik blev det ham
klart, hvor ækelt hans Liv, den
syge Ensomhed, de ødelagte Nerver, det vellystige Levned havde
været.
Forts, i næste Nummer.

