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Aften i Gasen.
—
3eb Sottlebgang, Itu& naar bet
begnnher at f funtre, lutter. Riibmcenbene i 23a,saren berd sober. tki i
be frarafte @ober, unber Maattee og
tæpper, ber focenbeø fra tit?, tit tt.W
font 93eflyttelje intob Solgloben, hvor
ber felt, beb Ribbagfib tun er et af,
bantpet 2yø, breber be bybe Stygger
fig calerebe, Rorat et btibt VUg endnu
raaber berube i bet fri unber ben pibe,
grønlige, guthobertrutne irnmel Røbmcenbene er »el bange for at anvenbe
Rarbiblamper, font enero brugd i
'terne, ba berd Marer er faa let fangenbe.
9/11 er bet kelt gige i Waåaren, og
man vanbrer behageligt i ben ffumeenbe, tomme @ybe, for ait,ben af
boilten man frimter en Smule Zag.
benne frebetige time tan man fe
ting i 93aårizen, bet et Rillit oral Za.,
gen, natte Se,Ifiere og Rdbere og 2ebiggcengere benager f tg , grigenbe og
geftifuteeenbe, mellen be mange brogebe
urer, font er kent4 t frem unber tDeel
vingerne og nu batter kvet tuømnr.
beter en Mort ontramntet meb Sten,
ubbugget i abet maurig Stil, tofteligt
ublharne Zøre og 9.knbuetarme,
13orte, ber fynd at gemme paa tentmetigkeher. Mange lurer Riabgen bag
bem, møde tSaarbe %trin orcifterne,
maaffe blomftrenhe glofentymer meb
ptagenbe g.ontcener . . temmetigkeber er jo an, kpab bet gemmer fig
bag biføe enfte, glatte Mure, farte
Morte, teet luffebe et obber og fri:eolitgitrebe Maltotter.
eb %rebben af 3lobett, font ()flint
fan talte fin tilutrrelfe for, og f om,
ftvbenbe og fuoenbe fig fra lob ti(
Syb, fenbenbe mange flt= Reinetter
og V3embrenber ub tit Siben, munoec
ub i en lille So Peb ben grønne Eir.
tynd Worbtar b, termer 2ivet netop nu
reb 21ftenenø Ubbrub, alletFtretft4f.
£ebiggcenfiernd Cfare, ber allerebe
om `agert beiolter 23rebbeti, er bleven
betnbelig florre. Ze fibber paa bett
murebe Mole, mange ethinge og teuge
iiii?ftem benl, met) nøgne ;jobber, ber
et graa af @abefnavø, i fmuhfige, pjattebe Zragter, tyggenbe Sut enrør, Eller
tygenbe, eller be kiper om foran for
retningerne og Roffebufere. gellakezne
tommer hjem fra attarfeb. Evittberne
tratter tneb bem, fottt(cebte, be gefte
er uffiginebe, blaatatoveret paa Rinbet og tiabinger, beltangt meb tunge
@ttibfmnfter, øren' inge, 9.1ntetringe og
atdaher. /bi be er rige, bie &nber fra ben blainftrenhe Cafe, og be
kolber af at • flirte bereø gligbont tit
Stue. Manbett fibber paa 9fffiefryggen,
nonen traver peb Siben af. Ziuggenbe
Rariteter, tungt lcdfet meb @ectø eger
Sutterror etter Rva8. Ze gamle og
Mørnerie brio« Rumlet biem, forte
23offer, @eber, gaar, Øer tageø intet
,Zienfun til. aobwritnerne. IfilIlleta og
Q.}i3fler blioer brevet inb i ben tcettefte
artifel. aber ker og aber kit t man rebbet fig peb et bekcenbigt Spring.
Dg faa er ber tre—fire gamle., ramponetebr tirboistie, ber nu grander
og rafter langø ab 9torbgaben; be

forte veb 9"Tlattet tuber og Niger, og
bet kele er futbfteenbig meningøtoft,
for ber et ingen 13agagerer i %ognette.
`fifle forretninger er aabne langt
inb i glatten. Dveralt bingler be hOceenbe Rarbibtamper, fpnenbe et tribt.
knibt .2yø fra fig. taanhocerferne ar.
bejber, lom om Zagenei timer ilte
var tititrieltetige for at faa Wrbejbet
feerbigt. Man aebejber hellere, naar
man er omgivet meb ny.8gerrige, meb
krimi inara tan flubre.
Rtibmcenbette anfteettger fig for berd
Runber, angrenger fig tange og inbtrangenbe z or eet aorretning felt; om
bet tun hujer fig om et Akt Lofter,
er ifte faa hurtig affluttet. auropaø
libffub pranger i Ubfliltingerne og foran
Q:lutiterne: ayfler af be eetbfte Roberter,
rugent 2ceettoi, ematierebe Barer nteb
afganehe filetter, Ronfettion af tangft
otertebet Snit, Stotoj af en latterlig,
gammefbaø Borm og umulig urve.
2ulegute bettefiguter nteb @umntifjebre
ftmeø f. V4, at fimre gleebe fig oeb
farts Vnbeft, hoetanben ttbfobt kar
bem paa obberne unber ben morte
Raftan efter @alabbi.
g.eå.Strngeren kar meff Zirti3b, thi
klo om man lcegger ringe efter ingen
Magt paa fin intrige Rlabebragt —
fin 84eå eget tarbufek nit man kane
glat og propert groget. Man køkøber
itte at Dente tange, Jiauben arbejber
meb en forbaufenbe tBeheettbigkeb : en,
to, tre biiver ben ',arme Mdfingform,
ber ligner en gauttnelbag4 sinorfer, hentet frem meb .ertikage, og eå'ett bliver fat ot:r ben. tovebtojet prdleø
neb meb fugtige Stntfer, ren felt meb
en 313rfte — feerbig I Zen nage 1
3 Raffeftcenfene, fmaa Stuer, font
er aabne ub mob @aben, ophotber be
anfete og betroebe Mani) fig. Zeed
keine Stiiling font ffiyalbge efter
Sheitei fan man fe paa be blaa ilfefonfter poet l'eg'en, our ()Ditten be
relbee herrer ion Bleget har fint/aet
en knib turban. Ze fibber paa kaje
R:tcente, faa køje, at Menene flet ilte
berører Zorben, neb Siben af bem
ilsar en Roy Raffe, mens be table
ruger paa bered lt3anbpibet. 3 taggrunben, bag et $regitter, brygger
V..iceeteu kaffen over en Spiritt4amme,
Som gule, btaa, røbe og grønne tanger fnoe 58anbpibertteø ;Rør fig om
@itterfojterne.
_ MartDogterne marcherebe ub i gut.
tit %tov; tyve eller trebive lRanb,
tutter tatforte, bratneefebe Subanefere.
Ze barer ingen Uniform, men alligevel
er bereø Ubruftuing en# : @Mar og
$atronbalte. at latilftitt, font fibber
legitimerer `Manben
foran paa
lom SitlerkeNorgan.
9taar Magterne er braget ub, Da
veh jeg, at bet er rib for mig at
venbe' hjem til mit 9.3certhitø, forteetter
Malter ungel i et raftrigfr Mlab, tjjeni
tit bet Maattib, min galte ,13certinbe
kar tilberebt. tun er gammel og lille
og feb. Zagen igennem forfømmer kun
tit jbre, man tan meb Sanhkeb lige,
kun fort onaner bet ftemt; kun løber
om mtb De nøgne 3-abber i t rætøfler
og i et ubeftriueligt Ragtime. Men
om Øftenens foroanbler kun fig tit en
Zarre, kun fatter en graalenbe ikten!

7/

Fredag den 6. Mai
ont fine gran teffetjavfer, inbhyrter fig
i broget Sille, parfumerer fig meb
alle Morgentanbetø Meldigte og lagger fingertyl Smink paa. @anfre tig
kolber Stninten ilfe ret lange, tki be
firma, ubrtaaenbe øjne løber ftabig i
Qattb, og Cjettvanbet traller bybe
ret i ben rofenfar»ebe og lmibe Mage.
at tarif, k»ibtattet lille Rammer
tneb fire R3orbe, frit ub imob @aben
paft Møggene falniebe, meb 3luetiattee
overfaaebe Gigaretplafater, bet var toterlete3 Spifefat. 93eb bet ene XSorb to
Negeringøembeb4manb i Rkati, veb bet
anbet en banberUeifenbe, veh bet trebie en inbtorret &tgleettber, veb bet
flabe jeg. "Komfuret, beb kvittet en
fort Rot kaanbterer, flane tun fan
Stribt fra OL Zen cette Zunft af ftegenbe cutretarg kcenger over of3. deg
arbejber forgceveø en kalo time meb
ben celbgatute bane, man fatter for
mig, og gear, behøvet af ebtlugten,
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.
mig et eller anbet Steb Tjen. bborfien? :leg er utMertig og følger kettbe.
Stopubferen og t igaretkaubteren gaar
meb. dun fører mig onttring (tjørnet
— tit en g'ziførforretning og inbbyber
mig til at trake inb. 2eenbe ilægger
aanb, etl fmut formet,
jeg kenbeø
om enb ilte altfor ren baanb, put
min Stinb, for at kun tan føle, jeg
er nybarberet.
Saa gaar jeg igen tilbage tit toteltet. Ze tre er ftabig bag mig, og
be planter fig overfor mig og kviffer
og rpfter paa tovebet, fotunbret og
miøbilligenbe; her tommer nu en tang.
vej4 fra, fra frantentanb, altfaa en
utrolig rig Ttlanb og Oben i 'abet
en Ru» — og faa »il kan ilte give
Dem noget at fortjene!
eg finker bet ifte brerbigt at ftuffe
be tre feta b»bt.
3'eg har tabet mine rene, brune ufo
fmøre inb meb en eeggegul creme, jeg

gtatten er bat tabt en 'Fte urygelige Gigaretter
ub for at tratte 'fru/
barn og binbrtille. Doer be ubeoage, af ben graaffeeggebe @abefatger lige Ørene i ett Mjave paa ben anken men at hente mig et Ubget af Senlobbreh (tiger en 4:Minaret Mult) ligheb overfor ben brune Sfønkeb, bet
Stfernehimlen . . Vlftentorfo, man er bog at gaa for oibt! Jeg fif ho4
fpabieree trent og tilbage, fraar fant- Brijoren ørt f løfte eau De cologne
men i @nipper. Titan kører 2yben af tit ?Dubl° byte 3rifer, 1311 vibenbe,
at bet blot brejebe fig om parfumeret
en @ranunofon fra et Raffehuø.
R3anb.
eg lam mig imob u»oren, rn•
Men nu finitte De alle tre tilfrebø
ger en (kantet og betragter entgiDetog
overtaber mig til Natten, ben vib.
ferm. Za ligger plubfetig, lom latben
unDerlige
gtat i Dafen.
neb fra timlen, en batonotien Zeeng
for mine aøbber, alletebe bat ban taget fat i mine Men og 1:4( til at pubfe
mine Sto. deg unger af, mine Sto
er jo rene tan trætter paa 8fuibteue
og trteber tilbage, men bliver i nærheben og kolber eje meb mig. 1ln
@abefedger meb Gigaretter tiltaler mig. Hvorledes Fodsporten pluddeg jobber kant ett naften fulb Qiga- selig er blevet en Modesag.
reteerte unber Reelen, tan oenber fig
Naar man blader i de gamle, gulnede
bort men flutter fig tit Stopubferen.. Familiebilleder fra Bedsteforældrenes
Ze taler meb hinanben om mig og er Ungdomsdage, saa finder man bl. a. et
aabenbart lifter paa, at bad Ubkol- Portræt af en Dame i struttende Spadserekjole, omfangsrigt Hovedtøj, som
benkeb not ffal føre til Multet.
Datiden benævnede med Ordet Hat,
4r ige (nigen fig futibigt ken til samt et Par højskaftede Knap og Snøremig paa nøgne abbet. kun er vel støvler, skinnende som en Zulu-Kaffer,
12-13 Rar, brun, flad, fund. jun der erlpoleret til Brudefærd. Portrættets 'venstre Side forestiller en slank
tater til mig, og Da jeg intet erb for- Yngling med Fjederstøvler, snævre BenNar, tagges kun ,aanben paa min klæder, en Art høj Hat og en kraftig
21rm og gør Zegn, at kun vil føre Stok, Saaledes saa Datidens Ungdom

En ny „Yandringstid",

1932

ud, naar den en Søndag besluttede sig
til at foretage en Fodtur. Det var i de
Tider før Cyklen endnu rigtig greb om
sig. Den Gang spadserede man. Rutebilerne kendtes ikke, og de eksisterende Befordringsmidler var for kostbare for en lille Mils Vej, derfor brugte
man Apostelens Heste. Men saa kom
Cyklen, den red Landet som en Mare
, og hele Landet red paa den.
Fodsporten sygnede hen, den indskrænkede sig til den fjollede og usunde
Kapgangssport, der heldigvis nu ei
visnet bort indenfor Idrætten. Alle
kørte eller blev transporteret naar det
gjaldt en lille Hviletur ud I den frie •
Natur. Man lagde mærke til, hvorledes
Motionen ved at træde Cyklernes Pedaler gav Benene en bestemt Form.
Musklerne omkring Ankler og Knæ
udviklede i unaturlig Grad, Overkroppen blev svagere hos den Del af Ungdommen, der ikke samtidig dyrkede
Sport som Tennis, Svømning eller Gymnastik. Den deciderede Cyklist er blevet en Type for sig.
Men pludselig skete der en Omvæltning — og den kom mærkelig nok
under Automobilets Tidsalder. Det er
vel ikke mere end 2-3 Aar siden, at
Omvæltningen satte sine første Spor i
et Omfang, saa den store Offentlighed
lagde Mærke dertil.
Fodsporten kom pludselig pasny ,til
Ære og Van-dighed. Indem'or en Række
Sportsklubber og Firmakluliber Landet over arrangerede man Kolonnemarcher. Den største Kolonnemarch,
der omfattede ca. 450 Deltagere, fandt
forøvrigt Sted for nogle Dage siden.
Disse Kolonnemarcher blev den Fakkel, der tændte Fodsportens ædle og
sunde Idræts Ild paany. Samtidig drog
Hæren af tyske Vandrekugle over Landet. Den solbrune, hærdede, muskuløse
og frie Ungdom imponerede og minimerede. Som en Modesag, langeret fra
el eller anele: Mojehus, drev Fodsporten lig en ljølge over Landet
Og nu idag k;in den, der kører over
DanMarks Landeveje, mode en helt
ny Sportsungdom.
Den kan ses udenfor Hovedstaden i
Skovene ved Dyrehaven, langs Prinsesse-Stien mellem Lyngby og Frederiksdal, paa Kongevejen ved Hørsholm,
ved Hillerodskovene, ja, helt oppe ved
Hellebæk, Julebæk og Hornbæk, hvor
skumklædte Bølger endnu vasker Vinterens Ismasser.
Portrætter af den moderne Vandringsungdern ser saaledes ud: Hun er iført
en fodfri, svær Nederdel, en højrød
Lumberjacket med Lynlags eller en
lille rask Pelspjækkert. Hovedet er
dækket af en lille fiks Baskerhue . . .
eller intet. Fødderne er stukket i et
Par svære, lavhælede Spadseresko, og
Benene er dækket af et Par varme
Strømper, der ved Foden afsluttes med
en Ankelvaraner, det vil sige en lille
Sok, der rulles sammen i en Ring over
Skoenes Kant. I Haanden har hun en
Kæp og paa Ryggen en solid Rygsæk
med Dagens Proviant. Han er iført
Plus four, tykke Uldstrømper, eventuelt ogsaa Ankelvarmere samt de kollossale sydlandske „Bjergsko', desuden
har han en centimetertyk Pult-over
eller Lumberjacket. Hovedbeklædning
kender han oftest slet ikke. Paa hans
Ryg rasler en Taske med Termoflaske,
Lommemad og smaa Forfriskninger.
Han bakker ustandselig paa Piben,
der idag hører nøje sammen med den
moderne unge Mand. Piber er. ligesom
Fodsporten blevet en Modesag.
Et saadant ungt Par spadserer mellem 20-30 Kilometer i Løbet af en
Søndag. Man ser dem komme i Klynger paa 10-12 Stykker gennem Skoven eller over Landevejene, og hen ad
Eftermiddagen er Kursen atter vendt
mod Udgangspunktet. Syngende, smilende og vinkende til Billister og an-

dre Vejfarende drager de Kilometer
efter Kilometer afsted paa deres stærke
Apostelheste. Deres Øjne aabnes for
Naturens Skønhed. Man kan finde
dem diskuterende en lille Plantes Oprindelse, et Træs Alder, et Hus' Bygningsstil, et Landskabs Højdepunkter
. . eller en Landsbykros Priser paa
Kaffe og Øl.
Naar en saadan Ungdom hen under
Aften naar Hjemmet, prikker Ansigtshuden som under Behandlingen med
et elektrisk Massageapparat. En velsignet Træthedsfølelse breder sig over
hele Legemet, og uden Tanker for andet end Søvnen og Hvilen, glider de
ind i Morfeus Arme efter en sundhedsgivende Dag i den frie uparfumerede
Natur.
Fodsporten er blevet en Modesag
med Helaars Omfang. Den dyrkes i
Vintermaanederne, i Foraarets stærke
Dage, paa gyldne Sommerdage med
Kurs mod kølige Badestrande, og paa
barske Efteraarsdage, naar Skoven
kaster sin gyldenbrune Kappe og Træerne staar i al deres Nøgenhed.
Den kom som et Pust fra Syd, hvor
hele den tyske Ungdom af 1932 er paa
Vandring Aaret rundt, i Feriedagene,
fra Herberg til Herberg, imellem Arbejdsdagene fra By til Skov eller fra
By til By.
Man kan prise alle moderne Befordringsmidler og glæde sig over at være
Ejer af et saa billigt Transportmiddel
som en Cykel, - men det er først paa
Fodturen man lærer Sporten og Naturen at kende i hele dens opbyggende
og livgivende Magt.
Det er ikke faa, der fordømmer Ungdommen af 1932 og kalder Erindringerne fra bedre Dage frem i Dagslyset,
men vilde en Fordommer en Søndag
Formiddag drage ud over Landevejene
og gennem Skovene og beskue den
vandrende Generation af iaar, saa vilde
Fordømmelsen vende sig til Forherligelse, Sundhed, Livsglæde og Tilfredshedsfølelse glider i Fodturens Kølvand
. og Schopenhauer siger som bekendt :
„Zufriedenheit ist das høchste gliick."
Dr. Simon Arny.
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Et heldigt Tilfælde.
Efter det Engelske.
— o-

John Shivley stod med sin Gadedørsnøgle i Haanden og betragtede tankefuldt en snavset Terrier,
som logrende sprang omkring ham.
„Det lader ikke til, at det lille
Bæst vil forlade mig" udbrød han.
„Hunde ligner Mennesker i en latterlig Grad, klap dem paa Hovedet, og de venter at faa et Hjem
for hele Livet. Jeg er standset
bare et Øjeblik i Parken for at
kærtegne denne Fyr med min Stok,
og nu bliver den ved at følge
mig."
Hunden saa op paa Shipley og
bjæffede nervøst.
„Den ligner i Grunden Rosetti
Robinson, naar han synger en af
sine Kærlighedssange. Min kære
Ven, er Du inspireret eller frygtelig sulten?"
Terrieren udstødte et kort, men
henrykt Bjæf og sprang glad op
ad Trappen. — Shipley lo hjerteligt. „Du er virkelig et intelligent Dyr, skønt Du er snavset.
Ja, ja da, Du skal faa din Middagsmad, mens jeg klæder mig
om til min," og idet han sagde
dette gik han, bestandig fulgt af
Hunden, ind i sin Ungkarlelejlighed.
„Se her, Banks,« bemærkede
han til sin Tjener, ,dette Dyr har
jeg inviteret til Middag. Sørg for,

at den faar saa meget, den vil,
Minerva er rimeligvis en garn- dragen," svarede Miss Billingham, tydning for Samfundet. Halvdelen
og naar Du bagefter sparker den, \ mel Jomfru, som har et helt Me- „men velopdragen eller ej, maa at Indtægten tilfalder Allinge Afdesaa spark ikke for haardt."
nageri. Jeg tænker, efter hendes den dog have gjort Dem en Del ling.
Banks saa med alt andet end kortfattede Avertissement, at døm- Ul, jlighed; men det maa jeg sige
Unge Piger, som vil være med
Venlighed paa den nyankomne me, at hun bestyrer en Skole. Kun til Blarneys Ros, at den altid hol- i Arbejdet ved Mærkesalget paa
Gæst.
en gammel Frøken vilde avertere der sig fuldkommen ren."
Mandag, bedes melde sig til Fru
Shipley gik ud og spiste til Mid- under Navnet Minerva. Er det ikke
Shipley smilede ved Tanken om Smedemester Karl Pedersen, Aldag, og da han var i et meget rigtigt, Blarney?"
dens snavsede Udseende den fore- linge.
behageligt Selskab, glemte han alt
Blarney blinkede med begge gaaende Aften, men det var en
vedrørende sin nye .Ven. Da han øjne ligesom i dobbelt Betydning. Hemmelighed mellem Blarney og
sent om Aftenen kom hjem, fandt
Shipleys Brev til Minerva B. ham.
Udenfor Retk.ktionen.
han den ellers saa rolige Banks underrettede vedkommende Dame
Jeg har følt mig smigret over
Jeg saa for et Par Aar siden
i høj Grad ophidset.
eau, at en Hund, svarende trl Be- Blarneys Venskab, og jeg vil ikke
„Undskyld, Sir," stammede skrivelsen af den mistede, kunde haabe, at det skal være forbi al- en Plads i en af Fyns smaa Byer
Manden, „De susker vel den Hu nd, tages i øjesyn paa undertegnedes lerede, derfor vil jeg, naar jeg udsmykket paa en smagfuld og
som De bragte med hjem i Efter- Bopæl. Dersom Minerva sendte træffer Professoren i Klubben, ud- billig Maade.
Tre høje, slanke Hængebirke og
middag?'
en, som kunde genkende Dyret, bede mig hans Tilladelse til at
Shipley huskede den meget godt. vilde den straks blive udleveret.
hilse paa Dem, -- for at jeg kan rundt derom 7-8 store Natursten.
Saa snart Brevet var færdigt, se, hvorledes min lille Ven be- En fin Græsplæne dannede Ram„Det er et rent Uhyre; da jeg
men for dette elegante og billige
prøvede at faa den ud, gemte den blev det afsendt, og Shipley slen- finder sig.
sig under Sofaen. Jeg kaldte saa trede saa hen til Klubben og op„Ja, gør endelig det", udbrød Anlæg. Hvor kan man glæde sig,
paa Drengen, for at han skulde dagede først da, at han havde Miss Billingham, „baade Blarney naar man ser, hvor meget Folk
faa den ud, men den stakkels Blarney i Hælene. Han gik ind i og jeg vil være glade ved at se med god Smag kan faa ud af saa
Dreng opnaaede kun at faa et Af- en Butik og købte et pænt Hals- Dem. Men nu maa jeg nok gaa, lidt, og hvor kan man ærgre sig,
tryk af dens Tænder. Det var os baand til den, hvorefter han tog for min Far ikke skal tro, at han naar det modsatte er Tilfældet.
virkelig umuligt at faa den ud. den med i Klubben.
har glemt mig et eller andet Sted Hvad skal Pladsen foran Kirken
være? Stenbrud? Heinsegaard?
Da Shipley og Blarney vendte ligesom Blarney.
Naa, der kommer den og gør sig
Ja, jeg spørger blot!
saa uskyldig, som om intet var tilbage fra Udflugten, traf de Banks
Inden de skiltes, fik Shipley at
Frivillig Bidragsyder til
ventende. ,Der er en Dame oven- vide den mest belejligende Tid, da
passeret. Uf, dit Bæst!"
„Central".
Shipley lo, lo, for han var i ud- paa, som gør Fordring paa Hun- han kunde træffe Professoren i
mærket Humør. „Naa saa Du har den."
Klubben.
„En Dame," svarede Shipley,
altsaa været stædig," sagde han
Da Bilen rullede bort, blev Kreaturerne og Foraarskulden
Man ser allerede mange Steder
til Hunden. „Godt, jeg holder at „saa er vel Minerva B. vel kom- Shipley staaende, saa længe han
Stædighed, og Du skal have Lov men i egen høje Person. Sig til kunde se den, og idet han gik Kreaturer paa Marken, skønt Græsat være nogen Tid hos mig, der- Damen, at jeg straks skal være ind, mumlede han : ,Sandelig en set endnu næppe er fremme. At
som Du har Lyst; men først og hos hende."
god Belønning! Hvilken smuk og disse lider meget af Kulden, ser
Under denne Samtale var Blar- elskværdig ung Pige jeg der har man paa den nedsatte Mælkeyfremmest skal Du vaskes. Banks,
delse, :trods Tilskud af det dyre
faa en eller anden til at vaske ney vandret op ad Trappen og gjort Bekendtskab med "
Kraftfoder. Jeg har prøvet paa at
„Det Uhyre", og lad den saa blive ind i Dagligstuen, hvor der hørtes
høje
Glædesudbrud
og
en
heni Kælderen i Nat. Godnat, nu gaar
Vor Hund, som Shipley nu kal- lade Kreaturerne ligge ude i Som,
jeg tilsengs."
rykt Gøen.
der den, har aldrig siden været mermaanederne, men har straks
„Minerva har fundet sin Kæle- budt at sove i Kælderen. Tvært- opdaget Ulemperne. Nattekulden
Da Banks den følgende Morgen
dægge,"
sagde Shipley." Jeg bli- imod nyder den alle de Behage- har en skadelig Indflydelse paa
traadte ind i sin Herres Værelse,
bar hans Ansigt tydelige Spor af ver vist nødt til at gaa op og for- ligheder, som dens lykkelige Ejere Kreaturerne, ubeskyttede som de
er mod Regn og Slud, oftest uden
klare mig angaaende dens Ophold kan vise den.
krænket Værdighed.
„Det er den forbandede Hund, her."
Den bærer disse Forrettigheder Dækkener.
Lad Kreaturerne blive i Stalden
Da Shipley aabnede Dagligstue- som en velopdragen Hund og er
Sir," begyndte han, „hvert Tyende
i hele Huset var nødvendigt for døren, blev han betydelig over- meget stolt over den Del, han saa længe som muligt og spar
at holde den, mens den blev va- rasket, thi paa Sofaen sad, med havde i, at Hr. og Fru Shipley dem for den fugtige Kulde, der
nedsætter Sundheden og Mælkesket, Tilsidst maatte jeg selv gøre begge Arme slynget om Hundens lærte hinanden at kende.
ydelsen og fremmer Tuberkulosen.
det. Da den saa var ren, prøvede Hals, en ung Pige, den sødeste
En sagkyndig Bonde.
vi paa at lukke den ned i Kæl- og friskeste, han nogensinde havde
deren, men der vilde den paa in- set. Hun rejste sig straks og sagde
Landsforeningen
Foraar og Lotterispil.
gen Maade være — en, to, tre smilende: „Mr. Shipley, ikke
Foraaret er vel nok den Tid paa
fo'r den op ad Trappen og lagde sandt?"
Aaret,
hvor en Gevinst er mest
Shipley bukkede og begyndte
sig foran Deres Dør."
Shipley aabnede Døren, og der straks meget forvirret at fortælle har gennem Aarene gjort et stort kærkommen — der er saa meget,
og samfundsnyttigt Arbejde gen- som man opdager trænger til Forom Blarney.
laa Hunden ganske rigtig.
„Det er meget elskværdigt af nem Oprettelse af Samaritterkur- nyelse. I Varelotteriet kan De vinde,
,,Ved Jupiter!" sagde den unge
Mand, „den Vask har forbedret Dem at tage Dem af den," sagde sus, Sygepleje, Linned- og Syge- der er endnu 99,000 Gevinster;
Dig i en forbløffende Grad. Den hun. „Den har snart været borte plejedepoter med bl. a Barsels- 2. Trækning finder Sted 11. og 12.
er alligevel ægte, Banks, jeg tror, i tre Dage. Min Fader, Professor pakker til fattige Mødre m. m. m. Maj. Fornyelsen slutter 9. og SalFor at medvirke til en Formind- get 10 Maj.
det er en irsk Terrier." Han greb Billingham, tog den med i Parken
skelse
af det meningsløst store
pludselig Dyret i det ene Øre og og glemte den aldeles."
Antal
Drukneulykker,
som finder
„ Er det Ægyptologen, Profesløftede det adskillige Fod fra Gulvet. Hunden viste Tænder, men sor Billingham, saa har jeg været Sted her i Landet, har Dansk
gav ikke en Lyd fra sig. „Irsk sammen med Deres Fader. Men Røde Kors taget Initiativet til OpVæver Jens Nielsen, Vejstrup i
Terrier, uden Tvivl," sagde Ship- han kan naturligvis ikke huske stilling af Redningsposter paa Steder, hvor der erfaringsmæssigt er Sydfyn, har faaet Østifternes Haley og satte den ned. „Den ser mig."
„Fader har en meget daarlig Fare f or Drukneulykker, særlig veselskabs Sølvpokal.
ogsaa rigtig flodblods ud og er
For 25 Aar siden købte han sit
stærk nok til at binde an med en Hukommelse," sagde den unge her paa Bornholm.
En Rednir4,spost har baade Hus med 6 Skæpper Jord HønPige smilende. „Det er af den
Okse. Banks, Frokost til to."
Under Frokosten gennemsaa Grund, at stakkels Blarney har Redningskrans, Pejlestænger, Red- sene gav godt, siger han selv, men
Shipley Morgenaviserne og løb til- været borte. De kan ikke tænke ningsstage, Kastlinie nied Stok, Haven gav over Forventning fældigt Rubriken „Bortkomne Sa- Dem, hvor jeg blev henrykt i Ef- Signalhorn, Forbindinger Vand- dog først etter at Nielsen havde
ger" igennem. Et Stykke nede op- termiddag, da Deres Brev kom. kikkert m. M. I et Alarmskab fin- meldt sig ind i Haveselskabet og
dagede han følgende Avertisse- Jeg var alene hjemme, og da jeg des Signalhorn, Forbindsager og læst og lyttet sig Havekundskament:
længtes efter Blarney, kørte jeg Nøgle til at frigøre Materiellet, der ber til.
„Bortløbet. — En rødhaaret irsk straks herhen. Efter Deres Maade er anbragt ved en i Jorden nedHans Regnskab for Havens UdTerrier, lydende Navnet „Blarney", at skrive paa, troede jeg, at De gravet. Pæl, paa hvilken er fæst- bytte ser saaledes ud for sidste
net Vejledning i Redningsforsøg Aar:
er bortkommen. God Ducør ud- var en velvillig gammel Herre."
loves. Adressen er Minerva B. 5,
„Det er underligt," sagde Ship- Vejledningsforsøg i Schåfers kun- Æbler (2500 kg) . . . . 750 Kr.
Newharn Road, South Kensington." ley, idet han klappede Blarney, stige Aandedræt.
15 „
Pærer (50 kg)
Desuden har Røde Kors anskaf- Mirabeller (400 kg) .
Shipley saa paa Hunden, som „Jeg troede, at De var en gammel
85 „
30 „
gnavede paa et Kyllingeben. „Jeg Pebermø, som havde et helt Me- fet Ambulance-Automobiler, For- Ribs (100 kg)
50
gad vide, om det er denne Ter- nageri af Kæledægger. Jeg formo- bindskasser og Udrykningsmate- Solbær (100 kg)
Stikkelskær
(1000
kg)
300
„
riel.
Her
paa
Nordlandet
findes
rier, som Minerva B. har mistet," der, at det var det Navn, De averJordbær (300 kg) . . . 180 „
tænkte han. Saa hviskede han terede under, der gjorde, at jeg saadanne Kasser i Sandkaas, Sand- Diverse Havesager . , 100 „
vig og ved Tein Skole.
pludselig „Blarney!"
begik den Fejltagelse "
lait Brutto . 1510 Kr.
Staten giver aarlig et Tilskud
Hunden lod Benet falde og lytBlarneys smukke Herskerinde
Foruden at Familien har haft
tede med oprejste Ører.
lo muntert. „Men Minerva er mit til denne Virksomhed, f. T. 12,000
nok
til Husholdningen ogsaa.
„Blarney la mumlede Shipley rigtige Navn," sagde hun. „Min Kr. men den største Indtægt tilNielsen
er 63 Aar, men han
igen, og Terrieren sprang næsten Fader døbte mig saadan i Haab vejebringes dog ved Medlemsbimagter endnu let Arbejdet i Haop paa Skødet af ham.
om, at jeg vilde blive meget lærd. drag og ved Mærkesalget paa Røde
ven,
som desuden har indbragt
„En Avis er sandelig en mær- Jeg frygter, han er blevet skuffet, Kors Dagen til Ære for Stifteren
ham
i
1 Ærespræmie og 3 Førstkelig Ting," udbrød Shipley, idet for nu kalder han mig altid Min- Henry Dunant.
præmier i Konkurrencen og althan sluttede sin Frokost. „Naa, nie."
Naar Røde Kors Mærkerne paa
,
saa
nu Søb/bægeret
jeg formoder, at jeg af Høflighed,
„Jeg har fremvist Blarney for Mandag d 9. Maj bringes fra
! Og saa er der dog stadig Folk,
for ikke at tale om Ærlighed, er en Del Kendere,, bemærkede Ship- Hjem til Hjem af unge Piger Køb
som mener, at Havebruget ikke
nødt til at underrette Minerva B. ley, „og de roste den alle."
da det lille Mærke og støt den
er noget særlig værd.
om, at dette elskede Dyr er fundet.
„Jeg tror nok, at den er velop- gode Sag, der har saa stor Be-

Rode Kors

Det lille Havebrug.

En Karl

Pinse=Skoen
er h j emkommen iforskellige Farver og til billige Priser.

Skotejsforretningen
Central.

TillavetOliemaling
i alle Kulører i hel og halv Kilo
Daaser føres kun i bedste
Kulørte Emaljelakker i hele og
halve Kilo Daaser.

Malerfernis.
Bedste Kval. til billigste Pris.
3. S.

Larsen, Ilinge

kan straks faa Plads paa

Bridsensgaard.

Rugeæg
af rigtlæg nende fine R. I, R. leveres til ; 0 Øre, ved Afhentning
8 Øre.

Telefon Allinge 80.

••■•••••••■■•■•■■••■

SolidSkohlisreparalion
til billige Priser.
Skomager Hammer, Narregade,
HASLE

••••948111000111.9•• ••••••••••••••••0011•110011•9•116••111 ••••

Gulv Lakfernis

I Thora Pedersens Modeforretning

hos I. B. Larsen, sælges 1/2 og
1 Kilos Dunke samt løs Vægt.
Stzerititogt Fernis anbefales til afslidte Gulve.
Bedste Gulvlak anbefales.
ladeli, Muge.

Dalegaards Hønseri.
Tlf. 99x, Allinge.
En ældre

Husbestyrerinde
kan faa en let Plads straks.

Snedker Th. Lund, Ro.

e ret
flestillinoer p llavellrus Kaitleireg
aard
fra Aarsdale modtager
ønsker Tilbud paa Kalkning ind■■■•■•■•■•••■
1+

Vil De have pæne Gulve køb da

l vendig.

Bestyrelsen.

2 unge Køer,
kælver om 8 Dage, er til Salg.

Havregryn

Niels V. Grooss

Fisker - Fiskehodler
kan mod at levere Fisk (VidereWC, Kloak- og Centralvarmeanlæg. forhandling)
erholde enn god, velTilbud og Overslag grat js.
holdt aaben 5 Pers. Bil — 600 Kr.
Billet mrk. Bil 101 modtager
En ny 4-5 Personers
Bladets Kontor.
Bil udlejes
.111.••00111111•••••• øøøøø
Tlf. 49.
Andreas Christensen,
•ofh
Nørregade, Allinge.

1—IASLE

En Pige,
18-20 Aar, kan faa Plads Iste
eller 15. Ma j.
Fisker Kresten Jensen, Tein.

••• •• • •••• •• ••• •s•
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Spegesild

Bog- og Bladhandel
Annoncer og Tryksager

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

Allinge Bogtrykkeri.
Læg Mærke til
at de fleste Annoncer i Nordbornholm k u n behøver at averteres
en Gang. — En bedre Anbefaling
gives ikke.

fra Hasle og Omegn til

Nordbornholms Bogtrykkeri.
Trykprøver forefindes.
Priser opgives.

Danske Sardiner
i Tomat 28 Øre Daasen
Da nsK røget Sild i Tomat 40 Øre Daasen.
Røget Skilahs (Lakserstatning) i Skiver 90 Øre Daasen,
anbefales som meget delikat og
billig Paalæg.

Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling ni.

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

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

Akts. Bornholms Iscreme-Fabrik, Rønne.
Tlf. 216 og 599.

4,5 pCt. p. a

-

Boaer ndlejem.

Nyt Lager af

Wedels og A l shee Fotllaj
til meget rimelige Priser.

El Parti Sholsi

Det betaler sig
at bruge det bedste Foder
til Kyllingerne.
Vi kan anbefale
til spæde Kyllinger: 1313B Start, og til større Kyllinger.
BBB Kyllingefoder og knækket Kyllingefoder.
Disse fortrinlige Blandinger er fabrikeret af Blaakilde Mølles
Fabriker, og vi er meget gerne til Tjeneste med Blaakildes Fodringsve jledning og Beretning om Fodringsforsøg.
Vore forskellige Sorter er netop de rigtige, hvorved De faar
det største Udbytte af Deres Fjerkræ.

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

[arisos Fi8doi,i iy/
e
ls

Marckmann, Hasle.

e Muterende

alle Reparationer.
C. B. Svendsen, Smedeforr.

Hingsten „Veron64

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Billige Kranse, lilo:irmlu.ron,er,
ningsfuld og samtidig planmæssig Tilrettelæggelse af Deres Annoncering'.
.

torsendfo overalt.
Andersen,
Bdt..
Handelsgartheri.
Tlf. Allinge 110.

GARDIN 1-14Z.
Det store Udvalg i Gardiner finder De

41,
G4!'s,
‘4N
ArdreD

Solidt Skolefodisi
sælges

til smaa Priser.

Carl Larsen, Yesterg., Allinge.
Ønsker De uden Forbindende Udkast til
Clicheer, Forslag til
Blade og Oversigt
aver Udgifterne?

i(fon(na(

A

mion«BUNAUER
':Km B6N NAVN K

BRØDRENE ANKER, HASLE

G

or Deres Indkob hos
de Handlende, som averterer her i Bladet, derved
støtter De os i vore Bestræbelser, for at faa det
udsendt i videre Kredse

1211C)i-- afetia.

JERNSTOBERI dz &SKIN FA Kant.

Søndag Kl. 8. Aften.

Ajlepumper = Vandpumper - Varrntvands-Aniteg,

Kvindens Nagl.

AVERTÉR

NORDBORNHOLM

Vi har lige fra ganske billige til bedste prima Kvaliteter.
smukke
sønstre
M
i hvide, creme og ecrue
Paa Lager er nye
Gardiner, hvide og kulørte Etamine-Gardiner, KunstsilkeGardiner i smukke Farver. Afpassede Stores og Stores i
Metermaal. Ecrue Netstof fra 1,30 til 1,80 cm Bredde.

Li
Kød, Flæsk, Pølser
modtages fremdeles til Røgning.
Hentes og bringes overalt.
Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19.

Stort Skuespil efter Hermann
Suderrnanns Roman.

maas
a,
l aNavgat pr.
Vanille, LAitenran

Liter. Selskabsanretninger paa
Bestilling. Vafler. Bægre, Ispinde.

leveres paa Bestilling samt udføres

1 svensk Belgier, staar som sædvanlig til Bedækning paa Hollændergaard.
Aug. Olsen.

ønsker De en virk-

•

Møllers Bogbinderi

Allinge
Fodtøj smagasin
Bornholms
Spare- og haanekasses Stenværktøj
Afdeling i Allinge.
4

i

Vor anerkendte Iscreme:
IScremelNUCCA — VANILLE — ANANAS
er atter paa Lager i vort Depot i
I Allinge ved Chr. Jørgensen, Tlf. 144.
anbefales.

overretmpiagiriror

udsælges med 20 pCt. Rabat.

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

Husk derfor at forsyne Dem

1tarekmanns Sog- og Stadfiandel,

Ø. Varjett,

Gornitzka, Allinge.

3 Mdrs. Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

er det rart at have Film i Kameraet.

torfett.

Marckmanns
modtager

er til Salg. Chr. Vang, Helligper.
Tlf. Hasle 82 u

gtaar Solen skinner om Søndagen

Jac. Jensen.

Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

ø•••

Daabsdragter udlejes.
Vi har pæne Hatte i Aar fra 5,50.
•••••• øøøøøøøø •• ■■ •••••••••••••••••••••••••0••••• ••••

til Kyllin ger 15 øre 1/2 Kilo.

Jacobsen, Tein.
Tlf. Allinge 111 y.

er Sommerhattene nu hjemkommet.
Stort Udvalg i Frue- og Ungpigehatte.

Victor Planck,
KOM MED NU!
Kom De ikke med i 1. Trækning, kan De dog
godt være med i 2., hvortil Købelodder faas til
Fornyelsespris. 99.000 Gevinster er tilbage i
Serien, og der falder Gevinst paa 3.4 af alle
Lodderne. 2. Trækning finder Sted 11. og 12.
Maj. Salget slutter 10. Maj. Et Lod koster kun
Kr. 2.1 0.

VAREL i =RIET
Lodsedler faas hos aut. Kollekter Barber Jobs. Larsen.

børnenes Rubrik.

rørt over de 2 Venners Trofasthed,
at han løslod dem begge.

Af Chr. N. »tun.

od.
Alle beundrer vi Mod og Tapperhed, og det ved alle Børn, at
den Dreng, som har et Ha rehjærte,
aldrig vil blive regnet for ret meget i Skolen og paa Gaden. Mod
og Styrke formaar at fremkalde
vor Beundring. Styrke uden.,Mod
betyder kun lidet, men selv den
svageste Dreng formaar at fremkalde Respekt, blot han ikke mangler Mod.
Skal vi undersøge Sagen ganske
ærligt, vil vi antageligt komme
til det Resultat, at ethvert Menneske har Omraader, hvor han er
modig, og Omraader, hvor han
snarere er det modsatte.
Vi kender alle Historien om
Elefanten, der er bange for Musen, og Hønen med Kyllingerne,
der flyver lige i Hovedet paa den
store Hund. Fra Historien husker
vi bedst alle Eksempler, jeg i Dag
vil fortælle om.

270 Aar før Kristus, var Romulus Romernes Fører mod Karthago, og han blev taget til Fange.
Det ene Aar gik efter det andet,
og da Karthagerne længtes efter
Fred, sendte de Romulus hjem
for at overtale sine Landsmænd
til at underka;te sig. Først maatte
han dog give sit Ord paa, at han
vilde vende tilbage, hvis hans
Forehavende ikke lykkedes: Vort
Billede viser Romulus, da han
ankom til Rom. Fra sit Skib holdt
han en mægtig Tale til Senatorerne, hvori han opfordrede dem
til aldrig at slutte Fred med Karthago, men tværtimod at kæmpe
til Sejren var vundet. Dernæst
vendte han tilbage til sit Fangenskab, hvor han led en grusom
Død.

I Syrakus levede en Gang en
Tyran ved Navn Dionysius. Hans
Vrede faldt paa en ung Kriger
ved Navn Damon, som straks
blev dømt til Døden. Damon bad
om Lov til at sige Farvel til sine
Kære først, og hans Ven, Phytias,
tilbød at blive som Gidsel hos
Tyrannen og dø istedet for Damon,
hvis han ikke var tilbage inden
Solopgang. Natten gik. Solen steg
op, Damon var ikke vendt tilbage,
og Pkytias knælede allerede for
at modtage Dødsstødet istedet for
sin Ven. Da kom Damon styrtende.
Hans Hest var styrtet under ham.
Den haardhjertede Tyran blev saa

Tøsen.

Historien viser, at 'ogsaa Kvinden kan vise stort Heltemod, naar
hun kæmper for en Sag, der begejstrer hende. Da Kongen af
Skotland en Gang havde søgt Tilflugt i et Kloster, blev han overrasket af sine Fjender. Medens
nogle hjalp ham bort gennetri en
hemmelig Lem i Gulvet, søgte en
ung Kvinde at standse Stimændene
ved at bruge sin Arm som en
Slaa for Døren. Først da en Mand
havde stukket sin Hellebard gennem., Dørsprækken og overhugget
Armen, lykkedes det Fjenden at
trænge ind, men da havde Kongen faaet et stort Forspring. (Den
tapre Kvinde hed Katrina Douglas).

Haveqbar:været Vidne til saa
mangen:en Heltedaad, og her skal
du høre om en af dem. Skibet
Brikenhead stødte en Nat i 1852
paa et undersøisk Skær og begyndte at synke. I Ro og Orden
lykkedes det at faa Kvinder og
Børn i Baadene.' Men 454 Soldater, som var ombord, stod i Række
og Geled paa Dækket,og,gik med
fuld Honnør til Bunds med Skibet uden nogen Mand_viste_Frygt.

Udenfor et Fvrtaarn strandede
en Gang et Skib, og 40 Sømænd
druknede, men i Masterne sad
endnu 9 Mand fastklamrede uden
nogen Udsigt til at slippe ud af
deres farlige Stilling. Men Fyrmesterens Datter overtalte sin'Fader til at forsøge at redde dem.
Og det lykkedes Fader og Datter
at frelse de 9 Sømænd.
Saadan Stordaad vil det maaske aldrig falde i din Lod at udføre, men blot du vil have Mod
til at sige Sandheden, Mod til at
sige Ja og Nej naar din Samvittighed siger, at du skal gøre det,
saa er du paa den rette Vej.
Onkel Peter.

Sven Bruun vendte hjem i de smaa
Morgentimer. Som saa ofte før havde
han set lidt paa Nattelivet i København, havde danset lidt og drukket
mere – men dog ikke mere end han
med Lethed kunde bære. Det hele var
ikke noget, han var endnu ung, lige
fyldt Tredive, og formuende, saa han
havde Rand til sine smaa Udskejelser.
Da han korn ind ad Gadedøren i
den herskabelige Ejendom, hvor han
havde sin Lejlighed, og fik tændt Lyset, opdagede han til sin store Forbavselse, at der sad cn ung Kvinde
paa Trappen.
„Hvad sidder De her efter?" spurgte
han lidt haardt_
Jeg venter bare!"
„Hvem venter De paa?"
,Jeg – – – er, jeg kan ikke sige
det," svarede den unge Pige grædefærdig.
„Naa", brummede Bruun, og vilde
gaa op ad Trappen.
„Aa, De maa ikke gaa; jeg har ingen Steder at være i Nat," græd den
unge Pige. „Vil De ikke tage mig med
op?"
„Er De helt fra Forstanden, Menneskebarn," udbrød Bruun forbavset, men
standsede dog og saa lidt nøjere paa
hende. Det var en køn, men helt ung
Pige, fattig klædt.
„Naa, kom saa, siden De selv vil,"
tilføjede han og gik foran.
Da den unge Pige kom op i den
flotte Lejlighed, saa Bruun, at hun var
ualmindelig køn. ,
»Tag endelig Plads,« indbød Bruun,
idet hari pegede paa een af de dybe
Stole. »Og fortæl saa, hvorfor De sidder paa fremmede Folks Trapper."
Den unge Pige saa lidt paa ham og
saa fik han hendes Historie: Hun hed
Lise Holst. Hendes Fader var kronisk
arbejdsløs og Dranker, hendes Mor
vaskede ude og hun selv havde været
pa.a en Fabrik, med var ogsaa blevet
arbejdsløs. Hun havde fem Søskende,
og Faderen var altid vred paa hende
og Moderen, især naar han kom fuld
hjem. I Aftes havde han pryglet Moderen, og da hun havde lagt sig imellem,
havde han smidt hende ud og forbudt
hende at komme hjem igen. Saa var
hun gaaet, og havde først tænkt sig at
gaa paa Gaden, saaledes som saa mange
unge Kvinder gjorde det. Men da det
kom til Stykket, havde hun alligevel
ikke kunnet give sig hen til den første
den bedste Mand. Hun havde saa tænkt
paa ham, som hun saa ofte havde set
og som hun godt kunde lide. Og nu
var hun her!
Sven Bruun saa lidt paa hende. Saa
slog en Tanke ned i ham. »Kom med
Lise!"
Han førte hende ind i Soveværelset
og aabnede Døren til Badeværelset.
„Naar vi to skal have det lidt rart
sammen, saa maa De gennemgas en
lille Forandring. Der er varmt Vand
der, Sæbe, Parfume, Pudder med mere,
alt, hvad en Dame kan tænke sig. Jeg
maa nemlig tilstaa, at det ikke er første
Gang, jeg har Besøg af en Dame jeg har aldrig været nogen Engel i
den Henseende, selv om jeg heller
ikke er nogen Slyngel. Og her," tilføjede han, idet han kastede en Pyjamas
af Silke og en Badekaabe samt Morgensko hen til hende, „har De noget
Tøj. Nu kan De selv om Resten."
Han gik ind i Herreværelset igen og
begyndte paa en Flaske Portvin, ligesom han hentede en Bakke med Smaakager. Noget efter kom hun lidt usikkert smilende ind. Bruun saa paa hende,
som hun stod der, spæd og fin, klædt
i det blanke Silke.
„De er jo fortryllende," udbrød han.
„Bare Flaaret er lidt for langt. Bliver
det klippet, er de en ren Skønhed.
Sæt Dem nu ned og spis nogle Kager
og drik lidt Vin. Kan De ikke lide
Vinen, kan De gaa ud i Køkkenet og
varme Kaffen."
Hun tog en Kage og nippede lidt
til Vinen, men gik saa ud i Køkkenet
og varmede Kaffen. Lidt efter kom
hun tilbage, tog en Dug og dækkede
Bordet til dem. Saa satte de sig og
passiarede. En Timestid senere rejste
- Bruun sig og gik hen til hende. Nænsomt lagde han sin Haand paa hendes
Skulder: „Nu vil jeg gøre noget, som
jeg før aldrig i min vildeste Fantasi
vilde have tænkt paa at gøre. Jeg vil
overlade Dem min Seng og mit Hjem
og selv gaa hen paa Hotel. Tag De
nu og gaa i Seng og sov godt – og
drøm lidt om mig."
Saa gik han, men han blev staaende
nede paa Gaden til Lyset var slukket
i hans Lejlighed. Han sov ikke godt
den Nat. Billedet af en ung, lys Pige

stod stadig foran ham.
Allerede ved 10-Tiden vendte han
hjem til sin Lejlighed. Han ringede
paa et Par Gange, men da ingen svarede, lukkede han selv op. Forbavset
gik han gennem Lejligheden Den var
tom. Pigen var forsvundet og med
hende en Del Penge, Smykker, Bankbog, Sølvtøj og andet.
„Det var som S
", mumlede
han, men han kunde ikke lade sære
med at le. Taget ved Næsen af et lille
uskyldigt udseende Pigebarn. Det var
enestaaende. At det skulde passere
ham
– netop ham!
„Naa, hun skal ikke dø i Synden,"
sagde han halvhøjt, gik hen til Telefonen og ringede den nærmeste Politistation op.
»Vi har alle Deres Sager og Tyveknægtene her," svarede Overbetjenten.
I en Fart kom Sven Brunn hen paa
Politistationen, hvor Overbetjenten
viste ham alle ;de forsvundne Sager,
og hvor Lise Holst ogsaa sad, omgivet
af en Række Betjente.
»Det maa jeg sige,« sagde Bruun,
„det var hurtigt klaret."
„Ja, det kan vi takke Pigebarnet der
for," svarede Overbetjenten og pegede
paa Lise. Og saa fortalte han, hvorleet Par Tyveknægte havde set Lyset
blive slukket i Lejligheden og havde
set Bruun gaa. I en Fart havde de
brudt Døren op med en Dirk og havde
taget Sagerne. Lise havde ligget musestille, men knap var de ude af Døren,
før hun havde været oppe og i Tøjet
og havde skygget dem til hun havde
naaet et Par Betjente, som havde arresteret dem.
»Der har De Deres Sager," sluttede
Overbetjenten, „og De maa selv affinde
Dem med Tøsen der."
„Tøs/" svarede Sven Bruun, „hun er
min Kæreste, at De ved det." Og dermed lagde han Armene omkring hende
og kyssede hende, midt foran alle
Betjente.

Historien om Uldjyden.

—0—
En Indsender fortæller i Kolding
Folkeblad følgende sandfærdige Historie om en Uldjyde, der har huseret
der paa Egnen – en Historie, der kan
tjene til Advarsel for godtroende Mennesker. Den lyder saaledes:
En Bil kom ind i Gaarden. En vældig tyk Mand steg ud med et Bundt
Uldtøj. Han kom.ind i Køkkenet, Gulvet gav sig under ham; han var mindst
lige saa kolossal som Bech Olsen i
sin Tid. Den tykke Mand fortalte, at
han var fra Silkeborg og var Hestehandler ; men hans Svoger var gaaet
fallit, og for at hjælpe ham havde han
pastaget sig at sælge Lageret af Uldtøj for ham, som saa blev solgt meget
billigt. Senere erfarede jeg, at Manden
ikke var fra Silkeborg, men bosiddende
i Kolding, og nu ved jeg ogsaa hans
Navn. Saa kunde jeg bagefter forstaa,
hvorfor det var en Kolding-Lillebilchauffør. der kørte for ham.
Manden trak frem og præsenterede
en helt ny Slags Herre-Undertøj Kamelhaars, anbefalet al Læger for
Gigt – og Lagner havde han af samme Slags. Han havde solgt til mange
Sygehuse og Hospitaler.
Jeg var dum nok til at sige, at jeg
kendte ikke den nye Vare. – Ja,
saa skulde jeg absolut prøve den, paastod han. Den var næsten uopslidelig
og saa meget at anbefale for Gigt.
Jeg fik to Sæt af de gul- og hvidstribede Kamelhaars for ca. 20 Kr. Om
de kan fordrive Gigt, ved jeg ikke,
men efter otte Dages Brug var Benklæderne skilt ad. Da forstod jeg, at
jeg var blevet snydt, og flere end jeg.
Den samme Mand kom ind til Præsten i V. den samme Historie som her,
og da Præsten hørte den, sagde han:
„ja, jeg plejer ellers aldrig at handle
med omvandrende Handelsfolk; men
Dem vil jeg handle med, fordi De saa
smukt hjælper Deres Familie!"
Præsten fik. for 56 Kr. af de gode
Kamelhaars, der kunde fordrive Gigt.
Videre gik Turen – mellem andre
ogsaa til Præsten i A. Den samme
Historie, og Handelsmanden fortalte,
at Præsten i V. havde købt for 56 Kr,
– Præsten i A. ringede til Præsten i
V., om det var sandt.
„Ja, det var sandt nok ! De skulde
ogsaa handle med ham!"
Præsten i A. købte for 42 Kr.
Bagefter pralede den tykke Handelsmand til en Kollega af, at han havde
tjent 500 Kr. den Dag, saa det havde
jo været en god Dag.
Senere hørte jeg, at Politiet i Vejle
tog ham og fratog ham hans Varer.
Det gav jo nu ikke Bonus.
Men nu er jeg saa klog. Den tykke

Mand narrer mig ikke en Gang til.
Og ham med Radiutnsjord heller ikke,
og disse her Dusin-Maleri-Agenter
heller ikke, skønt de ogsaa kan fortælle mange rørende Historier – mellem andre ogsaa Huslejen der er forfalden, at de trues med at blive sat
paa Gaden. at det er en fattig Lod at
være Kunstmaler, og om ikke det Billede maa stag i Pant, og man vil laane
dem 35-40 Kr., til de kom igen ? Billedet er jo mindst det dobbelte værd,
saa de skulde selvfølgelig nok komme
og hente Billedet igen –
og kom
selvfølgelig aldrig mere.
Men pas nu paa, naar der kommer
en ny med en ny Historie. Nu har De
hørt, hvordan det er gaaet mig og
flere.

Et Barn har alle Muligheder --—0—

Der tales saa meget om Selvstændighed og Frihed, og saa folder man sig
ud i Hensynsløshed og Egoisme, i
Mangel paa Selvbeherskelse og Høflighed; man taler om Frihed og Ret,
men man løber sur i det, saa det
mangen Gang bliver til Friheder og
Rettigheder, man tager sig, uden at
tænke paa, om det saarer eller krænker andre.
Er en Moder klog, saa opdrager hun
sit Barn til at lyde og lystre, og hun
bør forstaa, at holder hun af sit Barn,
skal hun ikke blot give og sige ja,
men ogsaa nægte og sige nej. Barnet
maa lære at resignere og at vide, at
det hverken kan tigge, trygle eller
græde sig til et Ja, hvor der er givet
et Nej. Og lær Barnet, at saaledes
som det ønsker, at andre skal være,
saaledes maa det selv være. Lær • det
ikke først at tænke paa sig selv, men
at tænke paa andre, og at være sig
selv, men ikke sig selv nok.
Barnet skal lære at lyde, for at det
senere kan lære at byde. Vær stærk
overfor Barnet, at det ikke tror, det
altid kan faa sin Vilje, og lær det
Selvtugt, Sandhed og Hensyntagen.
Og lær det Beherskelsens vanskelige
Kunst, saa Tungen ikke løber, naar
Vreden raser.
Et Barn har alle Muligheder, Lykkelig er den Moder, der forstaar det
og klogt opdrager sit Barn derefter,
og lykkelig er det Barn, der faar en
saadan Opdragelse ; det vil senere i
den voksne og den modne Alder med
Tak tænke paa Hjemmet, paa Moderen, der skænkede det en Skat for
Livet.
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Kih pal geres
—o—
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
Grundbetingelserne for et Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes.
Man bør huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns' Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe i
en By eller paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.

Yi solder Beill Nordhoroliolffi
hver Uge!
Husk derfor paa os, naar De
har et eller andet at avertere.

