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den smager!

Import: M. V. Salomonsen

Et Forretningsgeni.
Efter det franske.
—0—
Det er virkelig ingen Nytte til,

stønnede Roy, — jeg maa krybe
til Korset ug trække mig tilbage
i Familiens Skød. Det er til at
blive syg af Fortvivlelse over,
ikke Gina?
Den unge Pige, som laa sammenkrøben mellem Divanpuderne,
bed sig i de smukke, røde Læber.
— Ja, det ved Gud, det er,
min Dreng, indrømmede hun Er det Dig komplet umuligt at
skrabe nogle Penge sammen?
— Fuldkommen haabløst, sagde

han. — Jeg har stampet alt, hvad
jeg paa nogen mulig Maade kan
undvære, jeg har overtrukket min
Konto og skylder ca. 300 Pund

væk. Naturligvis, hvis jeg sagde
det til min Fader, vilde han betale min Gæld. Men det vilde betyde, at jeg skulde tilbringe Resten
af mit Liv med at s e Roerne gro
i Claytord.
Han saa ulykkeligt paa den
unge Pige. Gina var alt for køn

at se i skarpt Dagslys: Hendes
Haar var paafaldende gyldent,
øjenvipperne slaaende mørke, og
Teinten var alt for hvid og rød.
Hun havde en nedringet Silkejumper paa, og den snævre Nederdel
aabenbarede et Par smukke slanke Silkeben.
— Jeg er bange for, at jeg ikke

kan hjælpe Dig, sagde hun : skylder en Maaneds Husleje for
Værelserne her, og jeg tænker
ikke, der er noget der hedder Gagepaalæg lige i øjeblikket.
— Kære Barn, naturligvis kan
Du ikke det. Men Du har altid
været en god, lille Kammerat, og
jeg ved, du ikke er ked af, at jeg
plager Dig med mine Affærer. Jeg
vil sige Dig Gina, det var alligevel godt, at Du gjorde det forbi
mellem os forrige Aar. Jeg var
blevet Di g en daarlig Mand . . .
jeg er klar over nu, at jeg ikke
egner mig til Ægteskab.
Roys alvorlige Ansigt opklaredes
af et Smil, og han lagde ikke
Mærke til at den unge Piges Latter lød temmelig forceret.
— Nej, min Ven, svarede hun
muntert — jeg tror ikke, jeg vilde have haft Sukces som Mrs.
Roy Kingsfrere.
Er Din Familie for Resten ikke
her i Byen nu? — Aah, Roy, kan
Du huske alle de tossede, vidunderlige Breve, du skrev til mig
dengang ?
Roy bo. — Ja, det kan Du sto-

•

Sir Arthur Kingsfrere blev ikke
saa lidt forbauset, da en Piccolo
den følgende Dag bragte et Kort
op paa Hotelværelset og underrettede ham om, at Miss Gina
Sinclair indtrængende anmodede
ham om en Samtale. Han rynkede
Panden lidt og sagde saa kort: -Vis hende op.
Da Kortets Ejerinde traadte ind
i Salon'en, følte han sig temmelig
lettet over, at Lady Kingsfrere
var ude. Gina var iført den korteste korte, sorte Charmeuse Kjole
og en ugudelig lille grøn Hat. En
g røn Taske svingede fra en ikke
pletfri, behandsket Haand.
Jeg er bange for, at jeg ikke
har Fornøjelsen . begyndte Sir
Arthur formelt.
Nej, det ved jeg, svarede
den unge Pige. — Jeg er Gina
Sinclair fra Piccadilly Theatret.
Jeg staar ikke i Programmet, men
jeg er Nr. 3 i forreste Række. De
er naturligvis forbavset over mit
Besøg? Godt, saa skal jeg fortælle
Dern det rent ud. Jeg har nog le
Breve fra Deres Søn, som vilde
tage sig ganske morsomt ud i
Aviserne.
— Skal jeg dermed forstaa, at
De forsøger Pengeafpresning?
— De kan kalde det, hvad De
vil. Deres Søn har lovet mig Ægteskab. Vi var forlovede, og han
slog op med mig uden særlig
Grund. Det hele er ganske simpelt
et Spørgsmaal om Sagsanlæg . .
eller en privat Overenskomst.
Roys Fader undertrykte sin
Ærg relse.
— Jeg kunde lide at se de
Breve.
— De kan faa et eller to at se,
svarede Gina, men ikke noget
Snyderi, forstaar De. Jeg giver
Dem ikke Samlingens Juveler.
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(Paa Fodtur gennem Europa: Typisk Landsbyhus i Westphalen.
Disre to her vil være tilstrækkelige.
Han snappede de to Breve, hun
rakte ham. Da han læste dem,
trak hans buskede, hvide øjenbryn
sig sammen, og han mumlede
rasende mellem Tænderne. Brevene var utvivlsomt kompromitterende. Sir Arthur havde to gode
Egenskaber. Han saa klart, og
han handlede hurtigt.
— Jeg maa tænke over det,
sagde han.
— Jeg bliver her saa længe,
svarede Gina.
Sir Arthur tænkte. Pigebarnets
Historie var plausibel nok. Hun
saa ikke overdreven samvittighedsfuld ud, men han var glad over,
at hun ikke lavede Scener og
talte om sine krænkede Følelser.
Roy var naturligvis et Fæ, hvis
han havde ægtet denne lille Skuespillerinde. Hvad der til sidst fik
ham til at bestemme sig, var den
Omstændig hed, at Lady Kingsfrere
vilde komme tilbage i Løbet af
en Time.
- Hvormeget forlanger De i
Erstatning ?
— Tusind Pund.
-- For meget! sagde Sir Arthur. — De maa prise Dem lykkelig, hvis De ad Lovens Vej kunde faa saa meget. Jeg vil give
Dem 750. De maa g ive mig alle
Brevene og underskrive, at De
giver Afkald paa enhver Fordring
paa min Søn.
— Ja, det gaar jeg ind paa.
De er en Gentlemann.

1937

Hun snøftede, gik hen til Spej.
let, kunde ikke lade være med at
smile over sine røde øjne. Hun
pudsede Næsen, pudrede den, gav
øjenbrynene en lille Streg og tog
Hat paa.
— Jeg vil lige løbe over til Postkassen med dette, sagde hun —
ikke henvendt til nogen bestemt,
da hun var ene!
Gud, hvor jeg kan flotte mig
nu. Jeg stikker lige ned i Wardour Street og køber den Kjole,
jeg saa. i Gaar.
Hun fløjtede med næsten paafaldende Munterhed, da hun paa
sine høje Hæle klaprede ned ad
Stentrappen.

,
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Ansvarhavende lUdgiver: •
Otto GornItzka, Telef. 74
Gornitzka's Tryk, Allinge

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

Fredag deri! 19. Februar

le paa, jeg kan. Hvad har Du
egentlig gjort af dem? Brugt dem
til Papillotter?
— Ja, det tænker jeg, to hun
tilba g e, Tren hun saa ikke paa
ham.
- Naa, jeg maa vel se at komme af Sted nu. Jeg har lovet at
spise til Middag med Familien
paa Hotellet. De bliver boende
paa Hotel Biawitz til midt i denne
Uge. Derefter skal jeg to Da ge til
Windsor, saa jeg faar Dig ikke at
se iør paa Lørdag. Farvel saa
længe !
Hun gengældte oprigtigt hans
Kys.
— Held og Lykke kære Roy,
raabte hun efter ham, da han
forsvandt ned ad Trapperne. —
Haaber der er en rig Tante, som dør.
Da Roy var gaaet, blev Gina
staaende nogle Minutter med rynket Pande og bed sig i Læberne
Derpaa g ik hun ind i sit Sovevæ.
relse og ransagede Skuffer og
Æsker, indtil hun fandt en Pakke
gamle Breve ombundet med lyseblaat Baand.
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Hun rakte ham Brevene.
— Og skriv saa dette under,
befalede Kin gsfrere og gav hende
et Stykke Papir, hvor der stod
noget skrevet. — Hun skrev lydigt under.
Han udfærdigede en Check paa
750 Pund.
— Har De en Bankkonto, spurgte han.
Gina nikkede og sagde ikke, at
den var overtrukket.
Naa, saa tænker jeg, at vor
Samtale er færdig, sagde Sir Arthur, da den unge Pige puttede
Check'en i sin grønne Taske. Jeg vil ikke sige, hvad jeg mener
om Deres Opførsel. Pigebørn som
De er for forhærdede til at være
taktfulde. Farvel, Miss Sinclair.
Hun naaede lige at hæve Checken før Banken lukkede. Hun satte
200 Pund ind paa sin Konto, de
øvrige 550 fik hun i Sedler.
Da hun kom hjem i sin Lejlighed, satte hun sig ned og skrev
et Par Linier.
— Jeg slog din gamle for 750,
skrev hun. Jeg tager selv 250
som min Provision. Resten maa
kunne betale din 300 Punds Gæld
og holde Dig med Tandpasta i
14 Dage!
Hun skrev uden paa Konvolutten, og der faldt en Taare paa
hendes Haand.
— Du er et Fæ, Gina. Det er
forbi for længe siden. Han elsker
Dig ikke, og der er Hundreder
af andre Drenge.

Sir Arthur sad hos sin Søn,
da denne fik et Brev med Piccadilly Teatrets Navn paa Konvolutten.
— Du bør ta ge hjem paa Clay'
ford og tage Dig noget nyttigt for
i Stedet for at orrigaas fordærvede ung e Damer, havde Faderen
sagt.
Saa bad han om at faa Brevet
at se, og da han havde læst det,
smilte han og sa gde:
Der maa alligevel være noget
ved hende. Send hende de 500
Pund tilbage — her er en Check
paa 500 til Dig.

Et Verdensprodukt.
—0—
Vi tygger paa Gummi, gaar
paa Gummi og kører paa Gummi.
Uden Gummi vilde Verdens Arbejdsliv ikke have den Produktionsevne, som det har i Dag. Og
uden Gummi vilde hele vort Samfundsliv have en ganske anden
Karakter. Ikke alene vilde Biltrafiken standse, men ogsaa Kabeltjenesten.; thi Telefon, og Telegrafkabler er afhængige af Gummien.
Gummien udvindes af en mælkelignende Saft, Latex. som nogle
Træer i Tropernes Urskove inde,
holder i rig Mængde. Træerne tilføjes Saar, hvorigennem Saften
siver ud. Denne opsamles i smaa
Beholdere, der anbringes under
Snittene. Naar disse ikke er for
dybe og talrige, heles de hurtigt,
og man kan gøre nye Snit og
tappe Saft af Træerne i mange
Aar. Ved forskellige Processer, af
hvilke de moderne har nogen Lighed med vort Mejeribrug, udvinder man Raagurnmien, den saakaldte Kautsjuk af Mælkesaften.
Gummitræernes Hjemegn er i
Bracilien, i Landene omkring
Ainazonfioden. Gummitræerne er
saa udprægede Tropeplanter, at
de ikke kan dyrkes i Plantager
ret man ge Breddegrader fra Ækvator, dersom de skal give Udbytte. Men Plantagedriften hører
en ny Tid til.
Den Gummi, Europæerne har
haft Brug for til Viskelæder og

andre Smaaartikler, kunde let
skaffes ved Indsamling i Brasiliens Urskove. Der opel (' efterhaanden en :tor Geni n eandel
her, mee Bytyl Para son, a ntrum
og Udførseishavn; herat Navnet
Paragummi, som stadie bruges
for fine Gummikvaliteter. Da Efterspørgslen op niod vort Aarhundredes Begyndelse vokser
stærkt, bliver det vanskeligt at
skaffe de nødvendige Kvanta. Man
maa trænge dybere og dybere ind
i Urskovene for at saa nok af den
sjældne Mælkesaft, længere og
længere bort fra Floderne, hvorfor
Transporten bliver dyrere. Der
drives Rovdrift paa Urskovens
Gummitræer. Man tapper dem,
saa de gear ud, og ødelægger Bestanden milevidt. Da begynder en
ny Epoke i Gummiens Historie.
De bedste af Gummitræerne voksede i Urskovene ved Arnazonflo.
den. Der skulde et Kup til for at
faa dem overført til Østen.
Dette blev udført i 1870'erne af
Direktøren for Londons botaniske
Have. 70,000 Heveafrugter blev
udsmuglet af Brasilien og bragt
til London, hvor det lykkedes at
faa udklækket 7000 gode Planter
af dem. Fra disse 7000 Planter
stammer de nuværende Gummielanter i østen, som dækker et
Areal paa 21/e Mill. ha. Land eller
saa meget som Danmarks dyrkede Areal. I den botaniske Have
Buitenzorg paa Java findes endnu
nogle af disse Planter som agtværdige gamle Træer. Her i Østen
trives Gummitræerne lige saa frodigt som i deres Hjemland ved
Amazonen. Varme og Fugtiehed
er der nok af, Jordbunden er fortræffekg. Men en Ting har bidraget endnu mere til, at disse østasiatiske Egne saa fuldstndig er
kommen til at dominere Gummiproduktionen fremfur Brasilien,
hvis Naturforhold er yderst gunstige i denne Henseende, og det
er, at her i Østen var der velegnet menneskelig Arbejdskraft at
faa i Mængder og paa fabelagtige
gunstige Betingelser for Plantageejerne. Det er denne Arbejdskraft,
Kinesere og Malayer, som har
skabt den store Gummiproduktion
og gjort hele Verden, det stolte
U. S. A. med, afhængig af de indiske Tropelande omkring Singapore. Brasilien manglede Mennesker, og derfor fik dets rige Muligheder Lov at ligge Brak til senere. Mens Vildgummien 1909
endnu udgjorde 95 pCt. af Verdens Gummiproduktion, har den
i de sidste Aar kun udgjort ca.
2 pCt. Den kolossale Forøgelse
af Produktion skyldes ene og ale=
ne det rationelle Plantagebrug
østindien.
Anlæg af Plantager var Opgaver,
som enkelte Mænd ikke kunde
klare. Der maatte uhyre Kapitalmæn gder til. Disse fremskaffedes
ved Dannelse af Plantageselskaber, hovedsagelig engelske. Der er
anbragt flere 100 Millioner Pund
Sterling i Gummiplantager. Vort
Ø. K. raader gennem Datterselskaber over flere Gummiplantager.
Det er kun ganske naturligt, at
det blev engelsk Kapitalisme, som
her tog fat. Dels fordi engelsk
Kapital er vant til at operere i
disse Egne, og dels fordi den yngre Kapitalisme i andre Lande, f.
Eks. U. S. A., ikke giver sig i Lag
med Opgaver, der først om flere
Aar giver et muligt Udbytte. Der
har været Spekulation i disse
Plantageanlæg, uhyre Risiko og
mægtig Fortjeneste.
I en Aarrække har U. S. A.
med sine godt 6 pCt. af Jordens
Befolkning haft 60-70 pCt. af
Forbruget. Forbruget staar selvFølgelig i et vist Forhold til Landenes Bilpark og Bilproduktion.
Danmarks Indførsel af Raagum-

mi er aarlig 1000 Tons. Af Artikler som Motordæk og Slanger m.
v. indfører vi over 4000 Tons.
En Sammenligning af Priser og
Produktion er meget lærerig. Gummi er en ejendommelig Vare ; nu
koster den kun en Fyrretyvendedel af, hvad den kostede i 1910.
Et Eksempel paa, hvad rationel
Plantagebrug og Masseproduktion
kan betyde. De høje Priser fra
1922-28 skyldes Begrænsning af
Produktionen og er et af de in,
tereesanteste Eksempler paa, hvad
der kan udrettes og ikke udrettes
under givne Forhold ved bevidst
Indgriben i det økonomiske Liv.
Paa Grund af de lave Priser i
Aarene 1920-22 kunde de overkapitei liserecle Selskaber ikke give
Over skud, hvorfor de lod Plantagerne skøtte sig selv og atter blive Di ungle. Andre Selskaber stand.
sele Anlægningen af nye Plantage'. Men den billige Gummi bar
Forevognene ud over Landene og
skabte et voksende Behov.
Euglænderne beherskede med
deres Kapital rundt de tre Fjerde•
dele af hele Gummiproduktionen
og var saatedes Herre over Prisen.
Det er interessant at lægge Mærke til den politiske Spænding mellen, England og De forenede Stater paa Grund af de af England
kunetigt tilvejebragte høje Gummipriser.
D.: Summer, Amerika betalte
England som Overpris for Gummi var en Tid saa store, at de
mel r end dækkede Renter og Afdrag af Englands Krigsgæld til
Amerika. Amerikanerne opgør den
Ove reds, de betalte i 1925, til
21/2 Milliard Kroner i danske
Penge. De opdagede, at her var
et Hul i deres Samfundsøkonomi;
her var de afhængig af en fremmed Magt.
EM gjaldt om at faa slaaet den
engelske Monopol i Stykker. Man
begyndte nu at forarbejde gammelt
brugt Gummi. Dernæst maatte
amerikansk Kapital tage sig sammen og oprette vældige Gummiplantager i andre Egne af Verden,
hvor amerikansk Indflydelse kunde gøre sig gældende.
Føreren for disse Bestræbelser,
at gøre U. S. A. fri for det engel.
ske Monopols Herredømme, er den
store Fabrikant af Bilgummi, Mr.
Harvez Firestone, Henry Fords
Gummileverandør og nære Ven.
Mr. Firestone havde en Plan,
som tog Sigte paa Liberia, Negerrepubliken i Vestafrika. Her var
Muligheder. Han stiftede „Firestone Plantations Company" med en
Aktiekapital paa 100 Millioner
Dollars. Dette kalder han den første store Bevægelse, Amerika har
gjort for at producere sin egen
Gummi.
I Liberia har Selskabet for en
Aarrække af 99 Aar erhvervet sig
Ret til 1 Million acres Jord, som
skal være udmærket egnet til Gum.
miplantager. Mr Firestone mener
cgsaa, det vil blive let at skaffe
den nødvendige Arbejdskraft: han
venter, at 300 000 af den indfødte
Negerbefolkning vil være til Fals
for Arbejdet, som skal tjene til at
bibringeNegernationen amerikansk
Civilisation.
Englænderne trækker paa Smilebaandet ad Amerikanernes Iver.
Da Gummi nu igen er til at faa
for en billig Pris, turde det ogsaa
vare noget, inden Amerikanerne
faer gjort Alvor af Planerne. Sagen er- den amerikanske Kapital.
isme interesserer sig stærkest for
øjeblikket. Den har været vant til
det hurtigt indvundne svimlende
Udbytte. At amerikansk Kapital
for Alvor skulde kunne give sig i
Lag med Opgaver, som først om
6-10 Aar vil begynde at give
Udbytte, er ikke sandsynligt. Som
en amerikansk Fagmand i Gum-

mi fornylig udtalte: ,In this country we live next to the tickerl"
Ja, det er Sagen. 1 Amerika har
man levet for nær Telegrafen. Den
beretter om Børskurser og Produktion for hele Verden; man lever og spekulerer i Nuet.
En Bog, der paa en livfuld
Maade fortæller om Livet i en
Gummiplantage paa Sumatra, om
Arbejdet og Forholdet mellem den
hvide og den sorte Mand, er Madelon Lulop, oversat til Dansk.
0. Helstrup-Andersen.

Sporten
Red. af A. S. G.
Glædelige Forbedringer for Badminton.
1 Byraadets Møde i Onsdags
havde A. S. G. ansøgt om at faa
Lyset paa Gymnastiksalen forbedret og Lampernes Antal forøget til 6 istedetfor 4. Ligeledes
var der søgt om Tilladelse til at
male Badmintonbanen med grønne Streger paa Gulvet. Begge
disse meget vigtige Ting blev
vedtaget og i Løbet af denne
Uge skulde det være i Orden.—
Med Glæde maa dette hilses at
alle Badmintonspillere, da man
nu kan faa en hel Del mere ud
af Spillet end man før kunde,
og det er ikke umuligt at endnu
flere herefter vil slutte sig til
denne glimrende Sportsgren. Som
det er i øjeblikket er 24 Timer
besat om Ugen og i Tilfælde af
stadig Tilgang vil man forsøge
at faa det arrangeret saaledes at
hver Spiller faer en Singletime
og en Dubbletime om Ugen
istedetfor som det er nu med 2
Singletimer. Det skulde give Mulighed for at endnu flere kan
komme i Gang. I Løbet af Marts
Maaned kommer saa den første
Turnering som maa blive en
Turnering med alle mod alle og
man regner ikke med at der vil
blive spillet i mere end 2 Rækker nemlig Herre Single og Herre Dubble. Til Dame Single, Dame Dubble og mixed Duble er
Tilgangen endnu for lille, ja,
maaske kunde det lade sig gøre
med den sidste Række. — Selvfølgelig bliver det ikke en Turnering med Sensationer men
man haaber den vil skabe forøget Interesse om Badmintonspillet, og det vil selvfølgelig
være interessant at konstatere
hvem man skal regne for de
bedste.
G. 0. Morgen.

Havet kalder!
Tysk Film, optaget paa Bornholm.

Ø i Bugten ved Riga. Men det
er bar Løgn. Den er optaget
paa Bornholm.
Danmarks eneste Klippeø, det
vidunderskønne Bornholm, Øen,
hvor der modnes Figen og Morbær og Druer, fordi Somrene er
sødere end noget andet Sted i
Landet. Klimaet er ligefrem sydlandsk, Bornholm er et Slags
ønskeland for Filminstruktører.
Paa Bornholm optog A. W.
Sandberg de fleste af sine italienske Billeder i sin smukke,
gode Film Piazza del Popolo.
Paa Bornholm er tor en Del
den anden danske Talefilm »Hotel Paradis« bleven til. Unge
Lau Lauritzens morsomme
»Snushaner" er født paa og omkring Bornholm. Der er iøvrigt
mange flere danske Films, der
paa den Maade er bornholmske.
»Havet kalder« er den sidste
tyske Film, som er optaget paa
den gode Ø, hvis Indbyggere er
dauske af Hjerte og Sind, skønt
et stort Hav skiller dem fra os;
men tidligere har Tyskerne optaget en hel Række Films der.
Efter Sigende har baade Polakker, Czekker, Englændere og
Russere Kig paa den yndige Ø
til Filmsbrug.

3eger og 31aae.
Ill. Familie-Journal i denne Uge.
Atter byder Familie-Journalen
sine Læsere ud paa en af sine
eventyrlige Verdensrejser, idet
Bladets unge Medarbejdere, Hr.
og Fru La Varre foretager en
spændende Opdagerfærd til Sydamerikas uudforskede Indianerterritorier. Denne interessante
Rejse, hvorfra der i de kommende Uger vil finde buede Rejseskildringer og Masser af broget
Billedstof i Bladet, faer sit særlige Præg derved, at det vistnok
er første Gang, en ung Kvinde
— selv anden — vover sig paa
Besøg hos Sydamerikas halvvilde Folkestammer. Allerede
dette Nummer klarlægges hele
den mægtige Rejserute, der vil
komme til at strække sig fra
Panama til Patagonien. Af den
unge danske Jordomsejler, Knud
Andersen, finder vi en lige saa
smuk som ejendommelig Historie »Langfarerens Veninde«,
og Sportsmedarbejderen fortæller
i Billeder og Tekst om Spartanernes hemmelighedsfulde Træningsprogram før Klampenborgløbet, der afholdes paa Søndag.
Som altid er der et rigt Udvalg
af Shortstories, Bridgevejledning,
Mode- og Husmodersider. Tegninger og Modeller, der giver
nok at bestille for enhver, som
holder af at dyrke Husflid.

Havet kalder er Navnet paa
en stor Film, som Valdemar
Skaarup har udsendt. Hovedpersonerne i »Havet kalder' , Terje
Vigen, spilles af Heinrich George,
den store, tykke dejlige Mand,
som er en sand og ægte Kunst- Hostrups Komedier
ner, en af tysk Films store, vær- har gennem Slægtled været spildifulde, snart gamle. Vi træffer let af Dilettanter rundt om i
en anden god Bekendt i »Havet Danmark, de har deres blivenkalder«, nemlig Hans Mierm- de Værd, og næppe noget Teaterdorff, det var ham, som i Stum- stykke kan notere saa mange
filmens Dage var en Karakter Opførelser som »Eventyr paa
af Staal, Mandfolk igennem og Fodrejsen«. Der var ogsaa fuldt
for Resten omgivet af en sælsom Hus paa Allinge Teater i Onsdags,
Mystik, der gjorde ham ganske da Dilettanter fra Aakirkeby efsærlig interessant. Her er han ter Opfordring ydede deres BiFører af Skuden »Carola«. Terje drag til Indsamling til et RadioVigen i »Havet kalder« er at og Hjælpefond, og det maa siges
Stand Lods paa en lille Ø i Ri- til de spillendes Ros, at de gengabugten, og han er gift med nemgaaende klarede deres Roller
den unge, blonde, søde »Antjea, godt. Lidt mere Fart og Rutime
Erika Helmke, som er et godt var maaske ønskeligt, ligesom
Stykke oppe ad Vejen til tysk Sangene ikke alle gik lige godt
Films »Stjernehimmel«, skønt vi igennem; men Publikum var
kun kender hende lidt her i langtfra kritisk, og de flinke
Landet.
Dilettanter modtoges Gang paa
Ifølge det tyske Program er Gang af stormende Bifald. Det
»Havet kalder« optaget paa en . store Orkester gjorde selvfølge-

lig sit til at Aftenen helt igennem blev en Succes. Efter Forestillingen samledes Publikum ved
de dækkede Kaffeborde. En udmærket Aften, der opfordrer til
&
snarlig Gentagelse.
Biografen
sætter Fredag og Søndag atter
et af de gemytlige svenske Lystspil paa Programmet, nemlig
Larssons andet Ægteskab med
de to glade Gutter Person og
Wahlberg i Hovedrollerne.
B. T. skriver: Ny Sukces for
svensk Humør . . . Den tykke,
gemytlige, velvilligt smil end:,
svenske Komiker Edward Perso.e
kan næppe være. mere populær
i sit Hjemland end her i København, hvor Folk stormer Biografen for at se hans Film. Colosseum havde udsolgt Hus hele
Dagen i Gear til Førsteopforelserne af »Larssons andet .Egteskab« . . . Den er fyldt med
Farceløjer, og det kan ikke nægtes, at Publikum morer sig (iverdaadigt.
Mandag, Tirsdag, Onsdag, evt.
Torsdag kommer den kendte
Film »Havet kalder« paa Programmet — en Film, der væsentlig er indspillet paa Bornholm. Vi henviser til ovenstaaende Artikel-Uddrag.
Musik i Stammershalde.
Paa Søndag Eftermiddag spiller Arvidsens Trio i Zool. Have's
Restauration. Lokalerne er opvarmede og der er gratis Adgang
til Haven. Tag ud og kig paa
Dyrene i deres Vinterhuse.
Borgholm
viste sig ved Dokundersøgelsen
at være ualmindelig fin i Bunden, der var kun enkelte smag
Skader, som skulde udbedres,
dog ikke mere end Assuranceselskabet dækker.
Handelen skal nu godkendes
paa »66« Generalforsamling.

Hegns-Materiale 9
Sparrer m. m. sælges. Henvendelse: Jul. Mikkelsen ved Maegaard
Skov. Endv. sælges nogle Askekævler ved Henv. paa
Maegaard, Olsker.

Kløver og Halm
til Salg. Henvendelse i
liellehuset i

En Eftermiddagspige
kan faa Plads straks.
Fru Kæmner Christensen
Vestergade 10.

til floiersprfdllling
Fra Uge til Uge. Tiden
af Frugttræer og Buske
er nu inde.
Sproj tevædskerforskellige
Mærker. Sprøjter og Reser-

vedele anbefales.

P. C. Holm, Allinge.
Køb Sygeplejeartikler i

PRIMA
Flammevat, Idealbind,
Sygevat, Sprøjter,
Levertran — Hørfrø

Hasle Kalkværk

0"

Brændt Kalk

Læsket Kalk
/1114'4Cementsten
Tlf. Hasle 27

ANSJOSER i løs Vægt

KØB DET I PRODUKTEN

50 Øre pr. Halvkilo -

Den fikse Konfirmand-

Biografen

Sko faas hos

Fredag Kl. 20 og Søndag Kl. 19 og 21
De to svenske glade Gutter i Latter-Orkanen

Carl Larsen,

Larssons andet Ægteskab
Mandag, Tirsdag, Onsdag (evt. Torsdag) Kl. 20
Filmen, der for nogle Aar siden blev
optaget i Sandvig og ved Nordbornholms Kyster. Mange kendte Skikkelser fra Kommunen medvirker.

Havet kalder

Vestergade,

... billige Kjoler i

~Støvler

=21i
Træsko
Pelsforede Kapsko

En Del pænere heluldne Dame- og Ungpigekjoler, der ved
Overtagelsen blev vuderet meget lavt og ikke er solgt under
Udsalget, er nu frasorteret og
sælges til yderlig nedsat Pris.

Træskomager Larsen

En flink Pige

k Deres kulørte gardiner hos mig!

til Servering og Husgerning søges til 1. Maj.

M. Kofoed, Fuglesangen 11,

Eksempelvis skal fremhæves:

Tlf. Allinge 77.

Heluldne Ungpigekjoler har kostet 29 Kr.
sælges for 18,50 — 16,50 og 14,50
Prima heluldne Kjoler i smukke Stoffer og gode Faconer
har kostet 32, 29 Kr. sælges for 22,50 — 14,50 og 11,50
Coul. Frnekjoler i gode Kvall. i Størr. op til Nr. 48
sælges uden Hensyn til tidl. Priser for 22,50 18,50 16,50

En Lejlighed

Jeg har Gardiner i gode solægte
Farver fra 68 Ore.
Se Vinduet!

Allinge Messe - Th. Holm
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet

NEDSÆTTELSEN

i Allinge-Sandvig søges.
Tlf. Rutsker 17.

Et lille Parti

god Sommerspegesild

Se Vinduet.

er til Salg hos

Fritz Reusch

Carl Jacobsen, Allinge.
En brugt, men god

af Gyldendals 1500 forskellige Bøger
blev en Sukces over he:e Landet.

Allinge

Telefon 5

B-Kornet
er til Salg.

Har De gaaet Kataloget grundigt igennem?

Truelsen,

• ••••••••••••••••• NØ* :. ,..• Go • 0•• •••••■••••••• •••••••••••• ••••••••■•••• ••••••••••••

Brogade, Allinge.

Mange Beger allerede udsolgt fra Forlaget
— og det bedste gaar først!

i

Ung Medhjælper

KIOSKEN'S BOGAFD.

søges Iste April eller Maj.
Avlshr. Grønbech,
Sandvig.

Køb Deres Konfirmationsklædninger
hos os!
Ægte blaa Serges Jakkesæt og Matrostøj i moderne Facon.
Husk vort gode Arbejdstøj, Molskins- og Fiskerbenklæder.
Fine, mod., stribede, blaa Serges Benklæder. Lyse SommerBenklæder. Manchetskjorter, Hatte, Huer, samt alt, hvad der
hører til Herrelingeri. Alt i Miinufaktur, Tricotage, Garn til
billigste Pris. Vi har endnu nogle billige Klædninger tilbage.

JENS HANSEN, Tlf. 29

26 Aar, søger Plads som Serveringsfomfru ell. Stuepige paa Hotel eller Pension paa Nordbornholm. Taler perfekt Tysk og har
tidligere haft Ansættelse paa bornholmsk Hotel, hvorfra gode Anbefalinger foreligger.
Henv. Maria Nissen,
Lille Fredensvej 7, Charlottenlund.

En fornøjelig Søndagsudflugt, De aldrig vil fortryde!
De 3 Løveunger er nu store og leger Dagen lang, dem
burde De se. Gratis Entre til Haven i Vintermaanederne.
Hyggelig Restauration med Centralvarme — Aben „Peter"

Strandvejen Allinge - Stammershalde er aaben for Trafik

.9) Yebruar 21aaned

afholder Allinge-Sandvig Borgerforening extraor d. Generalforsamling paa Høiers Hotel for at foretage Opstilling af Kandidatlister til
det forestaaende Byraadsvlg.
Da det vil have stor Betydning
at Listen faar saa god og alsidig
Sammensætning som muligt, anmodes Foreningens Medlemmer
indtrængende om at komme til
Stede.

Al Færdsel
udsælger vi :

Glas, Porcelæn, Isenkram, Køkkenudstyr,
alle galvaniserede Varer, alle Markredskaber
Alt Støbegods — ogsaa Ovne og Komfurer.
Vi giver 10 pCt. pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

•
•

over mine Marker og Markskel
er hrbudt.
Uvedkommende vil blive draget
til Ansvar. E. Kofoed.
Lundegaard, Allinge.

til
Bornholms Brandforsikring

Kontingent

modtages i Tein Skole Onsdag d.
24. Februar fra Kl. 3-5.

•••••••••• ••111 ••••••••••••

Ride og Sid...

S. Olsen.

Olsker radikale Venstre

Oilefrzkker, Sydveste
og Gummistøvler - - bedste Kvaliteter faas hos

Axel Mogensen,,Tein Tlf. 117x
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og Madæbler, store, gode Citroner, samt

i

ekstra Kvalitet af ægte Bihonning sælges i

afholder ordinær Generalforsamling Tirsdag den 23. Februar
Kl. 20 i Forsamlingshuset.
Forhandling om Sogneraad.
Radikal-Interesserede indbydes.
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ore, søde Jaffa Appelsiner
og Citroner.

i
i
1

Nordlandets Handelshus I

Varm Blodpølse
hver Fredag Middag.

Dina Sørensen, Narregade.

taas i Dag, FREDAG.

Bestyrelsen.

••
••
•
••
•
•

Jaffa og Messina Appelsiner, gode Spise-

•

Grethe Lundgren,
Lindeplads.

Fotograf Kjøller
anbefaler Bronce Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Avert6r i NORDBORNHOLM

Forstk, Lørdag Aften Kl. 20

Zool. Have, Starnmershalde

• ••••••••••• ••••• •-• • ••• • •••••••••••• ***FØN
•
•

Nye Sendinger af

Aaben 7 Pers. BUICK Varm Blodpølse
i god Stand er billigt til Salg
Tlf. Allinge 133.

S T O P-ved
•

Ung Pige

•

Opsiolsodkoode Priser...
under Udsalget!

Imprægn. Vindjakker sælges fra 7,50-10 Kr.
1 do. Foraarsfrakke stor Str. sælges til 35 Kr.
11 heluldne Klædninger, gode Kvaliteter,
alle Størrelser sælges efter Vurdering
fra 16 til 24 Kr.
3 mørkeblaa Stortrøjer m. Uldfoer, god Kv.
2 store a 30 Kr. 1 mindre 8 Kr.
2 brune Overfrakker, voksen Størr.
sælges a 20 Kr.
1 mørkegraa svær Kørekappe, stor Størr.
sælges for 15 Kr.
Et Parti uldne strikkede Børnetrøjer
sælges a 4 Kr.
Prima Skindhandsker udsælges til forbavsende smaa Priser.
Paa alle nye Varer gives 10 pCt. Rabat
Se Vinduesudstillingen I

Nordlandets Nandelshus

Bestyrelsen.

KØB DET I PRODUKTEN

Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat fra forrige Uge Smukke var Anlægene paa de
gamle Volde, hvor Kastanje og
Syren fyldte Aftenluften med en
egen Duft. Den lille Haaseflod
snoede sig gennem Dalen, og lige
overfor os laa Gertrudebjergets
skovklædte Højderyg.
Vi overnattede paa det kristelige
Herberge Zu Heimat, der var os
anbefalet, og her overværede vi
for første Gang Andagten, som
forløb meget stemningsfuld. Under Salmesangen spilledes paa et
lille Orgel.
Næste Dag gik vi paa Posthuset efter Breve og Aviser; der var
meget denne Gang., og vi opsøgte
derfor en Park, hvor vi kunde
sidde uforstyrret. — Gennem en
Kirkegaard fandt vi Vejen op til
Gertrudebjerget og tilbragte her
en stor Del af Dagen under Træernes lysegrønne Kroner med at
læse, skrive og nyde den herlige
Udsigt. Paa Tilbagevejen standsede vi foran en Eksercerplads,
hvor Soldaterne holdt øvelse. —
Fra en tilstødende Park havde vi
et glimrende Overblik, og Begivenheden overværedes af mange andre, dog mest Barnepiger og Børn,
saa vi samtidig havde Lejlighed
til at studere Folkelivet.
Om Aftenen gik vi en Tur gennem Hovedgaderne med de ejendommelige gamle Huse, gik tidligt til Ro, overværede atter Morgenandagten og tog derpaa Afsked med den ejendommelige By.
Vejen slyngede sig mellem vældige skovklædte Bakker; hist og
her passerede vi Stenbrud, hvor en
gullig Sandsten blev udkløvet, og
saa at det var den samme Stenart,
som anvendtes til Byggemateriale
i Byen og gav Kirker og offentlige Bygninger det lyse, festlige
Præg.
Snart naaede vi Irburg, et gammelt Slot og Fæstning, bygget
paa en Klippeknude. En lille malerisk Landsby med stejle Gader
ligger i Læ af Borgen.
I Glandorf købte vi Proviant.
Herfra blev Egnen mere flad. —
I Ostbevern kunde vi ikke opdrive
Logi og maatte gaa videre til
Telgte, en anden Landsby godt 6
Mil fra Osnabrtick. — Her fik vi
nogle smaa Værelser anvist i en
Gæstgivergaard. Dygtig trætte gik
vi tidligt til Ro; men kunde ikke
sove. Luften var stille og tung,
og der lugtede, som var der Svinestald underneden. Skønt vi lukkede Vinduerne op, blev det ikke
bedre, og vi vaagnede næste Morgen med Hovedpine og Kvalme.
Vi forlangte Kaffen bragt ud i
Haven og var meget indignerede
over, at Værten kunde anbringe
Svinestien under Gæsteværelserne.
Var der ingen Sundhedsautoriteter
i de smaa Byer?
Langs Vejen mellem Osnabriiek
og Milnster var med Mellemrum
anbragt en stor, tilhugget Sten,
et Helgenbillede eller et Kapel med
en Jomfru Marie Figur og Inskription, der antydede at her
var en Rest af Afladshandel endnu
almindelig. Med lidt Variation
i Ordlyden læste vi: „Vandrer, bed
med Andagt paa dette Sted, og
du faar 20 Dages Aflad for dine
synder". Var Bedestedet særlig
fint og tilhørte en mere formaa-

ende Helgen, gaves der over 100
Dages Aflad.
Egnen er meget afvekslende og
skovrig. Bøgen staar med lysegrønne Kroner. En Flok Studenter drager syngende forbi, Deres
Lystighed smitter os.

Lambertikirken, Miinster

Den 24. Maj naaede vi Mi.inster,
der ligger temmelig fladt ved EmsKanalen. Det er en gammel, fornem By omgivet af delvis sløjfede
Volde, der ogsaa her danner prægtige Parkanlæg. I Gaderne fandtes
aabne Kloaker, et System af smaa
Kanaler, som gennemrisledes af
Floden og førte Affaldet med. Her er mange smukke Kirker og
gamle stilige Pragtbygninger med
hvælvede Buegange, som danner
Fortov. — Fodgængere har her
Skygge for Solen og Læ i Regnvejr, saa de smukke Udstillingsvinduer rigtigt kan betragtes. Overalt vrimler det med Helgenbilleder, Altere og Krusifiks.
Overnattede i det udmærket indrettede Zu Helmat, hvor ogsaa
Maden var fortrinlig og billig.
Næste Dag var vi rigtig ude at
se paa Byen, der havde 57,000
Indbyggere. Det kgl. Slot og Have
ligger smukt. Den er nu omlavet
til botanisk Have og meget interessant. Raadhuset er kunstnerisk
smykket med ejendommelige Figurer og Ornamenter. Her ligger
ogsaa Stadtweinhaus med dens
mærkelige Gavlfacade i Rococo.

Prin7tpal Markt med de beremte Buegange

Her er ogsaa mange Kaserner,
og vi møder flere Kompagnier
Soldater, som drager gennem Gaderne med klingende Spil.
Domkirken er bygget i byzantisk Stil med mange kunstneriske
Monumenter og Buster. Koret
med de 12 aabne Nicher, hvori
Apostlenes Statuer er anbragt, og
det mærkværdige Ur, der viser
Solens, Maanens og Stjernernes
Bevægelse.

Blandt Byens mange Kirker og
Klostre er Lambertikirken opført i
gotisk Stil og vistnok Westphalens
smukkeste ; men ogsaa Ludgerikirken vakte vor Opmærksomhed
ved sin ejendommelige Bygningsstil. Her havde vi Held til at overvære en Gudstjeneste med Lys,
Røgelse og Processioner.
Gik derefter Tur paa de gamle
Volde; den nordlige er indrettet
som Park, og her ligger Zoologisk
Have og Badeanstalten.
Miinsters Forretningsstreg er
Prinzipal Markt. Særlig om Aftenen, naar de store Buelamper er
tændt og Udstillingsvinduernes
Kostbarheder ligger badet i Lys,
er det interessant at vandre frem
og tilbage i de lange Buegange,
betragtende det elegante Publikum.
Men vi maa løsrive os og gaa
pænt i Seng; thi i Morgen er der
atter en Dag.
Næste Morgen gik vi over de
gamle Volde i Retning af Essen,
og befandt os snart i et frodigt,
fladt, men skovrigt Landskab. Passerede Landsbyen Appelhillsen
og ankom til Dulmen, hvor vi
spiste til Middag. Byen har et Par
Kirker og et Slot. Herfra og til
Haltern, hvor vi overnattede, var
Egnen bakket og ufrugtbar.
Næste Dag var det Søndag; vi
tog fejl ai Vejen og korn over
Lynghede gennem nogle mindre
Landsbyer til Lippefloden, hvor en
Hyrde viste os Vejen til Dorsten.
Det var en gammel interessant By
med smukke Kirker. Husene vender Gavlen til Gaden, og baade
Mure og Tage var dækkede med
ejendommelige gammeldags Tegl.
Gjorde Fællesindkøb i Byen og
spiste i en lille Lund ; Vejret var
varmt med straalende Sol fra en
skyfri Hirnniel. Undervejs blev vi
tørstige, gik ind i en Gæstgivergaard og bestilte et Glas øl. —
Korn i Snak med nogle Gæster,
som inviterede os over til deres
Bord og trakterede med øl og
Cigarer. Vi tilbragte en fornøjelig
Eftermiddag i behageligt Selskab,
og det blev henad Aften inden vi
brød op.
I Buer var der Majfest, Gader
og Pladser var pyntet med guirlandesmykkede Majstænger, Blomster og Flag. En Mængde Gran
og Løvtræer var hentet fra Skoven og dannede en kunstig Alle
til Festpladsen. Bladene var allerede halvvisne i Varmen, og Husenes Blomsterguirlander saa noget afjasket ud.
Vi var kommet i Feststemning
og gik op paa Hotellet for at spise
til Aften. Her var mange Mennesker, Dans og Lystighed, saa vi
blev snart trætte og bestilte Natlogi. Det blev os en stor Skuffelse
at alle Gæsteværelser var optaget
i Anledning af Festen ; men de
trøstede os med, at der ikke var
saa langt til Essen. Sporvognen
havde Holdested lige om Hjørnet.
Vi gik derned. — Rigtigt! den
„Elektriske" svingede fuldt lastet
forbi. Hvor kom alle disse Mennesker dog fra? — Saa stod vi
lidt og ventede paa den næste ogsaa den var stoppet til Randen.
Slukørede travede vi efter langs
Skinnerne. De elektriske Glødelamper lyste ; det var ligesom en
lang Gade, kun Husene manglede.
Overalt ude i Mørket saa vi lange
Rækker af Lys, som Perler paa
Snore, nogle løbende næsten parallel, andre krydsende vor Bane.
Det var en stille, stjerneklar Aften
— kom den raslende Sporvogn
ikke farende med visse Mellemrum,
var vor Vej som en Vandring
gennem Universet ; thi de mange
Lyspunkter samlede sig hist og her
i det fjerne som et sammenflydende Stjernehav, ligesom Him-

melhvælvingens Mælkevej, og det
var vanskeligt at konstatere, hvad
der var jordisk Lys og hvad der
var Stjerner.
Vi nærmede os et saadant Straalebundt, som vi antog var Essen.
Det var dog kun en mindre Fabriksby; snart dukkede en ny op,
og atter en. Alle de mange koncentrerede Lyspunkter ude i Horisonten maatte være lignende smaa
Fabriksbyer, sansynligvis Led i det
Kruppske Kæmpe-Foretagende.
I en af disse Fabriksbyer var
der Arbejderfest. I Forsamlingssalen gik Dansen livligt til Orkesterets Toner. Vi købte Honningkager og kandiserede Frugter ved
nogle smaa Boder, blandede os i
Mængden og saa paa Dansen.
Forespurgte om vi kunde overnatte der ; men der var ingen Værelser. Klokken 12 var Herligheden

forbi, Lysene slukkedes og vi travede videre. Ogsaa de elektriske
Glødelamper langs Vejen slukkedes, og Sporvognene holdt op med
at køre. Vi fulgte stadig Linien,
der gik som gennem en ødemark,
kun hist og her en Samling Bygninger.
Hvornaar fik den Vej dog Ende?
Hvad skulde vi egentlig i Essen
Trætheden
nu paa denne Tid ?
meldte sig atter. Udenfor et Traktørsteds Veranda stod Borde og
Stole mellem Laurbærhække. Vi
satte os derind. — Bare hvile et
øjeblik !
Hvor længe vi havde sovet der,
anede vi ikke. Jeg hørte noget
pusle udenfor — hørte hviskende
Stemmer, og da jeg gjorde en Bevægelse stak et Par unge Mennesker forskrækket i Rend op ad
Gaden.

Landevejs-Idyl ved irburg

.Xerdbornholins
.51dreJJef6rtegne:de!
(

Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hak], E., Løsebækg., Al!. Tlf. 78

Malermestre
Jacobsen Ludv, fiavnegade, All.
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Magasin du Nord, Allinge. Tit. 5
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29
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Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
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Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69
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Weber, Anna, Allinge, Telefon 12
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Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140
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Hotel Allinge Telefon 25
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Gornitzkas Bogtryk, All. Tlf. 74

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C , Allinge, Tlf. 39

Kul og Koks
Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, Tlf.7

Købmænd
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98

Ligkistemagasiner
Kofoed & Mortensen All.T1f. 77.79
Mortensen, Herman, All. Tlf 47

Petersen, Thora,v. Posthuset All.

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas
Klaver — Vtoltrr — Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H , vi Posthuset Ali.

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense,.

v/Posthuset Allinge

Skræderforretninger
Lind, Sander, Nørreg. 5 Allinge
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser
All.-Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4, Lørdag' 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Teglværk
M. Bloch Tlf. Allinge 127
Mursten, Tagsten, Drænrør,

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x
Indlevering til Bornholms Dr mpvaskerl.

Vognmænd
Bohn, Emil, Sønderg., AII. Tlf.46
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133
Person- ag Lastkedel
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v
7 Personers Vogn

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet.
Ekstra Linier 1,50.
Absolut billigste Avertering.

