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Gamle tyske oPinseskikke,
Pinseridl, Jomfru- Og Gedebukauktioner.
I de gode, gamle Dage fandtes
der i alle Egne af Tyskland utallige Overleveringer og Skikke, der
knyttede sig til Maaneden Maj og
især Pinse, og som skulde hilse
Vaaren velkommen og drive Vinterens Hekse og onde Aander paa
Flugt. Man læser meget om det,
der var, men hvem aner, at mange
af disse gamle hedenske Skikke
i lidt forandret Form lever videre
i den kristne Kirke. og hver kender de ofte sælsomme Folkefester,
der i Løbet af Aarhundreder har
udviklet sig af ogsaa ikke-religiøse
Grunde? Hvis man paa Pinserejsen vil opleve nogle af disse ejendommelige Pinseskikke, skal man
ikke tage til Storbyerne, men f.
Eks. til Køzting i øvre-Bayern
eller til Neuwied ved Heddersderf
ved Nedre-Rhinen.

Trykt I Allinge Bogtrykkeri
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Fredag den 27'. Maj

lader Kæresten faa Hammerslag, løb med de store og tunge Arnaar han ikke har flere Penge. bejdsheste. Sejrherren faar en
Indtægten af Auktionen gaar i den Blomsterkrans om Halsen og Ridfælles Festpulje. For ydeligere at tet gaar videre til Nabobyerne,
forstærke den selskabelige Fore- hvor Rytterne bliver godt beværtet.
nings financielle Position bestaar Om Aftenen afsluttes der med Bal,
der en Lovparagraf, der forbyder hvor Køberne endelig maa nærme
Køberen af en Majhustru at nær- sig deres købte og betalte „Majme sig den „købte" paa mindre hustruer' og føre dem i Dansen.
I den berømte Vinby Diedesend fem Skridts Afstand i Tiden
mellem Auktionen og Pinse. Brud heim i Rheinpfalz forekommer
mod denne Paragraf bliver kon- tredie Pinsedag den traditionelle.
trolleret af specielle Patruljer, der
„Diedesheimer Gedebukauktion"!
de mellemliggende Aftener afpaI Aar bliver den 528. Gedebuk
trolierer: Byens Gader og idømmer de „Forbrydere", der bliver bortsolgt, hvilket med andre Ord
opdaget, en Mulkt paa 20 Pfennig. betyder, at den første Buk allerede
Tredie Pinsedag foregaar selve kom under Hammeren i Aaret
Pinseridtet gennem Byen og her 1404. Dengang befalede nemlig
bærer Rytterne blomstersmykkede -Kejser Rupprecht, at Byen som
høje Hatte. Udenfor Landsbyen Tribut for en vis Skov- og Engret
foranstaltes der et regulært Galop- hver Pinse skulde betale saa man-

senest 2 Dage før Bladet udgear,

ge Penge, som kom ind ved Salg
af en Gedebuk ved Auktion. 1 1805
fornyede Napoleon I. denne Bestemmelse og tilføjede, at Gedebukken skulde være „bien cornu
et bien capable". Man har trolig
forekommet denne Befaling, og
Gedebukauktionen i Diedesheim
hører til de morsomste og originaleste Folkefester i Tyskland.
Foruden disse særlig egenartede,
men hidtil mindre kendte Pinseskikke findes der selvfølgelig endnu
mange andre, der alle mere eller
mindre ligner hinanden. Saaledes
er det jo almindeligt, baade paa
Landet og i Byen, at pynte Døre
og Værelser med friske Birkegrene
til Pinse. Og det sker jo ikke alene
i mindre Byer, men ogsaa i Storbyerne. Selv Berlin bliver i Pinsin oversvømmet med Birkegrene.
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„Pinseridtet" i Køztingen
bliver for første Gang nævnet i
Dokumenter fra Aaret 1442. Omtrent 200 Ryttere i brogede gamle
bayerske Folkedragter rider første
Pinsedag paa festligt smykkede
Heste med Kors og Faner under
Gejstlighedens Førerskab til Valfartskirken ved Steinbuhl i Zellerdalen. Et prægtigt Skue er disse
kraftfulde Bønderknøse, der an
dægtigt syngende sidder paa deres Heste. Ved Hjemkomsten fra
Kirken bliver der paa Torvet i
Køztingen valgt en uberygtet ung
Knøs til „Pinsebrudgom", som
Præsten saa smykker med en „Dydens Krans" af Grønt Og nu maa
han blandt de forsamlede unge
Piger udsøge sig en Jomfru til
Pinsebrud l De bliver begge pyntet til „Brylluppet" og Bryllupsmiddagen bliver indtaget i Selskab
med Stedets Honoratiores, og Festlighederne afsluttes med offentlig
Bal. Baade i Køztingen og enkelte
andre Steder i Bayrischer Wald
forekommer nogle Dage før Pinse
ogsaa den saakaldte »Pinsetuscht.
Fire unge Mænd drager gennem
Byen med store Piske, med hvilke
de kunstfærdigt og rhytmisk knalder i Takt. Vinterens onde Aander bliver bange for Spetaklet og
flygter.
Rhinlandets Pinseridt i Neuwied
ligner i Grunden Koztingens, men
har et ægte rhinlandsk-humørfyldt
Forspil;

,,Jomfruauktionen"
den første Lørdag i Maj!
Under vældigt Halløj skal hver
ung Mand, der kan betale, købe
sig en ,,Majhustru" paa Auktion,
og mange Gange opstaar der en
hidsig Kamp om en Pige, der allerede her en Kæreste, idet de andre unge Mænd for at drille ham
hele riden byder over og først
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Bornholm, du prude Vikingete
med Sagnets gyldne Spang,
du Moderskød i stormrig Sø,
vort Frændehjem, vor Fødes,
vor øjesten, vor Odelsvang,
dig vies denne Sang.

Hvor er du dejlig, som du staar
med hojhvalt Klippebarm
i Skrud, hvis Fold som Voven gaar
med Granenaale i dit Haar
og Lyngblo mstkrans om Hat og Arm
saa rank og rig og varm.

Og aldrig gøs vor Bondemand
(I)
for Ladefog dens Stok,
men dyrked sine Tønder Land
som fri og frels i Herrestand;
og frifodt var hans Børneflok,
det saa, det ser man nok.

dorn forskrækker Pigerne, naar
den finder paa at vise sig paa de
lysere Steder i de fugtige og mørke Kælderrum .
Ogsaa- Vinbjergsneglen (med det
store, brune Sneglehus) er overmaade talrigt repræsenteret i Aar.
f. Eks. paa Gaunø, hvor den forøvrigt synes at have fundet sig
en fortrinlig' Lokalitet.
Dette Masseopbud af Snegle leder Tanken tilbage til Tertiæertiden, da Forekomsten af Snegle
— ganske vist af en anden Art
end de her omtalte — var saa
enorm, at deres Huse dannede
Kalklagl
Betyder det nu, at der er kommen flere Snegle til Verden i Aar
end andre Aar? Ved en overfladisk Betragtning vil man finde
dette indlysende, men Videnskaben, der jo altid søger at forbinde
Aarsag og Virkning, stiller sig
skeptisk. Flere Naturkyndige er
snarere tilbøjelige til at tro, at det

er den fugtige Eftersommer, der
har kaldt Sneglelegionen frem i
Dagslyset fra disse Bløddyrs Gemmesteder i Jorden, hvor de i tørre
Somre forbliver og sulter med
Anstand i Maanederl
De overvintrer jo forøvrigt i Jorden. Kan være, at den milde Vinter dog kan have haft nogen Indflydelse paa Masseforekomsten
gennem en heldig Overvintren.
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Del r heglen!' i
Derom er ingen Tvivl.
Sjældent eller aldrig har man
set noget lignende. De sorte Skovsnegle ligger tæt ved hverandre i
vore Haver, paa Skovstier og ved
Markhegn.
Forleden gav jeg enig til at tælle
dem ved et Skovhegn. Jeg naaede
100 i Løbet af faa Minutter.
En Skovfoged havde stillet en
Cykle fra sig i nogen Tid ved et
Markhegn. Straks havde en sort
Skovsnegl taget Plads paa Forhjulets Fælg.
Den blev siddende der, mens
han cyklede hjem. En usædvanlig
„Sneglefart" — ikke sandt!
Desuden ses en lys, graabrun,
underlig geleagtig Snegl, der vist
ikke har noget dansk Navn, medmindre den skulde være identisk
med den i Vendsyssel udbredte
saakaldte „Kældersnegl",derstund-

Sneglen er kendt her i Landet
lige fra Arilds Tid.
Saltvandsformerne fandtes allerede i de ældre Aflejringer, medens Landsneglene, som her erTale
om, dog først er fundne i Stenkulstiden.
Selv om Sneglen i Almindelighed er et lidet paaagtet Væsen,
saa har den dog haft og har endnu
meget væsentlig Betydning for
Menneskeheden.
Menneskene er jo saa forskellige. Nogle finder Sneglen ækel
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— andre spiser den!
Nogle finder, at den er en uappetitlig, slimet Vederstyggelighed,
andre synes, at dens Fremtoning
er præget af en Værdighed, der
staar Maal med Konfucius.
Til den sidste maa den Kunstner have hørt, som har komponeret en gammel, morsom Gobelin, som Naturelskeren Pastor Hee
Andersen, Herlufsholm, har fundet i Firenze og som forestiller
Adam, der gives Dyrene Navne.
Gobelinen viser Skabningens
Mangfoldigheder i forskellig Slagordener, Løver, Elefanter og Hærskarer af Fugle. I et særligt Geled kommer alle de krybende Væsener og forrest blandt dem en
ganske almindelig Snegl. Hvorfor
kommer den foran Slanger og
Øgler? Er det for at sikre, at Fortroppen ikke løber for stærkt —
eller skulde det være for at ære
Sneglen, der byggede Hus, før
Menneskene fandt paa det?
Hvad har Sneglen iøvrigt ikke
betydet for vore Geologer som
Ledefossil I
Hvad har den ikke betydet i Oldtiden, da man udvandt det i hine
Tider saa højt priste Farvestof
„Purpur" af visse Middelhavssnegle?
Hvad betød den ikke for Danmarks tidligste Beboere? Naar
man ved, hvor nødvendig en Halskæde er nu om Stunder for det
smukke Køn, og naar man ved,
at „det kvindelige" er evigt, ja,
saa forstaar man bedre, at Stenalderens Kvinder maatte have
Konkyliesmykkerne med i Graven!
Og Indernes „Kauri" — Pengene — hvad er de vel andet end
— Sneglehuse!
Underligt, at det alters saa udskregne danske Handelstalent ikke
har givet sig Udslag i Sneglehandelen. I Udlandet lever adskillige
Mennesker af at sælge Snegle, der
er en efterspurgt Rarietet paa
Fanskinandens og Englændernes
Menu.
En Sneglebod paa Byens Torv!
Den maatte kunne give Bonus i
et Aar som dette — —1
Gartnerne er ikke glade for Sneglene. I deres Organ anbefaler man
at fordrive dem med Bordeauxvædske.
Men det er naturligvis af et andet Mærke end den Bordeaux, Pariserne lader sin ristede Snegl
svømme i!

.fest

uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest !
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for- at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
Allinge Bogtrykkeri.

8fter Slaget.
-o-

Der høres sige, nu fik vi Fred:
„Saa Gud ske Lov. Nu er det jævnet."
Ja, alt er jævnet, Gevinsten med,
og Skam og fortsat Tab os levnet.
i Muddergrøften har vi atter Plads,
men nogle skaffed' Krigen vel lidt Spas,
Slet var vor Id,
slet var vor Flid,
Thi har jo intet vi evnet.

Ja, det var jo en jammerlig Afslutning paa Slagterikonfiikten,
vore Repræsentanter fik lavet
Stand for os. — Vi kan nu gaa
og tænke med Blusel paa vort
Nederlag. --- man skulde tro, at
Flertallet af vore Slagteriers Bestyrelsesmedlemmer var rene Arbejdersnobber. Saa stort et Arrangement, og saa lidet et Resultat. — Det klassiske Ordsprog
„Bjerget var i Barnsnød, og der
fødtes en Mus", passer paa en
Prik til Situationen.
Man kan ikke blive fri for de
samme Tanker, der fyldte Digteren Chr. Richardt, da han efter
vor sidste ulykkelige Krig skrev
sin stolte Sang, som begynder
som ovenstaaende Vers, nemlig:
„Er det Middelmaadigheder og
Kujoner til Hobe eller i al Fald
Flertallet, der er sat til at ordne
vore Sager?"
Stor var Bestyrtelsen blandt
Andelshaverne, da det rygtedes,
at Slagterierne gik til Biddet paa
Forligsmandens Forslag, just som
vi havde de allerbedste Kort paa
Haanden. Regeringen var begyndt
at blive nervøs. Det samme var
Tilfældet med • Nationalbanken.
Flertallet af Andelshaverne var
forberedt paa en længere Standsning og havde Sympati for Lockouten. Alt gode Tegn paa vor
Styrke. At England begyndte at
savne det danske Bacon var oget Faktum i vort Favør. Faktisk
havde vi en glimrende strategisk
Stilling. Dertil kom, at vi kunde
føde vore Svin paa Grønt og Skummetmælk. Og overfor vore Kreditorer var vi fredlyste, saalænge
Konflikten varede. Vi havde gode
Betingelser for at vinde Konflikten. Men saa begyndte vore Folk
at vakle — overgive sig — dø af
Skræk. Men hvo som dør af Skræk,
bør begraves i en Rendesten, siger
Ordsproget. —
Ja, vi havde sikkert de bedste
Betingelser for at hævde os som
Erhvervet, der finansielt set holdt
Gang for det hele
Pulsslaget
Samfund. — Lad saa bare Modstanderne sige, at det var Politik,
at vi ikke har fri Valutahandel i
dette • Land, og i disse for Landbruget saa svære Trængselstider.
Alene herved forfordeles Landbruget med fire-5 Millioner Kr.
om Aaret. Som et lille Plaster for
dette livsvarige Saar bliver vi tilbudt en lurvet Krisehjælp paa ikke
10 pCt, af, hvad der er taget fra
Og
os, vel at mærke til Laans.
taktløse Modstandere kan endog
tillade sig at kalde den Almisse,
Nej, havde Landbruget faaet,
hvad dets er, saa havde Regnestykket faaet følgende Facit:
Landbrugseksporten hjembragte
Anno 1931 Valuta for 1951 Millioner danske Kroner, med fri Valutahandel var Summen i danske
Kroner blevet ca. 1700 Millioner.
— Disse ca. 450 Millioner Kr. fors
delt paa alle Danmarks Producenter vil for et Gennemsnitslandbrug
udgøre 1947 Kr. — en pæn Aarsindkomst, som vi er blevet klippet
for blot gennem ,Valutarestriktionerne. — Vi havde saa ikke behøvet at ligge paa Maven hverken
for den ene eller den anden for
at opnaa Henstand eller Akkord.
Ej heller havde vi noget Kriselaan at skulle tilbagebetale, men
kunde betale hver Mand sit, hvad

vi Landbrugere meget gerne vil. Ja, det er et svimlende Beløb,
Landbruget er blevet Offerlam for,
og som der er gaaet til „det heles Vel", som det saa skønt hedder. Skal love for det. — Kan de
undre, om Landbruget benyttede
sig af en god Chance til Modtræk.
Hvis Resultatet var blevet saa
godt som af nogle paastaaet, at
Flæsket vilde have steget 33 pCt.
i Pris, ja, saa var det ikke rigtigt
at skære Arbejderne ned med 20
pCt., men saa kunde der jo reguleres opad, det er jo altid let. Blot
vi fik Retten sat i Højsædet i Stedet for Klippesystemet, som nu
sidder der, saa skulde Arbejderne
nok blive godt tilfreds.
Nu er Slaget tabt for os. — De
3 pCt. vi vandt, og som vel kan
beløbe sig til ca. 15 Øre pr. Gris,
var dyrt købt og kunde sikkert
være opnaaet uden Lockout.
Men Hovmod staar for Fald,
og Faldet var stort i dette Tilfælde.
— Landbrugernes Sammenslutning gjorde et stort og ihærdigt
Arbejde med sat drage Bælgen,
saa Ilden ej slukned". Dette fik
vi ingen Tak for, tværtimod, men
hvad værre var, vore ansvarshavende Folk glemte at smede, mens
Jernet var varmt. Dette maa vi
have in mente, naar Generalforsamlingerne holdes med Bestyrelsesvalg paa Dagsordenen. Lad os
saa faa Mænd indvalgt, som har
Rygrad, som nok tør fyre op og
drage Bælgen, men som ogsaa
passer Jernet, og ikke, som i dette
sørgelige Tilfælde, bliver konfus
og løber sin Vej.
Disse Mænd, som er Aarsag
til denne Kæmpefadæse, vil ikke
oftere . kunne optræde paa Tilpasningsarenaen. Med fuld Ret vil
der kunne siges til dem : „Naar I
ikke vil have Tilpasningen gennemført paa netop det Forum, I
specielt har at raade over, saa tal
aldrig mere om Tilpasning, men
gaa hjem og læg jer — og slik
jeres Saar."
— og ujævn er vor Fremtids Pløjejord,
vi maa paa ujævnt lære jævne Spor.
Tro maa der til,
Kækhed og Ild,
og ingen Famlen tør gælde!
(Chr. Richardt.)
Landbrugernes Sammenslutning,
Bladudvalget.

Hjem til Mor.
—ro Vi har sikkert alle set det Syn :
En lille Gut gaar grædende henad
Gaden eller Vejen, mens han stadig gennem Graaden gentager
disse Ord: Hjem til Mor! Hjem
til Mor! — Noget er gaaet ham
imod, og da tænker han kun paa
Mor.
Saadan er Mor for alle Børn
og for gode unge Mennesker den,
de tyer til, naar noget gaar dem
imod — og hun kan dele deres
Sorg med dem, netop fordi hun
er deres Mor.
Med hende deles Sorgen, og det
er kun godt, men hvordan med
Glæden — faar hun ogsaa Del i
den? Ikke saa ofte og ihvertfald
som Regel ikke otte nok.
Naar vi har Glæden i vort Sind,
da glemmer vi saa let, at hun ogsaa burde have Del i den for at
hun ogsaa burde have Del i den
for at hun kan glæde sig med os,
men i saadanne Stunder er den
Ensomheds- og Forladthedsfølelse,
som kan knuge os i Sorgens og
Fortvivlelsens Stunder, ikke over
os, og — skønt ogsaa Glæden
bliver rigere, naar vi deler den
med andre, saa er vi i glade
Stunder — mere end i Sorgens
Stunder — tilbøjelige til at være
os selv nok.
Naar unge Mennesker opholder

sig langt borte fra Hjemmet, da
ønsker de tit, naar Sorgerne trykker: „Aah — bare jeg kunde
komme hjem til Mor" — og saa
skriver de hjem til hende — de
rnaa have hendes Medfølelse, vide,
at de ikke er ene, fordi hun lider
med dem.
— Hvor ofte skrives der ikke
fra Børn til Forældre : ja, naar
I ikke hører fra mig, saa ved I,
at jeg har det godt," og der er
selvfølgelig en Tryghedsfølelse for
Forældrene i det at vide, at Børnene har det godt, naar de ikke
hører fra dem — men om nu den
unge Datter eller Søn ogsaa skrev
hjem til Forældrene om Glæderne
— der er ingen Tvivl om, at Livet blev rigere for begge Parter
derved.
A. P.

llejseudililler og bile,
—0—
Angaaende Hr. Mads Madsens
lille Indlæg i „Nordbornhohn" for
sidste Uge omhandlende Ligningskommissionen og dennes Andragende maa det maaske være mig
tilladt at fremkomme med et Par
Bemærkninger.
Ved Købst. Ligningskommissioners Delegeretmøde i 1930, hvor
undertegnede var til Stede, var
mødt ca. 300 Delegerede, og da
samtlige Købstadkommuner udgør
ca. 90, fremgaar det jo tydeligt
at Størsteparten af disse har ladet
sig repræsentere. Om man i en
„fattig" Kommune netop skal spare
paa denne Slags Udgifter, er jo
et Spørgsmaal.
løvrigt kan en Kommunes Rigeller Fattigdom vel ikke maales
ud fra Ligningsprocentens Størrelse alene. Hasle og Svaneke
har f. Eks. betydelig lavere Indkomst gennemsnitlig pr. Skatteyder
end Allinge-Sandvig; men dens
Procent udgør kun henholdsvis
10,3 og 13. Det kunde jo tænkes,
at den høje Procent, vi har her,
tildels fremkommer ved en ændret
Ligningsmaade, en Ligning, der
særlig favoriserer „Skærveslagere"
og dermed ligestillede.
— At Formanden er en ældre
Mand, er han ikke selv uvidende
om, idet han hver Gang har ønsket sig fritaget for Rejsen.
Med Hensyn til KommissionsKaffen kun dette: Kommunen har
tidligere afholdt Telefonudgifter
for Kommissionens Formand, og
da disse nu blev sparet, besluttede
vi, rørende enige, at drikke Kaffe
i Stedet. Dog skal bemærkes, at
vi aldrig har drukket Kaffe under
kortere Møder, af Varighed som
Byraadets eller Hjælpekassens do.,
men kun, naar disse har strakt
sig over 4-5 Timer.
— Hr. Madsens Hundrede(r) af
Kroner er vel en Trykfejl. Jeg
tænker dog, at Kaffen nu vil blive
strøget, da Medlemmerne sikkert
er enige om, at Kaffen smager
bedst uden Tilsætning af Malurt
eller anden Bitterhed.

I. Larsen,
Medlem af Ligningskommissionen.

Vi kan oplyse, at de 100 Kr.
Ikke er nogen Trykfejl, men stemmer med Forfatterens Manuskript.
løvrigt mener vi at en:Kop Kaffe
er et ringe Vederlag for 4-5 Timers — oftest utaknemligt — Arbejde. Ethvert Medlem af Fagforeningen lader sig sikkert ikke
nøje med Kaffe, men kræver fuld
Timebetaling for præsteretArbejde.
Red.

Fra Uge til Uge.
_o_
Aldersrentenydere i Allinge-Sandvig har af Byraadet faaet tilstillet
følgende:

,,Det meddeles herved, at den
Aldersrente, der tilkommer Dem
den I. Juni 1932, vi blive Dem
tilsendt gennem Postvæsenet, saaledes at De ikke behøver at hente
den paa Kæmnerkontoret eller paa
Sandvig Raadstue. Saafremt der
er Tilfredshed med Ordningen, vil
man fortsætte med at udsende
Aldersrenten gennem Postvæsenet.

i Skov og Lyng. Hugormebid kan
nemlig medføre Døden for Børn
og ældre Mennesker, ja endog for
unge kraftige Mennesker, saaledes
døde for et Par Aar siden en ung,
dansk Lærerinde paa Rejse i Svei rig, efter et Bid af dette modbydelige Kryb.

— Atter en lille Forbedring indenfor
det kommunale Omraade.

Nu Kommer. Ferien —

Fej forst ved din egen Der!
— En af vore Læsere meddeler
os, at Byraader som bekendt har
forbudt Borgerne at henkaste Affald andre Steder end paa Lossepladsen ved Gasværket. Ikke desto mindre bliver alt Affald fra
Havnen, Gade og Kloakker paa
Byraadets Foranstaltning stadig
kørt ned bag Høyers Hotel, hvor
der efterhaanden har samlet sig
en stor, uskøn og ildelugtende
Mødding.
—
Har man set andre Byer og Badesteder, hvor pænt og pietetsfuldt
alting holdes, forbavses man over,
hvor forsømt og mishandlet Stranden og Strandvejen over Næs til
Sandkaas er bleven. Vi har paatalt det Aar efter Aar uden Resultat. Ikke engang Beboerne eller
de Personer, der er økonomisk
interesserede i Turisterne, synes
at reagere. Med faa Midler og
lidt frivillig Arbejdskraft kan her
skabes en ideel Badestrand til
Gavn og Glæde for Byens Borgere og dens Badegæster. Planering, Oprensning af Sten, bortmejsling af de skarpeste Klipper
og lidt Cement i Hullerne — det
er alt. En pæn lille Rabat kunde
Stationsforstanderen ogsaa faa Lov
at anlægge langs Vejen ; han har
jo Øvelsen! — men uden Pigtraad
— det pynter, ikke.
Badehusene har Østersøbadet
forlængst flyttet til Sandvig, skønt
Allinge Borgere i sin Tid tegnede
de fleste. Aktier. Forhaabentlig
giver Badet et Tilskud til Oprensningen, ligesom Forskønnelsesforeningen, der hidtil har virket til
Gavn for Sandvig, burde række
en hjælpende Haand.
Noget maa der gøres, og det
maa gøres straks.
Stien til Sandkaas har Byraadet
for 20 Aar siden forpligtet sig til
at vedligeholde. Hvorledes bliver
det gjort. Vi anbefaler Byraadet
at foretage en Søndagsudflugt og
se og blues; men Værten paa Hotel Sandkaas giver næppe Kaffe,
førend der er gjort noget.
Det paastaas, at Turistskibene
ogsaa i Sæsonen skal landsætte
Passagerer fra Sandvig Havns
faldefærdige Moler, skønt Allinge
Havn nu maa siges at være betydelig bedre egnet end før 1914.
Den Gang benyttedes den altid,
skønt vi hverken havde Biler eller
Bane til Fordeling af Trafiken.
Blev Havnesporet ikke netop anlagt, for at Banen kunde befordre
Passagererne til Sandvig og videre
???

Ny Toldforvalter.
Istedetfor .Toldforvalter G. Malmer er Toldassistent i Helsingør
C. A. Ftensborg udnævnt til Toldforvalter i Allinge fra 1. Juni.
Den ny Toldforvalter er født
1885 og har tidligere gjort Tjeneste i København, Maribo, Nykøbing F. og Helsingør.

Kæmpe-Hugorm.
To Damer fra Allinge saa forleden Dag ved Gærdet neden for
det ,Norske Hus" en ualmindelig
stor Hugorm, ca. 1 Meter lang.
Efter Sigende skal der være mange
Hugorme i Aar, saa Forældre bør
især indprente deres Børn om at
se sig godt for, naar de færdes

Det vil være rart med en Gevinst til Indkøb af Ferieudstyret.
Den kan De for Kr. 2.60 vinde i
Varelotteriet — der er endnu
91.800 Gevinster. 3. Trækning
finder Sted 8. og 9. Juni. Fornyelsen slutter 6. og Salget 7. Juni.

Kan Landbrugets Rentabilitet
forbedres?
— 0—
Dette Spørgsmaal drøftes, Mand
og Mand imellem, paa Møder og
inde paa Rigsdagen, der fremkommer mange, mere eller mindre
gode Forslag saa som Kronenedskæring, Indefrysning af Gælden,
Moratorium for Renter og Afdrag,
man forsøger at lappe med Krisehjælp og lige meget hjælper det.
Tilsyneladende er Situationen altsaa trøstesløs, og dog er der et
Punkt, hvor der kan sættes ind
og indvindes store Værdier, nemlig ved at bekæmpe Ukrudtet paa
Markerne.
Landboforeningen har gennem
kostbare Forsøg, paavist at f. Eks.
Agerkaalen fortærer 2Gange
saa meget ,Kvælstof og Phosfatsyre og 4 Gange saa meget Kalkstof og Fugtighed som Kornplanterne, tænk paa hvad det vil betyde, om disse Næringsværdier
kom Kulturplanterne til Gode.
Det er ved Landboforeningernes
Sp røjteforsøg godtgjort, at Bekæmpelsen af Agerkaalen kan give et
Merudbytte paa indtil 1050 kg.
Kerne og 1150 kg Halm pr. ha.
(jvf. 24. Jydske Ber ) Der kan indvindes store Værdier, om hver enkelt Landmand satte ind her og
gennem det indvundne Merudbytte
skaffe sig selv en Krischjælp.
Det er ikke et uoverkommeligt
Arbejde at udrydde Agerkaalen
ved Besprøjtning med 20 pCt.
Jernvitriol, Sprøjtemidlerne vil
kunde haves for nogle faa Kroner
pr. Tønde Land, men der er alt
for faa og for gamle Sprøjter. Anskaffelsen af en Drescher Sprøjte
er ej heller uoverkommelig. 3 til
4 Gaarde kan udmærket være
fælles om en Sprøjte, den er tjent
ind det første Aar, den enkelte
kan ogsaa anskaffe sig Sprøjten og
leje den ud til Naboerne, der er
altid Lejere til en god ny og moderne Sprøjte og en saadan er
billig i Vedligeholdelse og den
kan vare i 20 Aar og mere.
Agerkaalen -- den gule Farve
-- er en meget graadig Snylter,
der placerer sig selv som en selvbestaltet 1. Prioritet i den gode,
danske Jord, den skal forrentes
først, og den kræver ogsaa sin
Skat af Jorden og lader haant
om, om der bliver noget til andre.
Hver fuldmoden Agerkaalsplante
kaster hvert Aar op til 2000 Frø,
saa hver Landmand maa være interesseret i at bekæmpe den
I Løbet af kort Tid staar Agerkaalen i Blomst, lad os da ikke
se disse ,,frodige" gule Marker,
hvor der er mere Ukrudt end
Korn, det er en Skændsel for det
lovpriste danske Landbrug, og
den Landmand, der ikke gør sin
Part af Arbejdet for at komme
Agerkaalen til Livs, bør gaa stille
med Dørene, naar der er Tale om
Land brugskrise og manglende
—e,
Rentabilitet.
~INININ■111~11.

Ell Direktørfamilie

Har De tænkt paa Sommergarderoben?

fra København paa 4 Personer ønsker en 3 Værelsers Lejlighed i
Nærheden af Allinge eller Sandvig,
helst ved Kysten, fuldt monteret,
baade i Værelser og Køkken samt
4 Senge m. Tilbehør og Eneret til
Køkken i Tiden 10. Juli-1. Aug.
Pris med Opl, bedes sendt til:P.
A. Tho rsen. Nyvang, Østerlars.
Tlf. 60.

Hotel Finnedalen

Der skal anskaffes forskelligt til Ferierejsen eller Landopholdet - hvorfor ikke tage Chancen for at faa det
hele uden Udgift. - Køb et Lod til Varelo;.:c.rieZs 3.
Trækn;rig, og De har Chancen for at faa Lotteriet til
at betale Deres Sommergarderobe. Trækningen finder
Sted 8. og 9. Juni. Fornyelsen og Salget slutter henholdsvis den 6. og 7. Juni. Et Lod koster kun Kr. 2.60.

VARELOTTERIET

Søndag den 29. Maj

Lodsedler faas hos aut. Kollekter Barber Jobs. Larsen,

Harmonika-Koncert
og Dansant til Kl. 24.
H. Colberg.

Der siges af Herrerne i Hasle - ja over hele Øen - at Kjær'«
smertefri Barbering virkelig passer, og Klipningen efter sidste

En Lejlighed

Mode, den er fin.
Damerne siger: Kjær er den eneste der klipper, som det skal være,
den fineste og boldbareste Ondulation udfører han,

I

er til Leje.

Fru Kaas, Allinge.

Fine Kartofler

sælges, 5-6 Øre pr. Pd.

Chr. Jørgensen, Allinge.

Restlageret af

Chile Salpeter i 50 kg Sække,
Svovlsur Ammoniak i 100 kg Sække.
samt 18 pCt. Superfosfat
udsælges i disse Dage og indtil 10. Juni 1932 til en lavere Pris pr.
Kontant. --- Om Handel paa Pantebrevsvilkaar kan der forhandles,

Kalkoing og Tjæring

Nordlandets Handelshus.

i Byen og paa Landet udføres til
billige Priser.

Vi har en særlig lav kontant Pris paa

Poul Jørgensen,
Solbakken,
Krydsmur og andet Havegærdearbejde udføres ved Henv. samme
Sted.

Tysk Ægtepar
ønsker Sommerlejlighed paa Bornholm, helst Nordkysten. Billet m.
Pris for 2 Værelser og 3 Senge,
complet møbl. m, el. u. Pension
Juli-Aug, modtager Bladets Kontor
inden 8 Dage mrk. Bornholm 23.

Sorte Tricol Charmeuse

Kjoler
lige hjemkommen,
glimrende t. Serveringsbrug

Pris 16,50.

MAGASIN 00 NOM
-110SALllf
v. Victor Planck, Allinge

NordlandetsHandelshus
ALLINGE
sælger nedenstaaende prima

galvaniseret Hegntraadsvæv
galvaniseret Hegntraad og Pigtraad. Alle Slags Sem, Kramper
Skruer og Bolte sælges i

samt

Nordlandets Handelshus.
Sandvig elektricitetsselskab
afholder ordinær Generalforsamling paa den gamle
Raadstue, Mandag d. 30. Maj, Atfen Kl. 8.
DAGSORDEN:
1. Beretning om Virksomhed.
2. Regnskabsaflæggelse.
3. Forslag om Afgift af ny tiltrædende Medlemmer.
4. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer.
5. Eventuelt.
Regnskabet ligger til Eftersyn et Par Dage før Generalforsamlingen
hos Hr. Lærer Toft.

Bestyrelsen.

briso s Nels! ih
'

9-11 pCt. fordøjelig Remæggehvide,
98-103 skandinaviske F. E. pr. 100 kg.
hvilket svarer til ca 95 g. fordøjelig
Restæggehvide pr. F. E.

Indhold af Raastoffer:
Tørgær, Kød og Benmel, Hvede, Byg,
Majs, Maltspirer, Kalciumkarbonat, Kalciumfosfat, Magniumkarbonat,

Kontrol.
V. Steins analytisk-kemiske Laboratorium, København.
Foruden Kontrol paa Fabrikken udtager Laboratoriet Kontrolprøver af Foderet hos Køberne.
Forannævnte Garantiseddel findes i
hver Sæk. Hver Sæk er plomberet.

For at undgaa eventuelt Fiskesmag er dette Foder ikke iblandet
Sildemel.
Foderet gives tørt i et altid tilgængeligt Trug eller i Foderautomat.
Foderet er blandet, saa Svinene kun
behøver Vand, som gives i Trug for
sig selv.
Bruges sk. Mælk, gives 1 kg. Byg ekstra foruden P. & J, Fed efoder for
hvert kg. sk. Mælk.
ønsker De at anvende Foderet udrørt i Vand eller sk. Mælk, fodres 3
Gange daglig, og der maa ikke gives
mere, end Svinene hver Gang æder op.

Jndpatiningspapir og !roser
omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
oaa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

hos

gornitzRas 493ogfryfiReri, irifinge,
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 til Fabrikspris.
~t~ ia "a":"•"•":rweNhr".
• __.• • • • • • • • • • •
Hotel

„Simmers halde
Søndag d. 29. Kl. 8. Stort Bal.
Alexandersens Musik,

331C)KraLfE511.1
Søndag Kl. 8. Aften.
Varietefilmen

Den store Grabbe.
En stor Pragtfilm med kolorerede
Optrin fra de store Varieteer.
Stort, hvidlakeret

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.
Chr, Diderilisen, Rønne.
Indbinding af Bøger. --- Protokolfabrik. - Papirvarer.
Rimelige Priser. - Hurtig Levering.
I. Kl. Arbejde.

Tlf. 865.

Westphal, Sandkaas.

Marckmanns

Bog- og Bladhandel
modtager

Annoncer og Tryksager
fra Hasle og Omegn til

Nordbornholms Bogtrykkeri.
Trykprøver forefindes.
Priser opgives.

Gornitzka, Allinge.

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

anbefales.

.1.1.1■•■•■••rteele■aaNw.w...

Billige Kranse, 1:leokinormatetiron er,
forsend -M overalt.

Bdr. Andersen,
Handelsgart eri.
Tlf. Allinge 110.

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

Waar Solen skinner om Søndagen
er det rart

at have

Film i Kameraet.

Husk derfor at forsyne Dem i

Orlarcfimanns Rog- og Stadfiandel, Yfasle.

AVER~ i NORDBORNHOLM

Boxer udlejes.

Niels V. Grooss
Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

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

53arnevogne.
Stort Udvalg af nye, smukke
Vogne er hjemkommet. Priserne
meget rimelige.
•

Klapvogne, Legevogne,
Løbehjul, Cykleheste og
Vugger.
Alt Tilbehør føres. Gummiringe,
Kaleschehjørner, Hjulholdere m.m.

Kulørt Emaljelak
i alle Farver - anbefales til billigst mulige Priser.

faas til en billig Pris hos

Carl Larsen, Vesterg., Allinge.

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

Otto Gornitzka.
Smaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt Kontant.

D. F.

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

4,5 pCt. p. a
4
-

3 Mdrs Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

Averterende,

Aktieselskabet

IS Creill

Afdeling I Allinge.

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

P. C. Holm, Allinge.
•
Vi noder Ih Nonlhordolffi Noderne Sommersko

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Vor anerkendte Iscreme:
NUCCA - VANILLE - ANANAS
er atter paa Lager i vort Depot i
I Allinge ved Chr. Jørgensen. Tlf. 144.

Bornholms
Spare. og haanekasses

Verandabord
som nyt, 133 x 101 cm, til Salg.

Marckmann, Hasle.

Sommersko.
Alle Farver. Meget stort Udvalg.
Priserne meget billige.:
Nogle Par smaa Børnesko, hvide
og graa, 1,25 pr. Par,

Allinge
Fodtøjsmagasin

Us

REJSE >r IREAU
Billetter for Rejse med Skib og
Tog overalt i Indland og Udland.

Rejseplaner ti I rettel ægges.

Hotelophold reserveres.
Billige Ferierejser.
Billetter til D. F. D. S's
Indenrigs-Ruter.
Alle Oplysninger meddeler:

Bogtrykker Otto Gornitzka

kalksalpeter IG
16 % Natronsalpeter
Kz
s
D E T DAN
Sv. Ammoniak

Der maa aldrig være Foderrester i Truget.
Svinene skal have et tørt, lunt Leje
i en Stald med tør, ren Luft.
Foderet gives til bestemte Tider, og
der ændres ikke i Fodringen.
Svinene skal i denne Periode kun
æde og sove.
Prisen er 15 Kr. 50 Øre pr. 100 kg.,
Netto,

Vanille, Ananas, Naugat

og ',/ 2 Liter Maal a 80 Øre pr.
V2 Liter. Selskabsanretninger paa
Bestilling. Vafler. Bægre, Ispinde.

ll

Fedeloder til grime.
Garanteret Indhold ;

Kjær.

Vi gaar til :

Xvorfor Røfle 5ryksager

Til Trods for Kronens Fald er Kvælstofgødningerne betydelig billigere end sidste Foraar
GØDNINGS KOMPAGNI

Spar derfor ikke paa Kvælstoffet iaar.

ALLINGE
Overretsfingferor

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobeliandling ni. v.

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

Spegesild
er til Salg.

Chr. Vang, Helligper.
Tlf. Hasle 82 u

Fortsat fra forrige Nr.

Kapellanen.

Haab om at faa Embedet. naar
Bjelke trak sig tilbage — og det
gjorde han nok inden ret længe.
Appetitten blev mindre og mindre, og det var ikke noget godt
Tegn.
Fru Bjelkes Middags- og Aftensborde blev ellers mere og mere
udsøgte, og Frøken Hertha gjorde
sig saa bedaarende, som hun paa
nogen Maade kunde — men desværre — faa Lundsgaard til at
erklære sig var umuligt. Han var
munter, spøgende og elskværdig
som altid, men derved blev det
ogsaa.
At han besøgte den gamle Stine,
var der jo intet paafaldende i det var jo endog helt pænt af
ham — men dog syntes Fru Bjelke,
at han til Tider nok kunde have
sparet lidt paa Besøgene!
En Dag hen paa Foraaret mistede Pastor Bjelke fuldstændig
Appetitten og gik til sine Fædre.
Kort Tid efter blev Embedet
opslaaet, og blandt Ansøgerne
fandtes ogsaa Svend Lundsgaard.
Embedet var stort, og Lundsgaard
var ung, saa Udsigterne var ikke
saa gode. Men da Menighedsraidet indstillede ham som Nr. eet,
og da han havde formaaende Venner, der puffede lidt hist og her,
ja, saa gik det, og en skønne Dag
stod det at læse i Landets Aviser,
at Svend Lundsgaard var kaldet
til Præst for Sørup og Maarup
Menigheder.
Fru Bjelke var mere febrilsk
end nogen Sinde før. Hun smedede af alle Kræfter, og hun havde
mange Jern i Ilden — men desværre blev Udsigterne daarligere
og daarligere. Frøken Hertha vilde
nok aldrig blive Fru Lundsgaard.
Og deri havde hun Ret; thi
Svend Lundsgaard var kommet til
at synes bedre og bedre om den
lille Johanne Engberg, og faa Dage
efter Udnævnelsen fæstede han
hende til sin Brud.
Da Fru Bjelke fik Efterretningen,
var hun ikke langt fra at faa et
Slagtilfælde.
„Hertha", raabte hun med øjnene fulde af Taarer, „kan Du
forstaa, at Lundsgaard kunde foretrække Halte-Stines Datter frem
for Dig, Hertha von Hauer Bjelke,
i hvis Aarer, der flyder adeligt
Blod?"
Hertha drog et dybt Suk og
slog Øjnene ned.
Nej, det kunde hun ikke.
Men der er nu ogsaa meget,
man ikke kan forstaa i denne
Verden.

At der var mange Mennesker i
Kirke den første Søndag, da Svend
Lundsgaard prædikede, var en
Selvfølgelighed.
Kirken var ganske fuld. Naar
Bjelke prædikede, var der gerne
fire—fem gamle Koner toruden
Kirkesangeren og Præstens Familie — men en ung Præst! Det var
en stor Begivenhed i det ikke for
begivenhedsrige Søby.
Omtrent alt, hvad der kunde
krybe og gaa, var til Stede.
Og dog ,manglede der en endda hende, som Pastor Lundsgaard allerhelst havde set, nemlig Johanne Engberg.
Hvad kunde Grunden være?
Var hendes Moder blevet daarligere? Lundsgaard forsøgte at
jage Tankerne bort, men de kom
stadig igen, og da han om Aftenen gik sig en Tur, drejede han
ned ad Skoven til, hvor Johannes
Hjem laa — han maatte se hende!
Hos nogle legende Børn fik han
udpeget Huset. Det var lille og
hvidkalket med mosgroet Tag.
Med rystende Haand bankede
han paa og gik ind.
Johanne sad ved Sengen med
en opslaaet Bog foran sig og læste for Moderen. Yndigere Syn
havde han ikke set.
Den nedgaaende Sols Straaler
faldt ind gennem de smaa Vinduer og belyste de to Skikkelser.
Moderen laa stille med foldede
Hænder; et lille Smil krusede det
blege Ansigt, der kransedes af et
stort, men snehvidt Haar.
Johanne smilte og strøg Moderen over de magre Hænder.
„Det er den nye Præst", sagde
hun.
Derpaa rejste hun sig, rakte
Lundsgaard Haanden og bød ham
sin Plads.
Lundsgaard satte sig og begyndte at tale til den gamle.
Det var første Gang, han sad
ved et Sygeleje og skulde tale Trøstens Ord.
Men det gik meget bedre, end
han havde tænkt sig. Jævnt og
stilfærdigt faldt Ordene. Oplivet
lyttede gamle Kristine til, og da
han sluttede, trykkede hun hans
Haand og takkede rørt.
Talen faldt nu om almindelige
Ting, og snart var der en livlig
Samtale i Gang, Jobanne var ikke
en Smule undselig mere, og Resultatet blev, at Kaffekedelen korn
i Kog.
Lundsgaard kiggede sig om i
Stuen. Den var tarvelig, men skinnede ren. Møblerne var faa og
-o fattige. Og dog var der en vis
Foran den brede Facade til et
Hygge over Stuerne — den minmellemeuropæisk Bankhus holdt
dede ham hans Barndomshjem.
Med stille Glæde betragtede han en Auto.
En Herre steg ud.
Johanne, og en underlig, dejlig
— Vil De vente?
Følelse strømmede igennem ham.
Chaufføren hilste. Herren forRoligt og yndefuldt vimsede hun
om og dækkede Bordet. Der var svandt gennem Glassvingdøren.
-- Hr. Direktøren personlig! —
noget næsten fortryllende over
hende. Og uvilkaarligt kom han henkastede han til Banktjeneren.
— Hvem maa jeg melde?
til at anstille en Sammenligning
Herren
gav et Kort: „John D.
mellem hende og Frøken Bjelke.
— Men den blev ikke til Frøken M. C u tto n". Ikke mere, ingen Titel, ingen Beskæftigelse, ingen
Bjelkes Fordel.
Da Kaffen var drukket, brød Adresse.
Lundsgaard op, og helt oprømt
— Direktøren beder Dem kombegav han sig Hjemvejen. Men det me ind!
Herren traadte ind.
blev ikke sidste Gang, at han af—- Jeg vil gerne deponere nogle
lagde Besøg i det lille Hus ved
Skoven.
kontante Penge hos Dem, 100,000
Tiden gik. Pastor Svend Lunds- Dollars i fire Uger.
gaard befandt sig helt godt i Søby
— Vi vil aabne Dem en Konto!
— Nej, jeg deponerer Beløbet.
og Maarup. I Løbet af kort Tid
havde han fuldstændig erobret
— En Konto vil give Dem
Menighederne. Han talte godt, Renter.
jævnt og forstaaeligt, og dertil
— Jeg har allerede sagt Dem,
var han saa lige til. Det var ret at jeg kun vil deponere.
— Ja vist, naturligvis, ganske
en Præst efter Lollikernes Smag.
Han kunde derfor gøre sic stærkt som De ønsker, forsøgte Direktøt

Et Krise-Depositum.

ren endnu engang, men kun vil Pengene saa hurtigt!
jeg oplyse for Dem, at det i Øje— De mener altsaa?
blikket foreligger særlige gunstige— Ja, sukkede Direktøren.
Kursforhold, saaledes at vi kan i
Der blev dødsstille i Kontoret.
tilbyde Dem 10 pCt. i Renter paa Udefra Banken trængte Skrivemaen Konto.
skiners og Regnemaskiners Larm
-- 10 pCt ? Hvor stor er Ban- ganske sagte ind.
kens Garantikapital?
— Jeg kan straks lade Dem
— Vi er en Privat-Institution, arrestere, sagde John D. M. Cutmin Far har grundlagt Banken.
ton.
— Garantikapitalen?
— Jeg ved det.
- - 3 Millioner!
— Der er Tugthusstraf for De=
— Disponibel?
potrn isbrug!
- Ikke lige disponibel, men
— Hav dog Medlidenhed, om 10
den bedste Sikkerhed Dage er Pengene her tilbage, og
— Tak, jeg rænoncerer.
De skal faa 50 pCt for Deres
-- Vor Depotafgift andrager 2 Langmodighed.
pro mille.
— Er De forrykt at stille mig
- Indforstaaet — under fuld et saadant Forslag?
Sikkerhed.
— De vil altsaa ikke?
— Afgiften er inklusive Forsik— Nej!
ring . . .
— Nej?
John D. M. Cutton tog derefter
— Nej, jeg kommer igen om 8
af sin Dokumentmappe nogle svære Dage, og Himmelen bevare Dem,
Seddelbundter, 10 Bundter med dersom der ikke ligger 10 Bund10 nye 1000-Dollarssedler i hver. ter med 10 nye 1000-Dollarssedler
— Vær venlig at tælle efter . . i hver.
Direktøren lod Sedlerne løbe
Slutbemærkningen var et heardt
gennem Fingrene.
Smæld med Døren.
-- Det stemmer, Tak.
8 Dage efter.
En Kvittering!
— John D. M. Cutton.
— øjeblikkelig . . .
— Lad ham komme.
Direktøren ringer efter Proku— Er mine Penge disponible?
risten, som skal sætte den anden
— Her er de.
Underskrift paa. 3 Minutter senere
John D. M. Cutton talte efter.
forlod Herren Banken.
Det stemte.
Vognen satte sig lydløst i Be— Hvad fik De ud af det?
vægelse.
spurgte Mr. Cutton,
— Jeg?
Pengemarkedet svingede stærkt
— Ja, Deres Gebyr.
i de følgende Dage. Rentesatsen
— Ingenting naturligvis, jeg er
for „daglige" Penge steg umaade- Dem personlig forbunden for Deligt. Spekulationsbølgen rullede res Ædelmodighed.
over Europa, og i Løbet af et Par
— Jeg forstaar Deres Finfølelse,
Uger fordobledes eller forsvandt men hvad fik De ud af mine
kontante Formuer.
Penge?
— Vi bevilger 100 pCt.1
— De indbragte os 400 Dollars
— Det gør mig ondt, erklærede i Renter, svarede Direktøren stilBankdirektøren, Deres Sikkerhed færdigt.
er sikkert den allerbedste. Til en- Naa ja, ser vi det! God Morhver anden Tid vil vi naturligvis gen. John D. M. Cutton forsvandt,
være Dem behjælpelig med at efterladende en stum Bankdirektør.
skaffe et Beløb. Men i øjeblikket
— Er alt i Orden? spurgte Chaufhar vi ingen Kontanter.
føren, da Herren korn hen til
— 100 pCt. paa 2 Uger.
Vognen.
— Det gaar ikke.
—
- Fin, fin, grinte John D. M.
— Ethundrede og halvtreds Cutton bredt.
Procent?
Mærkede de intet?
— Umuligt!
Intet!
- Tohundrede Procent?
— Har Du Pengene?
- — --— Ja, her, tiptop fine klingende
Direktøren lod nu Bankens Pro- Mønt, forstaar Du.
kurist tilkalde.
Hvis det nu opdages?
— Er der ikke en Mulighed for
Det sker aldrig Skulde Direkat fremskaffe et kontant Beløb tøren faa Mod til at raabe det ud
idag?
over alle Vinde, saa er vi for— Vi kan frigøre 30,000 Dol- længst i Læ, og saa er der jo
lars.
desuden det, at jeg har forlangt,
— 30,000 nytter os ikke, under- at Pengene ikke kom i Omløb,
stregede Kunden fra Import- og jeg har udtrykkelig protesteret
Eksportkompagniet Da ugha n & imod, at Banken arbejdede med
Co. Vi tilbyder Dem denne en- vore falske Sedler .
orme Rentesats paa Betingelsen
af, at vi øjeblikkelig faar 100,000
Dollars!
-- Er Pengene i Deres Besiddelse om fjorten Dage?
—o—
— Vi staar foran vor Termin
Den Gang Bedstefader var ung
i Forretningen, men Pengene vil
kendte man kun den Slags Cykvære hjemme om 2 Uger, erklæler, som du ser paa dette Billede,
rede Kunden.
og Opfinderen lever endnu ovre i
— Godt, afsluttede Direktøren,
Amerika. Han kører stadig paa
vi vil skaffe Pengene, de kan afsin gamle Væltepeder, og nedenhentes i Eftermiddag.
for bringer vi et Billede af den

Børnenes Rubrik.

Næste Morgen meldte Banktjeneren : John D. M. Gutten!
Direktøren for det mellemeuropæiske Bankhus studsede.
-- Hvem? spurgte lian.
— John D. M. Cutton.
— Lad ham komme ind.
— God Morgen, hilste han høfligt ved sin Indtræden, — jeg maa
desværre afhente mit Depotbeløb.
— De talte om fire Uger, indskød Direktøren.
— Det er rigtigt, men den øjeblikkelige Situation tvinger mig --- Vi — jeg — ja, vi havde
ikke ventet, at De skulde bruge

I

raske gamle Mand.
Disse Bicykler, som de kaldtes,
havde hverken Frihjul eller Bremse, og var derfor ret farlige at
køre paa, navnlig ned ad Bakke,
da de let gik paa Næsen. Det
varede heller ikke saa mange Aar
inden de afløstes af de smaa lave,
som kaldtes „Safetysu, fordi de
var sikrere at køre paa.

Paa Væddeløbsbaner i England
kørte de høje Cykler nylig igen,
og Publikum var meget begejstret
over at se, hvad der kunde præsteres paa de gamle Maskiner.
Nu er Cyklerne saa praktiske,
driftssikre og billige, at alle kan
køre dem, og de kan opnaa en
stor Hastighed.

Blandt de mange Slags Cykler
har du maaske hørt Tale om
Vandcyklen, der benyttes meget
paa Floder og Søer. I Bølgegang
duer de ikke, men denne Dame
og flere andre har dog cyklet over
Kanalen med en Fart af c. 12 km
i Timen, hvilket er meget respektabelt.
..„

Cyklen benyttes meget ved Væddeløb, og med Motorcykler kan
opnaas en imponerende Hastighed. Det er dog ikke Farten, der
altid er det afgørende — det ser
man tydeligt af nedenstaaende
Billede, der viser et Væddeløb paa
Kæmpeskildpadder — en yndet
Sport ved Badestederne i Kalifornien,

