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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 

1933 

Fakirens Hævn. 
Fortælling af KAJ BRUSEN. 

—1—  

Fortsat fra forrige Nr. 

„Rejs med mig, Sin", bad jeg 
hende en Aften, da hun havde set 
sit Snit til at møde mig. „Tro paa 
mig, saaledes som Du troede og 
lod Dig lede af dit Instinkt den 
første Aften, Du kom til mig og 
følte, at jeg mere end alt andet i 
Verden ønskede at være din Ven 
og være ved din Side. Rejs med 
mig", tryglede jeg hende, medens 
jeg knugede om begge hendes 
Hænder, og medens hun gemte 
sit forgrædte Ansigt ved mit Bryst. 

Mine Affærer i Kairo var tilen-
debragte, og allerede Dagen efter 
var det min Hensigt at rejse hjem. 

„Følg mig", bønfaldt jeg hende, 
medens vi i Aftenens sidste Timer 
sad i Hotellets kølige Loggia, og 
betragtede den blaa Himmels glim-
tende Stjerner. 

Men hun rystede paa Hovedet. 
„Nej,' hviskede hun saa svagt, 

at jeg knapt omfattede det. Desto 
tydeligere bemærkede jeg den for-
tvivlede Skælven i hendes Stemme, 
da hun lidt efter fortsatte: „ Jeg 
vilde jo saa gerne 	. 	jeg vilde 
give mit Liv for at slippe herfra, 
og dog tør jeg ikke. Jeg vilde gaa 
i en evig Frygt hve,r Dag . . en 
evig Rædsel, og det vilde blive 
værre end Delen. Du kender ikke 
de overnaturt4ge Kræfter, han be-
sidder. Du ler af dem, men jeg . 

. " En Gysen genneinrystede 
hende, og hun sad flere Minutter 
tavs, før hun fortsatte, og da med 
den samme haabløse Klang i Stem-
men som før. 

„Jeg tror ikke selv han bryder 
sig om mig mere, om han nogen-
sinde har gjort det; men alligevel 
vil han ikke slippe mig. Han be-
vogter mig . . læser hver en Li-
nie, der serWes til mig, og kun 
ved Hjælp af List lykkedes det 
mig at komme her i Aften. Jeg 
tror ogsaa, han selv er klar over, 
hvor jeg er kommet til at hade 
ham, og dog holder han mig bum 
den. Han vil ikke slippe mig. Han 
vil opsøge mig overalt paa Jorden, 
dersom jeg forsøgte at flygte fra 
ham og han vilde hurtigt finde 
mig . . . og disse Indere 	. . de 
er lige saa fanatiske i deres Had 
som i deres Kærlighed." Hun tav 
igen og skjulte Ansigtet i Hæn-
derne, og jeg forsøgte ikke mere 
at overtale hende. 

Men allerede næste Morgen kom 
hun til mig igen. HE rides Ansigt 
var dødblegt, og ilden at kunne 
niæle et Ord sank huri om i mine 
Arme. 

„Jeg lukkede min Dør, da jeg 
nogle Minutter senere hørte listen-
de Trin ude paa Gangen og nogen 
bankede paa. Jeg ønskede ingen 
oprivende Scener, men ringede ned 
til Portieren og bad barn sørge 
for, at Inderen blev vist bort. Thi  

hans Skridt var det selvfølgelig, 
jeg havde hørt — ham var det, 
der havde banket paa. Han havde 
fulgt efter Sin, da hun søgte Til-
flugt hos mig, efter at havde mis-
handlet hende paany. 

Jeg saa et Glimt af harn, idet 
han hastigt forsvandt ind i en 
Port overfor Hotellet, da jeg en 
halv Time senere halvt ledte og 
halvt bar Sin i ned i en Bil. Hun 
saa ham ikke, Gudskelov. Synet 
af hans hadefulde fortrukne An-
sigt vilde maaske have faaet hende 
til oinbestenanne sig . . . nu gem-
te hun sig bare ind til mig . . . 
klynkede som et lille Barn, der 
har oplevet noget meget slemt, og 
saaiedes naaede vi Damperen. 

Hun rejste alligevel med mig. 
. . og som min Hustru fulgte hun 

mig sidenhen paa enhver Færd, 
Regeringen sendte mig ud i. — 
Hun blev min Hustru, og mon 
nogen Mand nogensinde har naa-
et den Lykke, hun skænkede mig 
ubeskrivelige lykkelige Dage op-
levede jeg . . . en Forsmag paa 
Himlens Salighed vil jeg kalde den 
Tid, hun var hos mig. Men saa 
en Aften . . 	" 

Algren trak Vejret tungt i den 
Pause, han lod følge. Et bittert 
resigneret Drag havde lagt sin om 
hans Mund, medens han tankefuldt 
stirrede gennem den hvide Røg fra 
Cigaren op mod Billedet i den for-
gyldte Ramme, 

„En Aften —" fortsatte han saa 
lidt efter, og vi Tilhørere bemær-
kede alle som en, den skurrende 
Undertone, der nu lød i hans 
Stemme, medens ligesom et fjernt 
seende Udtryk korn til Syne i hans 
øjne. „— Det var i Neapel. Vi 
havde opholdt os der i nogle Dage, 
og allerede Dagen efter var det 
vor Mening at rejse tilbage til 
Stockholm, hvor jeg dengang havde 
mit Hjem. ---- Jeg havde bestilt 
Loge i en Variete, men vi var ble-
vet forsinkede og ankom først 
længe efter, at Forestillingen var 
begyndt. Dette bevirkede, at man 
havde ,troet, at vi var blevet for-
hindrede i at komme, og man 
havde solgt vor Loge til et Selskab 
af Neapolitanere. I Stedet for fik 
vi anvist et Par Pladser i Parkettet. 

Idet vi satte os, traadte en Trup 
indiske Drenge i snehvide Drag-
ter og en Mand med en grøn Tur-
ban paa Hovedet og et langt in-
disk Gevandt slaaet om sig ind 
paa Scenen. 

For mig ligner jo,  alle disse 
broncefarvede Ansigter hinanden ; 
derfor bemærkede jeg ikke lige 
straks noget usædvanligt, men 
pludselig følte jeg et krampagtigt 
Greb om min Arm, og da jeg for-
bauset vendte mig til Siden, saa 
jeg Sin i med et Udti yk af ligefrem 
panisk Skræk stirre op paa Man' 
den med den grønne Turban. 
Hendes Mund stod halvtaaben og 
øjnene vildt opspilede. Jeg for-
søgte at berolige hende, men om- 

sonst. Jeg tror end ikke, hun hørte 
mig. Jeg forsøgte at rejse hende 
op for at faa hende ud i den fri-
ske Luft, men ogsaa forgæves. 
Hun sad som fastnaglet til Stolen 
og trak Vejret uroligt og tungt. 

Fra hende saa jeg op til Fakiren 
og forstod snstinktsmæssigt, hvem 
ban var. 

Hans Blik hvilede kun sjældent 
paa Sin, roen hver Gang det skete 
læste jeg et Udtryk deri af gru-
somt, næsten dyrisk Had. Men 
kun et hastigt Sekund hver Gang. 
Saa vendte han sig atter mod de 
øvrige Tilskuere, der var vildt be-
gejstrede over hans Præstationer. 

Og under aandeløs Tavshed be-
gyndte han sit sidste Nummer. 

Ud af sin Turban trak han lange 
smalle Siikebaand i alle Regnbu-
ens Farver. Flere og flere, og un-
der øredøvende Latter rullede han 
dem sammen og kastede dem ud 
mellem Tilskuerne. 

Et af dem ramte Sin i . . . maa- 
ske var det tilfældigt 	. . men i 
samme Nu, det snoede sig om 
hendes Hals, lød hendes hjerte-
skærende Rædselsskrig, der brat 
fik Latteren til at forstumme og 
Folk til at stimle sammen om os. 

„Død", lød det rundt omkring 
mig, medens jeg løftede Sin i op i 
mine Arme Hun havde lukket øj-
nene, og et Udtryk af Fred havde 
lagt sig over hendes lille hvide 
Ansigt. 

Død ved et Hjerteslag, konsta-
terede Lægen, der blev tilkaldt. 

Jeg selv stillede i min ophid-
sede Tilstand de følgende Dage 
en anden Diagnose; men ingen 
vilde høre mig, og det var maa-
ske godt det samme. Døden gav 
hende den Fred hun trængte til. 
Hvorfor saa hvirvle mer Støv op 
— Hvorfor saa ulejlige Politi — 
Og vil Politi kunde stille noget 
op? — Næppe! I alle Tilfælde 
vil de aldrig kunne give mig Sini 
tilbage". 

Algren rejste sig og bøjede sig 
ned over Kaminen og lagde mere 
Brænde paa. Vi andre slog ind 
paa et andet Emne. 

Ind i den tredie Tavshed. 
Af W. B og g s. 

—ø- 

l. Den første Tavshed. 

Det var Lykkens Tavshed — to 
Hjerter havde fundet hinanden. De 
sad paa Verandaen udenfor den 
indiske Bungalow — midt inde i 
Provinsen Bengalen — og de stir-
rede ud i Natten. Det var i det 
mindeværdige Aar 1857, men de 
to tænkte ikli paa Oprøret, skæn-
kede ikke Rygterne derom en ene-
ste Tanke. Kaptajn Hardacre tro-
ede slet ikke paa de hviskende 
Røster, der fortalte, at Oprøret 
ulmede over hele Landet, og at 
Sepoy'erne nogle Steder havde 
gjort Mytteri mod deres hvide Of- 

ficerer. Han var netop den Dag 
blevet gift — efter lange Aars Op-
sættelse og Modstand, Nu havde 
han endelig faaet hende, han havde 
elsket længe med en tilbagehol-
dende Naturs hele varme Styrke 
-- og hans Tanker dvælede alene 
hos hende. 

Efter en Tids Forløb begyndte 
de at-  tale om de smaa Ting, to 
Elskende plejer at tale om. Kap-
tajn Hardarce trak sin Kone tæt-
tere ind til sig, „Vi skal dele ondt 
og godt, vi to Helene", sagde han 
alvorligt. „Gud give, det blot blev 
godt for dig". Hun smilede lyk-
keligt, men svarede ikke. Som de 
sad, Haand i Haand, gled Tavs-
heden atter henover dem. Intet 
Vindpust rørte sig i det maane-
beskinnede Løvværk derude. Alt 
var stille og tavst. For de to, der 
sad her, fandtes hverken Tid eller 
Mennesker. — Saa brød pludselig 
et hæst Raab denne Tavshed — 
et Brøl af Mænd, et Brøl af Fana-
tikere, der var som vilde Dyr af 
Blodtørst og af det Racehad, som 
intet Menneskes Haand kan tæm-
me og styre. 

II. Den anden Tavshed. 

Helene saa spørgende og urolig 
paa sin Mand. Hun var fremmed 
i Indien og kendte ikke indiske 
Metoder. Hun var først kommet 
hertil samme Morgen. Hun følte 
sig ikke forskrækket, før hun over-
raskede et Udtryk af Rædsel i hans 
Ansigt, der var hvidt lige til Læ-
berne. 

Hardacre rejste sig, skubbede 
hende blidt ind i Stuen og greb 
sit Vaaben i en Fart. „Sepoyerne", 
sagde han kort, thi forfærdelige 
Skildringer af, hvordan de kunde 
behandle hvide Kvinder, dukkede 
op i hans Hjerne. 

„Du maa gemme Dig, skjule Dig 
— til de er gaaet deres Vej". — 
„Og Du?" spurgte hun rolig. Han 
lo. „Aa, jeg — jeg maa skyde et 
Par Stykker af dem ned som en 
Lærestreg for de øvrige". — „Jim, 
der er jo i Hundredvis af dem." 

„Aa, Snak, min Pige; desuden 
er vore Tjenere her." Han haabede 
at hun ikke havde set dem vælte 
ud for at byde de kommende Vel-
kommen --- alle, undtagen cen, 
der stod trodsig og ensom foran 
Verandaen, som om han vilde 
værne sin hvide Herre mod en 
Hær af hans egen Race. 

Hardacres Haand knyttede sig 
om Revolveren. Tjeneren vilde for-
tælle om den hvide Kvinde — det 
vilde ikke være muligt at skjule 
Helene. „Kæreste", sagde han hur-
tigt, „Du maa ikke blive her! Gaa 
ud ad Bagdøren sammen med 
Gungar og løb over til Cane's Bun-
galow saa rask Du kan, og bliv 
der, til jeg kommer. Cane er for-
beredt paa denne her, han vil sen-
de Soldater herover. Du kan stole 
paa Gungar til Døden. Han er be-
væbnet, saa hvad der end sker, 
er Du sikker for disse Djævle. 

Gaa nu hurtig, min Skat —". 
,Vil Du gaa med?" 
Han rystede paa Hovedet. „Det 

vil trække dem allesarnmen efter 
os ud paa aaben Mark. Jeg maa 
holde dem i Skak her, mens Du — ". 

Hun rettede sig op. „Beder Du 
mig allerede om at gaa fra Dig, 
Jim? Hun smilede vemodigt. „Vi 
skulde jo dele ondt og godt sam-
men, vi to? Jeg forstaar det godt! 
Du vil holde en Kugle tilbage —?". 
Her lød et Fløjt gennem Luften, 
og Gunga gik ud paa en længere 
Rejse, end hans Herre havde plan-
lagt. Hans Lig laa paa Verandaens 
Tærskel. Hardacre sprang frem 
med en Revolver i hver Haand og 
fyrede ind i den brølende Hob, 
der nu væltede ind gennem Hegnet. 

Bruden stod rolig — skønt saa 
hvid som den Kjole, hun bar — 
ved sin Mands Side. Han sendte 
hende et fortvivlet Blik, da de 
faldnes Pladser straks besattes 
med nye. Det forekom ham at 
være en hel Dag — et Aar — en 
Evighed, mens han søgte at holde 
dem i Skak. Det var maaske kun 
ti Minutter, 

„Husk og . . Lev vel, min El-
skede!" sagde hun. 

Der lød et Triumfbrøl bag ved 
dem. Nogle Sepoyer var kommet 
ind ad Bagindgangen og tog dem 
nu bagfra. De stod omringede af 
vilde Skikkelser. Et Dusin af dem 
sprang frem og greb fat i den hvi-
de Kvinde. Resten faldt over Har-
dure. 

Med et Ansigt, der ikke mere 
var et Menneskes, vendte han sig 
om mod sin Hustru. Deres øjne 
mødtes — og saa fyrede han. 

Med et kvalt Støn sank hun paa 
Knæ og faldt saa om paa Gulvet, 
skudt gennem Hjertet. En tynd, 
lyserød Strøm plettede Brudekjo-
lens Hvidhed. 

Og saa — just som Jim Har-
dacre stod med den rygende Re-
volver i Haanden og Seoyerne stod 
ubevægelige i øjeblikkets Overra-
skelse, da lød Klapren af Heste-
hove tordnende hen over Grøn-
sværet — et engelsk Hurra brød 
Stilheden, og en Trop britiske Ho-
saret foer ind mod Sepoyerne. 

Den tredie Tavshed. 

Hardacre stod og saa paa sin 
Revolver med et forbavset Smil. 
De Mænd, der var kommet tre 
Sekunder for sent, samledes tavse 
rundt om Verandaen, med Øjne-
ne fæstet paa den ubevægelig Brud. 
De saa blege paa hinanden — in-
gen mælede et Ord. 

Langt borte lød Skriget af en 
Sepoy, der mødte sin Død for de 
Forfølgendes Sabler. I Faldet var 
Brudens ene Sko gledet af og laa 
lidt borte, den saa saa løjerlig ud 
som den laa der med sin-  høje, 
franske Hæl og sit Silkebroderi. 
Hardacre slap sin Revolver og 
knælede ned ved hendes Side. 

Han tog den lille Fod i sin 
Haand og søgte med stive Fingre 



MALERVARER!!! 
Af de sædvanlige prima Kvaliteter fra de mest anerkendte Fa-

brikker kan jeg til samme billige Priser som tidligere anbefa e 
alt til Malerfaget horende: 

f:trygefærdige Oliefarver i Daaser, alle Kulører. 
Kinalin er særlig beregnet til udvendig Brug paa Vinduer og Døre 

samt velegnet til Skibsbrug, da det taaler Søvand og Afvask-
ning. Det staar som Emaljelak, men er billigere. 

Emaljelak, hvid og kulørt, af fineste Kvalitet. 
Automobillak „Duroglos" i mange Farver, er anerl.:endt som det hold-

bareste som faas. 
Maskinglasur til Motorer og Maskiner. 
'Aluminiums Galvanfarve, Broncer. 
Terpentin, fransk og mineralsk, Tørrelse, Tinktur, Schellak, tør og fly-

dende, Perlelim, Pladelim, Moss, Gibs, Pimpsten, Pibeler, Kridt, 
alle tørre Farver godt egnede til Kalk i holc bare Kvak eter. 

Calsolit-Vægfarve er godt kendt og meget anvendt til Paastrygning 
af Vægge, det kan paastryges Træ, Pap, Kalkpuds o. 1. føres i 
1/ 2  kg. og 1 kg. Pakker i 25 Farver og udrøres i Vand. 

Olierevne Farver. Zinkhvidt, Blyhvidt, Titan og Lithopone føres i bed-
ste Kvaliteter og bliver billigst i Brug, haves i Spande af for-
skellig Størrelse. Spartelfarve i Daaser, Malerfernis:god, lagret 
Kvalitet. 

Lakker til alt forefaldende Arbejde i fineste Kvaliteter. Pensler største 
Udvalg bedste danske. 

Til Gulvene, min gennem mange Aar førte extra gode Lakfernis 
Dunke og løs Vægt. Gulvlak meget slidstærkt og glansfuld. 

Factorfernis er specielt fremstillet til afslidte Gulve og trænger god t 
ned i Træet og derfor at anbefale til første Paastrygning. 

P. C. Holm, Allinge. 

Dat fikse og gode Kontirmations-Ur 
faar De bedst oa, billigst i 

Allinge Ur- og Guldsmedebrretning 
Telefon 140. CONRAD HANSEN. Telefon 140. 

FORNYELSEN ER BILLIG 
Fornyelsen til 1. -1-lækning kostar kun Kr. '.3O, saa De har slet 
Ikke R: ad til at lad, Deres Lod gas. Tænk paa, hvor store Chan-
cerne ..r, hvis De :piller hele Sfflen igennem: 105.000 Gevinster 
skal foldeles paa 142.000 Lodder. 

Fornyelsen slutter ten 5. April, og Salget orhører deri 18. April. 

Trækningen finder Sted den 19. og 20. April, og et Lod koster kun 

KR. 1.30 MB= 

  

VARELOTTERIET 

Køb 
Konfirmationsgave]] 

Kranse og og Dekorationer 
leveres hurtigt og billigt. 

Ring til Allinge 46 eller 68 x 

	

i Allinge Ur- og 	Lindgreen. 

	

Guldsmedeforretning 	  

begynder Forretning igen i Allinge 
og anbefaler sig med Iste Klasses 
engelsk og fransk Herreskræderi. 
Reparationer og Oppresning leve-
res smukt og billigt. 

Foreløbig Henvendelse hos 
Fisker Johan Olsen. 

Med Agtelse 
H. Bay Olsen. 

Landbrugslotteriet. 
Den nye Serie begynder nu. 

Der kali 

cez 

GID 
-t=s 
"t=$ 

Ialt 35,000 Gevinster. 
Opsæt ikke at sikre Dem en 

Lodseddel hos 
Autoriseret Kollektør 

Barber Johs. Larsen, 
Allinge Tlf. 53. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, m. 

Rugeæg 

vindes 
80,000 Kr. 
40,000 — 
30,000 
25,000 -
20,000 -
15,000 -
12,000 -
10,000 — 
8,000 - 
5,000 -

osv. 

Gevinster paa 

SL 

;=1-■ 

(=> 

C:5> 
ø-s 
CD 

En ung Pige 
fra Landet (15-16 Aar) som er 

vant til at omgags Børn, søges til 
Familie i Hasle. 

Marchmann's Kiosk modtager 
Tilbud. Skriftlig eller mundtlig. 

Fine 

Stort Udvalg. -- Billige Priser, Bornholms 
Conrad Hansen. Spare- og haanekasses 

Telefon 140. 	 Afdeling i Allinge. 

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

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a 

afholder Stiftelsesfest med fælles Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Kaffebord paa Hotel Allinge Ler- 	Boxer udlejes. 

dag d. 1. April Kl, 8. 

Allinge-3E1v. Propforening 

	  Sludermesler N, by Olm 

af sorte Menorka 8 Øre pr. Stk. 
kan faaes paa 	 Peter Mikkelsen, 
Nordholt Tlf. Klemens 18. Krommemark, Rutsker. 

at sætte Skoen paa, men Foden 
laa død og slap i hans Greb, og 
hans Anstrengelser var forgæves. 
Et Øjeblik saa han helt betuttet ud. 
Saa rejste han sig op og stirrede 
paa den Række af Ansigter, der 
mødte hans Blik. En Kammerat 
sprang frem og aabnede sin Mund 
for at sige noget, men Hardacre 
viste ham tilbage. Han dystede 
over hele Kroppen. 

Pludselig løftede han sit Ansigt 
op mod Loftet, og ud i den tre-
die Tavshed kom et skingrende 
Latterhyl. Han svajede frem og til-
bage som en drnkken Mand og 
lo. I Maaneskæret saa hans An-
sigt ikke ud som et Menneskes 

Maanelyset flakkede i hans 
øjne, der lyste af Vanvid. 

Nogle af dem, der stod omkring, 
havde set mange Rædsler i deres 
Liv, havde hørt Mænd skrige i 
Dødskamp og Fortvivlelse, og se-
nere, i Luckwold, skulde de lære 
at kende Helvede af Selvsyn, men 
de gøs og græd og vaklede som 
fulde Mænd, da deres Kammerats 
vilde, gale Latter rungede i den 
indiske Nats Stilhed. 

fil vore .etesere! 
Med dette Nummer af „Nord-

bornholm" standser vi foreløbig 
Udgivelsen af Bladet og bringer 
de averterende og alle, der har 
tilsendt os Artikler af lokal Inter-
esse, vor bedste Tak for Samar-
bejde i de forløbne 20 Aar. 

Mange af vore Læsere har ud-
talt deres Beklagelse over at „Nord-
bornholm" ophører at udkomme; 
ogsaa vi haaber at det snart skal 
lykkes, maaske under ændrede For-
mer, at puste Liv i det gamle Fo-
retagende, der utvivlsomt har væ-
ret til Gavn for By og Omegn ; 
men et Bladforetagende i vor Tid 
kræver mere end en enkelt Mand 
kan præstere, selv om han har 
den bedste Vilje. 

Otto Gornitzka. 

Fra Uge til Uge. 
—0— :1 

En Jagtforening i Åll,-Sandv. 
Som bekendt blev Jagtfilmen for 

ca. 14 Dage siden forevist paa Ho-
tel Allinge, hvilket gav Anledning 
til, at en Del interesserede Jægere 
og Grundejere bagefter holdt Mø-
de samme Sted for at drøfte Mu-
lighederne for Dannelse af en Jagt-
forening i Kommunen. 

Der blev nedsat et Udvalg til at  

arbejde videre med Sagen speci-
elt ved Henvendelse til Grundej-
erne, at sikre sig disses Tilslutning. 

Tirsdag d. 29. ds. afholdtes stif-
tende Generalforsamling paa Ho-
tel Allinge, hvor der blev vedtaget 
Love og valgt Bestyrelse, der kom 
til at bestaa af: 

Borgmester Bloch, 
Avlsbruger Georg Holm, 
Fyrmester Saxtorph, 
Forvalter H. J. Sommer og 
Politibetjent Larsen, 

medens Fyrmester Lund og Johan-
nes Schou blev Suppleanter til Be-
styrelsen. 

Det havde vist sig, at samtlige 
Grundejere havde givet deres Til-
slutning, hvilket er en Betingelse 
for, at Foreningen kan komme til 
at virke efter Hensigten, idet den 
har til Formaal at søge Vildtbe-
standen bevaret og forøget ved alle 
hertil tjenlige Midler, saasom Ud-
øvelse af hensynsfuld Jagt, Ind-
førelse af forøgede Fredningstider, 
Anskaffelse af levende Vildt til 
Blodfornyelse, Vinterfodring, Fjer-
nelse af omstrejfende Hunde og 
Katte, Bekæmpelse af Krager og 
Skader og andre for Vildtet ska-
delige Dyr, Forfølgelse af Kryb-
skytter etc. 

Et af Punkterne i Foreningens 
Formaal er saaledes at fjerne om-
strejfende Hunde, og iøvrigt op-
lystes det paa Generalforsamlingen, 
at flere af Grundejerne havde gi-
vet deres Tilslutning i Haab om 
i saa udstrakt Grad som muligt 
at faa deres Marker befriet for 
ukyndige Jægere og omstrejfende 
Hunde, der havde været en Plage 
for dem og var de væsentligste 
Aarsager til, at Vildtet næsten er 
udryddet i vor Omegn. 

Det maa derfor tilraades Hun-
deejere at forhindre deres Hunde 
at strejfe om i Terrænet, da de 
derved kan risikere, at Hundene 
bliver dræbt. 

Det er at haabe, at Foreningen 
maa faa Held til at løse den Op-
gave, den har tagel op, til Gavn 
for Vildtet, der ikke bør mangle 
i Terrænet, og til Glæde for enhver 
Naturelsker. 

Gymnastikforeningens 
Opvisning paa Teatersalen i Søn-

dags blev en Sukces. Hver Plads 
var optaget. Paa Scenen spillede 
et 10 Mands Hornorkester nogle 
Musiknumre inden Indmarcherin-
gen fandt Sted. 

Dameholdet vakte særlig Op-
mærksomhed; saavel forberedende 
Øvelser, Balancering paa Bommen 
og Højdespring klaredes fint un-
der Hr. Chr. Jensens Ledelse og 

vækker Haab om endnu bedre 

Resultater ved fcrtsat Tran ing. 
Et stormende Bifa d brød los, da 
Holdet e' ter endt øvelse syngende 
marscherede ud. 

Vi Kvinde..  ej tilbage staar 
for Allings raske 
1 Sportens Leg vi drktigt gaar 
med frejdigt Sind og let paa Tag. 
At bane Vej til sikke Grund 
er Idrætskvindernes I laal, 

Vi Kvinde • kæmper f )1.  den Sag 
hver Idrætsven har ker. 
Vær med Sportens ..nuntre I.ag, 
da sejre s .al i Fremt dsstad ; 
thi Ungdo n, hærdet tærk som :;taal, 
har Allinge sat som 

Ogsaa Herreholdet, under Le-
delse af Edm. Forslund, klarede 
sig pænt, særlig Bom- og Smidig-
hedsøvelserne lovede godt for 
Fremtiden. Det var ønskeligt om 
de unge vilde fortsætte Træningen, 
saa vi i Løbet af Sommeren kunde 
faa en Frilufts- Idrætsfest paa 
Sportspladsen, helst i Samarbejde 
med Omegnens dygtige Hold. 
Mange Unge vilde derigennem faa 
mere Interesse for Sagen, og en 
Friluftsfest indenfor større Ramme 
vilde give en Indtægt, for hvis 
Anvendelse der er god Brug. 

Kunstneren Mogens Ege, 
som er velkendt af de fleste Born-
holmere, har udført nogle smukke 
Raderinger af bornholmske Kirker 
og andre Motiver. Disse er udført 
i saavel sort som haandkoloreret 
og gennem Rønne Jernbanekiosk 
bragt i Handelen i Form af nogle 
nyd€lige Konfirmationstelegram-
rner. Vi har faaet tilsendt en Del 
af disse til Anmeldelse og tror at 
den gode Ide vil betyde et godt 
Salg nu til den forestaaende Kon-
firmation. Prisen er henholdsvis 
50 og 75 Øre (Se Annoncen). 

Sølvbryllup. 
Den 1. April kan Propritær Chr. 

Sommer og Hustru fejre Sølvbryl-
lup. 

Biografen.  
Efter Anskaffelse af Tale- og 

Tonefilmsanlæg aabnes Sæsonen 
Søndagen den 2. April. 
Forestillinger Kl. 4 6,30, og 8,30 

Jeg bli'r hos dig. 
Muntert Lystspil med dansk 

Tale- og Lydoptagelse. 
Elistranummer. 
En morsom Tegnefilm. 

Alle Slags 

Kurvemøbler 
repareres og oppudses. 

C. A. Gudbergsen, Vestergade 
Allinge. 

14-15 Aars Dreng 
søges til 1. Maj. 

Løkkegaard, Rø. 

Yngre Medhjælper 
og en konfirmeret Dreng 

kan faa Plads 1. Maj. 
Jespersen, Ingemansgaard. 

En Pige 
kan faa Plads 1. Maj. 

Højegaard, Rutsker. 

Kartofler 
er til Salg a 5 Kr. pr. Td. 
Hammersholm pr.Sandvig 

Fine sorterede 

Læggekartofler 
af Rosen og Kejserkrone sælges. 

C. C. Andersen, Dammen, 
Tif. Allinge 124 v. 	pr. Allinge. 

Den fikse Konfirmand- 
Sko faas hos 

C. Larsen, Veslergade. 

En flink Pige 
(ikke for ung) søges 1. Maj. 
Brogaard, pr. Allinge. 

En yngre Karl 
kan 1. Maj faa Plads paa 

Smedegaard pr. Allinge. 

Alt Møbel-  og Polerearbejde, 
Reparationer og Billedindramning 

udføres solidt og billigt. 
H. Chr. Dam, Allinge. 

Yngre Medhjælper, 
som kan malke, søges 1. Maj. 

Avlsbr. Chr. Holm, 
Allinge. 

En yngre Karl 
og en Dreng kan faa Plads 

til 1. Maj paa 
Mortingegaard, Ro. 

Sættedroj e Læggekartofler 
af saavel tidlige som sildige Sorter. 
Sunde Varer bringes eller forsen-
des overalt. 
C. C. Andersen, Dammen. 

Tlf. All. 124 v. 

En yngre Fodermester 
kan til 1. Maj faa Plads paa 

Lundegaard, Olsker. 

En flink Pige 
kan faa Plads 1. Maj. 

Bakkegaard. Olsker. 

En lille 2 Værelsers 

Lejlighed 
til Leje. 12 Kr. pr. Md. 

Frelsens Hær. 

Tegning sker ved Henv. til 
Karl Madsen, Albert Svendsen 

og Villy Nielsen senest Fredag Aft. 

En ny liovlbænk 
er billig til Salg kontant. 
Snedker Hans Jensens 

Enke, Allinge. 

Gode Spisekartofler 
sælges og leveres efter Bestilling. 

Dalegaard, Olsker, 
Tlf. Allinge 99 x. 

Spise-ogkeggekartofler 



Isoler Deres Stuehuse, Stalde, 
Hønsehuse og Udhuse med 

INSULITE er den ældste og bedste Isolations-Plade 
mod Kulde, Fugtighed, Varme og Lyd. 

Til Gulvbelægning er haard Insulite det mest prak-
tiske Materiale. Insulite faas kun i 

ProduKten. 

Insulite. 

Flink Pige 
søges til 1. Maj. 

Kollergaard, Ro. 

Enspænderhest 
købes. 

Charles Nielsen, 
„Kokkeløkke" Allinge. 

En yngre Medhjælper 
søges 1. Maj. 

Nymølle, 

Opal Saabyg, 
Glænø Ærter, Kvier, en 2-Aars 

Hoppeplag, samt Klover er til Salg 
paa Kildesgaard, Olsker. 

Til 1. September 
er to store og to mindre 

Lejligheder til Leje. 
Fr. Bidstrup, Sandvig. 

Roer er til Salg eller Bytte 
med Grise eller andet paa 

Skrubbegaard. 

En Fodermester 
og to Karle søges ti] 1. Maj paa 

Store Myregaard, 
Olsker. 

13. Kreds, Rutsker 
Gymnastik opvisning 
af 3 Hold, i Forsamlingshuset 

d. 1]. April Kl. 7,30. 
Derefter Dans for Foren. Medl. 

Bestyrelsen. 

Halvsigtemel, 
Sigtemel og Flormel 

af dansk Hvede, sælges billigt 
eller byttes med Sæd. 

Bakkemallen. 

Meddelelse. 
Reservejordemoderen 

er ankommet til Allinge- Sandvig 
og har Ophold hos Vognmand 

E. Ipsen, Villa „Havebo" 
ved Allinge Sygehus. Tlf. Nr 147, 

Til Salg. 
En Udvejningswegt, mrkt. Skan dia, 
som ny. 

En brugt og to nye 4-Rums 
Automater. 
10 hvide lakerede Jernsenge med 
Spiralmadrasser, 19 Kr. pr. Seng. 

Alt kan om ønskes byttes med 
andre Varer. 

Fr. Bidstrup, Tlf. 14. 
■ •■••1••■••ffiwk. 	 

Brugt Ringtromle 
og en a 2 faste Vogne ønskes 

til Købs. 
Bestyrer Harry Nielsen, 

Sandvig 
Tlf. 14 kan benyttes. 
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14-15 Aars Dreng 
kan faa Plads 1. April elL.r Maj. 

Chr. Kjoller, Storedal. 
Samme Sted sælges en god Spring-
tyr og nogle Lødekvier. 

En flink, proper 

Pige 
vant til Madlavning kan faa Plads 
1. Maj. 

Gartner Kofoed, Hallelyst. 

Åll,-S. llywasliklorniq 
afholder sin ordinære Generalfor-
samling Torsdag d. 6 April Kl. 8 
I Christensens Havestue. 
Dagsorden bekendtgøres paa Ge-
neralforsamlingen. 

Medlemmer mod frem. 

Bestyrelsen. 

Vor Kaffe er Hjemmets fortryllende Taar, 
friskmalet hver Time paa Dagen ! 
Den Kaffe De i Produkten faar 
er uovertruffen i Smagen! 

Friskinodi Portland Cement 
i Papir- og Jutesække er hjemkommet. 

Produkten. 
••••■■••■ 

Nu skal Haven ordnes, 
og vi anbefaler dertil alt i Haveredskaber. 

Det store Udvalg har 

Produkten. 

Tre, oolligredo Bredder 
i alle Sorter og Demensioner haves paa Lager. 

Køb Deres Forbrug hos os, og De vil blive tilfreds. 

ProduKten. 

Sprøjt nu med „ numf" 
Selv om De kun er Ejer af et eller to Frugttræer, 

bør De have det fulde Udbytte af dem. 

„Triumf" er den eneste dobbeltvirkende Vintersprøjte-
vædske, der gennem filere Aar er anerkendt af Statens 
plantepatologiske Forsøg. 

Den virker som den bedste Frugttrækarbolineum og dræ-
ber samtidig Æg af „RØDT SPIND". 

Brug den! Den er god, 	og den er dansk! 
Vi giver Dem gerne alle Oplysninger ang. Blanding osv. 

YroduRten. 

Hegntraad og Piggetraad 
faar De bedst og billigst hos os. 

Special-Tilbud ved Aftagning af større Partier. 

Trifoliums Markfrø 
har de fineste Analyse og dog 9r Frøet ikke dyrere end hvad der:til-
bydes fra andre Firmaer. 

Alt Frø er underkastet Statsfrøkontrollens Regler og er af allerfine-
ste spiredygtige og velrensede Kvalitet, der kan fremskaffes. 

Forlang udtrykkelig Trifolium saa er De sikker. 
Eneforhandling for Allinge-Sandvig. 

Yrodufiten. 

MALERVARER. 
Nu til Foraaret er der altid et eller andet der trænger til Maling, 

og vi tillader os at anbefale: 
Strygefærdig Oliefarve i 24 smukke Farver. 

Olierevet Zink- Titan- og Blyhvidt i 1, 2'12, 5 og 12'/2  kg. Spande. 
Limfarven „Calsolit" i mange Farver, skal kun udrøres i koldt Vand 

og er saa færdig til Brug. 
Skal Automobilen have en Omgang, kan vi anbefale „Durogloss", 

der er uhyre holdbar og glansfuld. 33 forsk. moderne Farver. 
Kokkenemallielak i mange smukke Farver. 
Hvid og kulørt Emallielak „Sadolin". 
Alt i Lakker, Fernis, Terpentin, Tørrelse o. lign. 

Det store Udvalg har 

PRODUKTEM. 
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Marckmann's Kiosk, Hasle 
anbefaler sig fremdeles med: Cigarer, Tobak, Cigaretter, Snus og 

Skraa (ogsaa jydsk Kardus), Bøger, Blade, Papir etc. 
Kosmetiske Varer: Barbersæbe-, blade-, creme etc. etc. 
Grammofonnaale. 
Farveri og Tøjrensning: C. Schleisner. Agentur for D. F. D. S. 

Skandinavien Amerika Linien. 
Appelsiner, Æbler og Bananer, Chokolade og Sukkervarer, Paaskeæg. 

I Dagens Anledning Tak til „Nordbornholm"s Læsere. 
som har været mine Kunder. Ved gode Varer og billige 
Priser haaber jeg at bevare Deres Velvilje, selv om vi des-
værre nu maa undvære „Nordbornholm" som Annonceblad. 

Ærbødigst Povl Marckmann. 

SKRÆDERIET 	 
TEJN 

anbefaler godt Arbejde, moderne Snit 
og fineste Pasform..-- 	_- 
AXSEL JENSEN. 

Rensning og Presning udføres omhyggeligt og billigt. 

8n 'ur gennem 9renland! 
Allinge-Sandvig SØMANDSFORENING afholder offentlig Foredrag 

med Lysbilleder af Grønlandsforskeren Kapt. Ejnar Mikkelsen, paa 
Christensens Sal Fredag d. 7. ds. Kl. 8. 	 Entre 75 Øre. 

Festudvalget. 

Å. SUMS Byggelorreilling 	Mukinsoodkeril 
Nybygninger og Reparationer udføres solidt og billigt. 

Døre og Vinduer leveres efter Maal paa faa Dage. 
En Del Døre samt nogle Havemøbler haves paa Lager. 
Alle Slags Lister føres. 

P. Petersen, Allinge, Tlf. 69. 

Konfirmations a  Nyhed. 
Telegrammer med Raderinger af samtlige bornholmske 
Sognekirker, samt forsk. andre bornholmske Motiver. 

Konfirmationens smukkeste Telegram 
faas hos: Bog- og Papirhandlere, Kiosker, Landkøbmænd 
og Brugsforeninger over hele Bornholm. 

Rønne Jernbanekiosk Tlf. 390. 

Arbejdstøj. 
Det største Udvalg. 

Den bedste Vare. 
Den billigste Pris. 

Det har virkelig stor Betydning 
for Husførelsen, naar Husmoderen kan sælge den store Part af Æg-
gene til den store Overpris — og samtidig faa Iste Klasses Varer 
tilbage — og disse til smaa kontante Priser. 

Vi tilraader at gøre saadan Handel i 

Nordlandets Handelshus. 
Store, dejlige Messina=Appelsiner. 

Nye tørrede Frugter til Frugtgrød og Desserter. 

Se — og sæt Smag paa de nye Abrikoser. Fersken, Æbler 
Kvadrat og Skiver. Blommer med og uden Sten, — Store og smaa 

Rosiner samt særlig pragtfulde Blandede Frugter til Frugtgrød. 

Priserne er meget rimelige. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har lige den Strømpe, 
der passer Dem, baade med Hen-
syn til Farve, Kvalitet og Pris. 

Svære Macostrømper 1,50. 
Prima mercericerede Flor fra 1,85. 

Nordlandets Kandelsfius. 
NON~Sli 

Sommerens ~eder 
i Skotøj er hjemkommen i mange Farver og til smaa Priser. 
Ved Kirken. 	 Bernhard Larsen. 

Bestil Deres Tryksager i 011iogg Bogtrykkeri 

rfrodukten. Wordlandets Mandelsfius 



BEHOLD DERES LOD- 
Lad Ikke en anden løbe med Gevinsten. Vi reser-
verer Dem Deres Numer til den 5. April, saa 
De maa huske at forny det forinden. 

Trækningen finder Sted d. 19. 
og 20. April — Salget slutter 
den 18. April, og et Lod 
koner kun 	  

VARE LOTTERIET 

Kr.1.30 

Pris pr. Dusin 

Kr. 3,20' - 3,50 

Det gode Parti 
—o 

Da deu unge Dommer Hans 
Bang kom til Sundby, blev der 
stærk Rift om ham. — Han var 
endnu ung, havde en god Stilling, 
var formuende og dertil et ual-
mindelig sympatisk Menneske. -
Amtmandens indbød ham som de 
første; de havde nemlig en gifte-
færdig Datter. Dertil sluttede sig 
Oberstens, Apotekerens, Kredslæ-
gens, Borgmesteren, Slagteridirek-
tøren og Cementfabrikens Direk-
tør, som havde fire giftefærdige 
Døtre, men som samtidig var i 
Stand til at give dem hver en halv 
Million i Medgift. De haabede alle 
paa Dommeren, som med et Slag 
var blevet det bedste Parti i Byen. 
I Forvejen var denne Kategori 
nemlig meget tyndt besat, til Døt-
rene af Byens højeste Dusin var 
der i Virkeligheden ingen Friere. 
Dommeren gik med til alle Fest-
ligheder og foretrak hverken den 
ene eller den anden. Man be-
gyndte at skumle om, at han var 
den fødte Pebersvend, men saa 
opdagede en eller anden at han 
daglig saa at sige havde sin Gang 
paa Kirkegaarden. Og man opda-
gede ogsaa, hvorfor han gik der. 
Nemlig Træskomagerens Martha. 
Og alle Byens bedre Damer fik 
travlt. Og de lavere Lag ligesaa: 
En Dommer, som bruger Kirke-
gaarden til Stævnemøder, og saa 
med den fordrukne Træskomagers 
Datter. Faderen var da et Subjekt, 
selv om Datteren var en sød Pige 
og absolut Byens kønneste. 

Men hvor meget kunde hun ikke 
slægte Faderen paa. 

Dommer Bang sagde sig selv, 
da han hørte Rygtet, at han jo 
absolut ikke var kommet paa Kir-
kegaarden for at træffe Træsko-
magerens Datter. lian var kun 
gaaet derind for at se paa Grav-
stenene. Saa havde han tilfældigt 
sat sig paa en Bænk ved et Grav-
sted, som laa ved Kirkegaardens 
vestlige Side med en pragtfuld 
Udsigt over den lille By og En-
gene udenom denne. Noget efter 
var en ung Pige kommet og var 
bleven forskrækket, da hun saa 
ham sidde der. 

— De skal ikke blive forskræk-
ket, Frøken. Jeg satte mig kun 
ned for at se den smukke Udsigi 
og skal ikke forstyrre Dem. 

— Ja, herfra er der ogsaa en 
køn Udsigt. Jeg holder saa me-
get af den, sagde hun ligefrem. 
Jeg er saa glad fordi Mor fik Lov 
til at hvile paa den skønne Plet. 

Hun puslede lidt om Gravstedet 
og stak friske Blomster i Vasen 
foran den lille Natursten, hvo; 
Moderens Navn stod paa. 

— De holder Graven pæn, sa' 
Dommeren, som stille sad og saa 
til. 

— Ja, det er jo ogsaa min Mor. 
— De maa da have været gan-

ske lille, da hun døde. 
— Ja, jeg var kun 5 Aar, men 

jeg kan godt huske hende. Det 
vil sige, jeg kan huske hendes 
blide Stemme, men hendes An-
sigtstræk husker jeg ikke saa godt. 
Man siger, at jeg ligner hende. 

Paa den Maade var de faldet 1 
Snak. Og senere havde de gen-
tagne Gange mødt hinanden paa 
Kirkegaarden. Dommeren syntes 
godt om den unge Pige, som var 
saa frisk og kvik og samtidig saa 
køn. Hun lignede slet ikke de 
smaa opstyltede Gæs, han præ-
senteredes for ved de forskellige 
Selskaber. Dommeren vilde ikke 
indrømme det, men i Virkeligheden 
var han forelsket i hende. Og hun 
fandt ogsaa Behag i ham, selvom 
han var meget ældre. 

Saa en Dag, da Dommeren sad 
paa Kontoret, kom der en Mand  

ind. Fuld var han, saa fuld, at 
han faldt ned i Stolen inden Dom-
meren endnu havde buJt ham 
sidde ned. 

— Jeg er Træskomage - Ander-
sen, sagde Manden stammende. 
Nu kan jeg ikke længere Det er 
„Julens Glæde", det er galt med. 
4000 Kr. godt og vel. Dem har 
jeg brugt alle sammen. Sa i tænkte 
jeg, at det var lige saa ,;rodt jeg 
gik herop, inden jeg bles hentet. 

Dommeren saa paa ham. Saa 
det var Marthas Fader. Køn var 
han unægtelig ikke. 

— Kan De skaffe Pengene vil 
jeg se at skaffe Dem en Frist. 

— Nej, ikke en rød Øre kan jeg 
skaffe. 

Ja, saa er der nok ingen anden 
Udvej, Dommeren tænkte lidt over 
Sagen. Det gjorde ham ondt for 
Datteren, som vtlde komme til at 
lide under Faderens Bedrageri. 

— Saa vil jeg hjælpe Dem, -
sagde han endelig. Ikke for Deres 
men for Deres Datters Skyld. -
Hun skal ikke undgælde for, hvad 
De har forbrudt. 

— San er der vel noget om det, 
Folk siger, sagde den fulde. 

— Nej, sagde Dommeren haardt 
— der er ikke det mindste i det, 
Folk siger. Det maa De endelig 
ikke tro. 

Den fulde Skomager forsvandt 
med megen Besvær. Dommeren 
lovede sig selv, at han nu ikke 
mere vilde gaa paa Kirkegaarden, 
ikke mere end denne Eftermiddag 
endnu. 

Efter Kontortid gik han sin 
vante Eftermiddagstur. Da han 
kom til Bænken paa Kirkegaarden, 
var den allerede optaget af Told-
forvalteren. 

— God Dag, sagde Dommeren 
og vilde gaa videre. 

— God Dag, kom De bare her 
hen og sid ned, svarede Toldfor-
valteren. Der er Plads nok til os 
begge to. Jeg har ikke tænkt paa 
at beholde det Hele selv. Og jeg 
ved jo at De godt kan lide denne 
Plads. 

Dommeren satte sig ned, og den 
gamle Tolder fortsatte. 

— Jeg forstaar Dem saa godt. 
Af begge Grunde, baade for Ud-
sigten og for Pigens Skyld — de 
er begge enestaaende her. 

Jeg kendte hendes Moder. -
Bare jeg havde taget hende den 
Gang ; men hun var ikke fin nok, 
syntes jeg. Saa fik jeg denne -
Han gjorde en Haandbevægelse. 
-- Og den anden fik den drukne 
Skomager. Bare Pigen kunde faa 
en god Mand. Jeg haaber at De 
vil være klogere og mere fordoms-
fri end jeg var det. 

— Ja, svarede Dommeren, jeg 
vil ærligt tilstaa, at jeg begyndte 
at nære mere end venskabelige 
Følelser for hende. Men siden jeg 
har haft en Sammenkomst med 
hendes Far i Formiddags, vil jeg 
indrømme, at det ikke bliver til 
mere. Man ved jo aldrig, hvor 
meget det kan slægte paa. 

— Det skal De ikke være bange 
for, sagde Toldforvalteren. Jeg 
tror nok, at jeg kan bevise, at 
Datteren ikke er hans, men min. 

— Hvad siger De, udbrød Dom-
meren. 

— Det er rigtigt nok. Og jeg 
haaber derfor, De vil gøre Datte-
ren lykkelig. For til hende er det 
bedste ikke for godt. 

— Det er noget andet, svarede 
Dommeren, saa vil jeg se, om [eg 
kan gøre hende lykkelig. 

„Dansk Arbejde"s 
JultilÆunisu 

En kæmpemæssig dansk Ind'istri-
opvi ming i Hilvedstaden, 

—o-- 

København i Marts 1933. 
Den hidtil mest repræsentative 

danske Udstilling er blevet asbnet 
i Forum og Ind sstribygningen, 
som en festlig og impone -ende 
Ramme omkring Landsforen.ngen 
„Dansk ttrbejde"s 25 Aars Jubi-
læum. Et eklatant Udtryk for 
„Dansk Arbejde". Bevægelsens 
kolossale Styrke indenfor alle Dele 
af vort Erhvervsliv er denne kæm-
pemæssige Industriopvisning. Ud-
stillingen, hvis Præsident er Di-
rektør Chr. H. Olesen og hvis 
Præsidium bestaar af Statsmini-
ster Stauning, Handelsminister 
Hauge, Overpræsident Billow, 
Professor Karl Mejer og Older-
mand Claus I. Olsen, blev aabnet 
den 17. Marts og den afsluttes ef-
ter den foreløbige Bestemmelse den 
2. April. At den vil sætte sit Præg 
paa Hovedstaden er utvivlsomt, 
ikke mindst fordi Lejligheden be-
nyttes til at vise de nationale Far-
ver overalt, hvor det er muligt. 

I Industribygningen, der er ble-
vet smykket med Jilansk Arbej-
de"s kendte Bannermærke over 
Indgangen, er det Arkitekt Alf. 
Cock Clausen og Tegneren Svend 
Henriksen, der har forestaaet Ud-
stillingen. Den omfatter Tekstilva-
rer, Trikotage, Konfektion, Lingeri 
for' Damer og Herrer, Skjorter, 
Hansker, Damehatte, Badedragter, 
Tæpper, kollektive Udstillinger af 
dansk Skotøj og Lædervarer. 

„Dansk klædt paa fra Top til Taa". 

Disse Ord er Udstillingens Mot-
to, og i Balkonetagen faar man et 
lille indblik i, hvorledes man skal 
klæde sig. Der er rejst en smukt 
drapperet Tribune, som danner en 
effektfuld Baggrund for Mannequin-
opvisninger. Damerne bærer For-
aarets Moder frem over en stor 
Bro, som er specielt bygget til 
Formaalet. De er fra yderst til in-
derst klædt paa med danske Va-
rer, alt, ligefra den nye Fez Hat 
til Kamæleon-Skoene, er danske 
Prddukter . . . fuldt ud saa smuk-
ke som Pariser-Modellerne. 

a 
Ingen Patout, ingen Agnes eller 

Peiret har s cabt noget mere sm ag-
fu Kit end disse danske Kjoler. To 
Gange om Dagen fotegaar  
M inneguino visninger, o5 	;e 
om Dagen Jemonstrerer de dan-
ske Husmoderldreninger Haand-
arbejdskuns:paa „Mar: neguin-Bro-
en ". løvrigt er h.er lille Tomme 
Plads i Industribygningen udnyt-
tel, og det 1:r gjort pita en aldeles 
overvælcielic e Maade. taves alt 
dette virkelig i Danmark? Det er 
det første, der slaar 	ved Mø- 
det med disse smukke danske In-
dt.strifrembringelser .saa Tekstil-
ororaadet. 

En Kæmpe Show i Funkis har 
forvandlet Forum. 

Det er imidlertid først, naar man 
har naaet „Forum", at man bliver 
rigtig imponeret af „Dansk Ar-
bejde"s Jubilæumsudstilling. Det 
er en virkelig Udstillingssensation 
som Arkitekt Gundelach Pedersen 
har faaet rejst. Han er stolt over 
Resultatet, saa meget mere, som 
det er Udstilling Nr. 50, der er 
blevet til i „Forum" under denne 
Fagmands smidige Hænder. Teg-
neren, Thor Bøgelund har været 
hans Medhjælper, og hvad disse 
to Udstillingsmænd har udrettet 
i Forum nærmer sig den berøm-
melige Funkis-Udstilling i Stock,  
holm. Man overvældes allerede 
ved Ankomsten til Kæmpehallen 
af voldsomme Indtryk. En 14. m. 
høj symbolsk Figur byder velkom-
men. En moderne Statue, en Vi-
king af Blikplader er rejst paa en 
Sokkel i rødt og hvidt. En virke-
lig original og smagfuldt udført 
Vartegn for Udstillingen. Straks 
ved sin Indtræden i Hallen mær-
ker man, at de 250 Udstillere, der 
har slaaet Lejr i Forum ved denne 
Lejlighed, har villet gøre en Ind-
sats, Man føler uvilkaarligt, at der 
er lagt et Arbejde i dette Kæmpe-
Show. Under Fællesbegrebet dan-
ske Forbrugsvarer er hele den 
førende danske Industri samlet i 
det forvandlede Forum. De kolde 
nøgne Vægge i Kæmpehallen er 
forsvundet. Arkitekt Gundelach 
Pedersen har rejst en smuk Ter-
rasse, der hviler paa Jernbjælker 
hele Salen rundt. Den er '/4  Ki-
lometer i hele sin Udstrækning. 
Ved denne morsomme Udnyttelse  

af Pladsen, har den snedige Ar-
kitekt facet' 2 Udstillingsetager, 
nemlig paa selve Terrassen og un-
der c enve, og samtidig faar Til-
skuer ne et praktfuldt Udsyn fra 
selve Terrassen ud over hele Kæm-
peha llen. 

En Udstilling ind Teater, Biograf, 
Bar og Postkontor. 

Omtrent i Midten har „Dansk 
Arbejde« sin egen store Udstilling. 
Ved Hjælp af et Danmarkskort, 
bliver der givet en Fremstilling 
af Foreningens.; Arbejde gennem 
de 25 Aar. Man faar et Overblik 
over Landsforeningens 110 Afde-
linger i Provinsen. Der findes og-
saa et lille Biografteater, hvor der 
daglig vil blive forevist Propagan-
dafilm. 

De mest iøjnefaldende Udstillere 
paa Salens Gulvplan er „Danapin", 
„Nilfisk", .Vitamon", De forene-
de Papirfabrikker, hvis kæmpe-
mæssige, hypermoderne Udstil-
lingstaarne næsten virker knugen-
de paa Grund af deres dristige 
Linier. Fiskeriministeriet har en 
meget interessant Udstilling langs 
den ene Væg under Terrassen. 
Man faar et Indblik i Fiskeriets 
Udvikling og i Biologisk Stations 
Arbejde. Der findes store Akvarier 
med Saltvands- og Ferskvandsfisk, 
talrige Statistiker, Modeller og Il-
lustrationer. Langs Salens Væg 
findes ogsaa en overordentlig in-
teressant Udstilling af 5 af vore 
førende Ingeniørfirmaers berømte-
ste Arbejder herhjeNme og i Ud-
landet. Under Terrasserne findes 
ligeledes Afdelingen „Er De Ken-
der?", en Afdeling, hvor danske 
og udenlandske Varer i samme 
Prisklasse og uden Kendetegn ses 
ved Siden af hinanden. Publikums 
Opgave er da at gætte, hvilket der 
er dansk, og hvilket der er uden-
landsk. Under Terrasserne møder 
man ogsaa det første virkelig dan-
ske Badeværelse med emailleret 
Badekar fra Hess i Vejle, et dansk 
Køkken og en dansk Sminkekruk-
ke, der viser, at den danske kos-
metiske Industri ikke staar tilbage 
for Udlandets, er lige saa velduf-
tende og skønhedsgivende som de 
berømteste fremmede Varer paa 
dette overordentlige vanskelige 
Felt. 

Det vil være ugørligt at nævne 
alle 250 Udstillere, men vi skal 
blot nævne, at Bryggeriforeningen, 
vore store Maskinfabriker, Marga-
rinefabriker og Radiatorfabriker 
Konservesfabriker og Bisquitfabri-
ker har store og smukke Udstil-
linger i Forum. I Salens Midte 
findes ,Væsenerne", d.v.s. Post-
og Telegrafvæsenet, der har ind-
rettet et særligt Udstillingspost-
kontor, som giver Brevene et spe-
cielt Stempel, Belysningsvæsenet, 
Sporvejene, Telefonselskabet, alle 
præsenterend e oplysende, læreligt 
eller propaganderende Materiale. 

Meget smuk er ogsaa den dan-
ske Kunstindustris store Opbud 
af de allernyeste Produkter. I det 
hele taget er Udstillingen, sin Stør-
relse tiltrods, meget overskuelig. 
Det skyldes, at man har, lagt de 
forskellige Industrivarer i Grup-
per, saaledes at man f. Eks. gaar 
fra Maskinafdeling til Parfumeaf-
deling og derfra til Bryggeriindu-
striens Afdeling. 

„Dansk Arbejde"s Jubilæums-
udstilling treintra_-der ogsaa som 
en udpræget Underholdningsud-
stilling. 1-0. uden Foredrag og Film 
er der Musik og tillige er der byg-
get en Se( ne, hvor der i Udstil-
lingens 17 Dage skal opføres smaa 
husinoderiige Sketchs under Pro-
tekli1'n af Københavns Husmoder-
forening. 

Københavner jun. 

I
-  Det advares mod Efterligninger 

Telefon 5. 

MED'-FLIPPEN! 

Hovedudsalg for AllingeSaudvig 

Magasin du Nords Udvalg 
Victor Ylancfi, 

Lærredsflippen med det præparerede 

Underlag er korrekt og elegant og sparer 

Dem for al Ulejlighed med Vask, da den 

bortkastes, naar den er smudsig. 

Det er hygiejnisk. Det er tidssvarende. 


