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Onklen fra Klondyke. 
0 -- 

Man skulde have troet, han var 
en Prins elles. i det mindste en 
Hertug, at dømme efter al den 
Stads, der blev gjort af ham. Men 
det var han slet ikke. Han var 
slet og ret John Smidt, en klod-
set, udannet Guldgraver, der som 
ganske ung var rejst til Amerika, 
og hvem det efter mange Aars 
Slid og Slæb var lykkedes at skra-
be en Formue sammen. Nu skulde 
lian vende hjem til sin Fødeby 
for at hvile lidt ud og besøge 
sine Slægtninge. 

— Hør, Charles, sagde Fru 
Thompson en Dag til sin Mand, 
mens de sad ved Middagsbordet, 
min Onkel John, som jeg aldrig 
har set, skriver til mig, at han om 
et Par Uger kommer paa Besøg 
hos os, og at han maaske vil blive 
her en Maaned eller to. Han skri-
ver, at han helst vil bo hos os, 
hvis . . 

— Bo hos os? udbrød Hr. 
Thompson forbauset og indigneret 
og satte sit Ølglas fra sig med en 
saadan Appel, at Øllet gik ovenud. 

— Nej, det bliver der ikke no-
get af. Jeg kan finde mig i, at 
dine fattige Slægtninge kommer 
her engang imellem et Par Dage 
paa Besøg, men naar denne her 
Guldfngl tænker paa at indkvar-
tere sig her for Resten af sit Liv, 
da synes jeg virkelig, at det er 
for meget af det gode. Har jeg 
ikke ofte sagt Dig . 	. 

— . . . hvis han ikke kommer 
til Ulejlighed, fuldførte Fru Thomp-
son roligt sin Tale uden at bryde 
sig om Mandens Afbrydelse. Han 
skriver, at han har samlet sig en 
stor Formue derovre, og i Betragt-
ning af, at han er over de treds 
og har et daarligt Helbred, synes 
han, at det vilde være dejligt at 
tilbringe et Par Aar i Ro hos sine 
nærmeste, inden han tager Afsked 
med dette Liv. 

Ingen Kuliseforandring paa et 
Teater kunde have gaaet for sig 
med større Hurtighed end den, 
der foregik med Hr. Thompsons 
Ansigtsudtryk. Hans blaagraa øjne 
ligefrem lyste af Glæde, endskønt 
han gjorde sit bedste for at skjule 
sine Følelsers pludselige Omslag. 
	 Vi kan da altid undvære et 

lille Værelse til ham, syntes Frø-
ken Mary Thompson, en fiks og 
pæn ung Pige, der kom meget i 
de Kredse, hvor man morer sig. 
— Nu kan jeg inaaske saa faa 
det Diamantsmykke, som jeg saa 
længe har ønsket mig. 

— Men han er maaske en grim 
gammel Gorilla, som vi maa skam-
me os over, sagde Frøken Alice, 
en yngre Søster til Mary. 	Maa- 
ske er han af den Type, der op-
træder med bredskygget Hat, rød 
Skjorte og Bukserne stukket i Støv-
leskafterne. Det vilde berede alle 
vore Bekendte en god Latter. 

— Tror Du, Mama, at Onkel 
John vil købe en Ponny til mig, 
føjede den unge Hr. Edvard Thom-
son til, skønt han kun var ni Aar, 
men dog havde gjort sig en Fore-
stilling om Situationens Mulighe-
der. 

Onkel John kom og blev vel 
modtaget. 

Han viste sig at være et baade 
i Klædedragt og Opførsel ganske 
almindeligt Menneske. Det eneste 
ejendommelige hos ham var en 
vis Skyhed og Forlegenhed, som 
Familien Thompson imidlertid til-
skrev den Omstændighed, at han 
ikke gennem mange Aar havde 
haft Omgang med civiliserede Men-
nesker. Mærkeligt nok syntes han 
heller ikke om at opfriske gamle 
Familieminder. 

— Onkel John er en meget for-
dringsløs Herre, betroede Fru 
Thompson en Veninde. — Han 
maa være forfærdelig rig; jeg er 
sikker paa, at han tænker paa at 
overraske os med en stor Gave, 
thi igaar saa jeg ham sidde og 
tælle et stort Bundt Pengesedler 
igennem, og lian saa saa speku-
lativ ud, som om han netop sad 
og tænkte paa, hvad han skulde 
hitte paa til os. 

Hr. Thompson gik i Ikke mindre 
stor Spænding end Fru Thompson. 
Han var virkelig begyndt at synes 
om Onklen — i det mindste ind-
bildte han sig det da. Hele Fa-
milien lige til det yngste Medlem 
var besjælet af de samme Følel-
ser: Onkel John var en rigtig On-
kel. 

Der arrangeredes tilmed en stor 
Fest for Onklen fra Klondyke. Alle 
Familiens Venner var indbudte, 
og Festen blev endog omtalt i 
Bladene. 

— Vi ønsker, at vor kære On-
kel John skal føle sig hjemme hos 
os, sagde Hr. Thompson til en af 
Gæsterne. Al vor Stræben gaar ud 
paa at gøre hans tilbageværende 
Dage saa rolige og behagelige, 
som vel muligt. Han er gammel 
og har maattet gennemgaa meget 
i Klondyke, og Derfor har han for-
tjent en fredfyldt Alderdom, og en 
saadan vil jeg forsøge at berede 
ham. 

Men i Grunden var Hr. Thomp-
son begyndt at blive noget urolig 
over, at Onklen aldrig omtalte el-
ler hentydede til sin store Formue. 

I et Hjørne af Salen førtes sam-
me Aften en lille interessant Sam-
tale; i Skyggen af en en Gruppe 
Palmer betroede Frøken Mary hele 
Historien om den rige Onkel til 
sin Kæreste, Bankbogholder Mel-
ton. 

— Du maa gøre alt for at være 
rigtig høflig overfor ham, sagde 
hun. Jeg ved godt, at han ser ud 
som en Bonde, at han klæder sig 
elendigt, og at han er dum som 
et Asen, men han er rig, og der-
for gør vi bedst i at være paa  

god Fod med ham. Var det ikke 
for hans Penges Skyld, vilde vi 
naturligvis ikke have den gamle 
Bavian her i Huset en Time. Men 
Papa vil, at han skal være her, 
og naar han er død, skal vi selv-
følgelig arve ham. Om vi to gør 
os rigtig gode Venner med ham, 
er det ikke umuligt, at han beko-
ster vort Udstyr. 

Der hørtes ligesom en lav, kluk-
kende Latter paa den anden Side 
Palmerne, men de to unge var 
altfor fordybede i deres Fremtids-
drømme til at høre det. 

Morgenen efter Festen viste On-
kel John sig ikke ved Tebordet. 
Det var imidlertid ikke noget usæd-
vanligt, thi han plejede ofte at 
gaa en lang Morgentur for at 
n faa bedre Appetit", soul han selv 
sagde. Men da han ogsaa ude-
blev til Frokost og Middag og 
heller ikke viste sig, da Mørket 
fa?dt paa, begyndte Fru Thomp-
son for Alvor at blive urolig. 

— Jeg er bange for at der er 
hændt Onkel John noget, sagde 
hun til Manden. Han er jo ikke 
endnu saa godt kendt her i Byen. 
Tænk, om han er faldet i Hænder-
ne paa Bondefangere, der maaske 
har drukket ham fuld og stjaalet 
hans Penge. 

Hr Thompsen fandt denne Tan-
ke saa frygtelig, at han øfeblikkelig 
gik til Politiet for at anmelde 
Onkel Johns Forsvinden. Paa Op-
fordring beskrev han meget nøje 
Onklens Udseende. 

— Savnede han yderste Led 
paa højre Haands Pegefinger? 
spurgte Politimanden, som han 
henvendte sig til. 

— Ja, ganske rigtigt, svarede 
Hr. Thompson, undrende sig me-
get over, hvordan i al Verden 
Politiet kunde have rede paa det. 

— Optraadte han meger tilbage-
holdende og stille, ligesom lidt 
forlegen ? 

— Ganske rigtigt, bekræftede 
Hr. Thompson . . . De har altsaa 
truffet ham? 

— Nej, det har vi ikke, men 
vi vil forfærdelig gerne have fat 
i ham, svarede Politimanden med 
et meget sigende Smil . . . — Er 
det ham? spurgte han, idet han 
tog et Fotografi frem af en Skuffe. 

— Ja, det er ham i egen Per-
son, udbrød Thompson bestyrtet. 
— Er der sket ham en Ulykke? 
Og hvordan har De faaet fat i hans 
Fotografi ? 	 , 

— Denne Herres Fotografi til-
hører vort Forbryderalbum, var 
det rolige Svar. 

— Forbryderalbum? Hvad me-
ner De? Han er jo min Kones On-
kel! 

— Er De ganske sikker paa det? 
spurgte Politimanden. 

— Ja . . . ja . . . jeg troede 
det i det mindste, stammede den 
forskrækkede Hr. Thompson, for 
hvem et Lys begyndte at gaa op. 

— Jeg skal fortælle Dem, at  

denne Person, der forresten op-
træder under en Mængde forskel-
lige Navne, er en af Landets mest 
durkdrevne Svindlere. Den Kome-
die han har spillet med Dem, er 
just hans Specialitet. Vi tabte ham 
af Syne for nogle Aar siden, hørte 
saa at han var rejst til Amerika, 
til Klondyke, og der har han jo 
saa nok truffet den rigtige Onkel 
John og faaet saadanne Oplys-
ninger af ham, at han har kunnet 
spillet denne lille Komedie. Og 
naar De undersøger Deres Hjem 
nærmere, vil De nok faa at se, at 
adskelligt er forsvundet, kender 
jeg „Onkel John" ret. 

Politimandens Formodning viste 
sig at være rigtig. Ikke blot Fa-
milien Thompsons eget Arvesølv, 
men en hel Del ogsaa af, det, der 
var laant til Festen, var borte til-
ligemed Fru Thompsons Smykker 
og tyve Purd Sterling, som Hr. 
Thompson havde taget ud af Ban-
ken til at betale Regninger fra Fe-
sten med. Paa „Onkel Johns" Ho-
vedpude fandt man en lille Billet, 
fæstnet med en Knappenaal: 

„Jeg har desværre ikke Tid 
til at blive hos Eder længere. 
Jeg takker for den store Gæst-
frihed, I har vist mig, og jeg be-
høver vel ikke at forsikre, at jeg 
befandt mig rigtig vel. Jeg be-
der Dem hilse Deres DatterMary, 
at jeg desværre ikke ser mig 
i Stand til at bekoste hendes 
Udstyr, selvom hun er nok saa 
venlig overfor den gamle Bavi-
an. Endnu en Gang: Tak og 
farvel". 

Onkel John. 
•••11••.•,....22171C. 

2y og Land. 
Jernbaneoverskæringer. 

De mange Automobilulykker, 
indtruffet ved Jernbaneoverskæ-
ringer, har gjort det Spørgsmaal 
aktuelt, hvordan disse Ulykker 
kan undgaas. Et svensk Firma, 
Luth & Rosen, har taget Tanken 
op og konstrueret et Bommaski-
neri, som paa Afstand bliver sat 
i Gang fra en elektrisk Central-
station. 

Koujunkturerne. 
„Det lysner i øst" er Titlen 

paa en Artikel om Verdenssitua-
tionen. Det paavises heri, at Dan-
mark har oplevet sit Huld under 
Krigen en Gang til ved at slippe 
ualmindelig let gennem Krisen, 
selv om der forestaar onde Dage 
med Landbrugskrise og Arbejds-
kampe. Som væsentlig Aarsag tel 
Verdenskrisen anføres den Kends-
gerning, at en Trediedel af Jordens 
Befolkning — Rusland og Kina 
--- har været og endnu er revet 
ud af de økononiske Samkvem; 
men medens der for Ruslands 
Vedkommende endnu ikke erken-
des nogen Lysning, menes Kinas 
Genindtræden som Led i Verdens-
økonomien at være forestaaende 
(Demobilisering af 2 Mill. Soldater, 
Anlæg af Jernbaner og Veje), 
hvilket bl. a. skal bevirke, at 
Landbrugsprodukter fra Danmarks 
store Konkurrenter pasny finder 
et Marked i Kina, hvorved Kon-
kurrenten i England mildnes. 

(Dansk I Iandelsblad) 

Bærproduktionen i Amerika. 
Oregon og Washington leverer 

74 0/0  af al Bærfrugt, der hen-
koges i Amerika. Det samlede 
Aria I, der i Oregon anvendes til 
Dykning af Hindbær Loganbær, 
Brombær, Stikkelsbær og Jordbær, 
er 19,300 acres. Overnævnte 2 
Stater leverer ogsaa 85 0/0  af 
Amerikas samlede Produktion af 
frosne Jordbær. 

Russiske Kul. 
Ifølge en af Folkeforbundet 

udarbejdet Statistik er i den første 
Fjerdedel af 1930 den maanedlige 
russiske Kulproduktion steget fra 
4,5 Mill. Tons til 4,6 Mill. Tons. 
Gennemsnittet i Aarets Løb var 
3,8 Mill. Tons mod 3,3 forrige 
Aar. Produktionen svarer til 3/4  
af franske, 1/4  af den tyske og 
1/7  af den engelske. Den lavere 
Pris paa russiske Kul har skaffet 
dem Indpas endog i den engelske 
Dominion Kanada. Der er truffet 
Modaktion fra den kanadiske Re-

' gerings Side, ligesom der er sket 
Henvendelse til Regeringen i de 
forenede Stater om at træffe For-
anstaltniuger mod Indførsel af 
russiske Kul, son skader Landets 
egen Produktion. 'Italie. ' har købt 
store Partier russiske ArSTacitekul 
billigere end engelske og ligger 
bekvemt for Videretransporten af 
russiske Kul fra Sortehavshavnene. 
Hvis Rusland kan opretholde den 
lavere Pris, vil det blive en alvor-
lig Konkurrent til den engelske 
og kontinentale Eksport. 

(Wirtschaftdienst.) 

Rækkehuse. 
Disses Betydning under de 

nuværende økonomiske og sociale 
Vilkaar omtales i et Radioforedrag 
af Poul Henningsen om Thorkild 
Henningsens Rækkehuse, gengivet 
i „Arkitektens Maanedhefte" og 
ledsaget af Illustrationer. Bl. a. 
fremhæves Betydningen af at Ræk-
kehuse giverBymennesket en Have, 
,,et Friluftsrum, ikke større end 
at han selv kan passe det, men 
stort nok til, at han og Kone og 
Børn kan hente Sundhed og Ner-
vehvile derfra.. Enhver som ikke 
er begejstret for Entagelejligheder 
og paa den anden Side lidt bange 
for Udgift og Ulejlighed i For-
bindelse med Villakøb, vil have 
Glæde af at læse dette Foredrag. 

Metalbelægning paa Veje. 
De stadig større Krav, Trafiken 

stiller til Vejenes Holdbarhed, har 
bevirket, at et amerikansk Firma 
— The American Rolling Mill 
Company i Ohio — nu gør For-
søg med Metalbelægning ,af Veje. 

-"" 

Færdselsuheld i 1930. 
Nævnte Aar indtraf godt 12.000 

Færdselsuheld, deraf i Stor-Kø-
benhavn lidt over Halvdelen, 1696 
paa det øvrige Sjælland, 1130 paa 
det øvrige Øer og godt 3100 i 
Jylland. I godt 10,000 Tilfælde 
Motorkøretøjer implicerede. I 232 
Tilfælde dræbtes Personer (245 
Dræbte ialt), i godt 5000 Tilfælde 
korn Personer til Skade: ca. 6800 
Tilfælde medførte kun materiel 
Skade. Omtrent Halvdelen af de 
dræbte Personer var Fodgængere 
(109), deraf 34 Børn under 6 Aar ; 
57 var Cyklister, 39 Førere af 
Motorkøretøjer (de 30 Motorcyk-
lister); 35 var Passagerer paa 
Motorkøretøjer. løvrigt kom 2379 
Cyklister til Skade, 1394 Fod- 



gængere, 881 Førere af Motorkø-
retøjer og 860 Pasagerer paa saa-
danne. 1 6884 Tilfælde skyldes 
Uheldene alene Forhold ved Fø-
ringen af Motorkøretøjer, i 1186 
Tilfælde var saadanne Forhold 
medvirkende; 1670 af Uheldene 
foraarsagedes af Cyklister. 

(Statistiske Efterretninger) 

Litauens Baconproduktion. 
Litauens største Kødeksport-

fabrik A.G. „Maistas" har i 1930 
undergaaet en fuldstændig Reform, 
hvorved den samlede Eksport af 
Bacon, Kød og levende Dyr ligger 
i Hænderne paa dette Selskab. 
Efterspørgselen er steget saaledes, 
at „Maistas" har maattet oprette 
to nye Slagterier, der leverer 3000 
Svin pr. Uge. Siden 1927 er Tallet 
af anvendte Svin steget fra 16,525 
til 163,703. Medtages Okser, Kalve, 
Faar og Fjerkræ, viser det sam-
lede Tal henholdsvis 52,529 og 
306,446. Baconproduktionen har 
udviklet sig fra 121,023 kg i 1928 
til 785,277 kg i 1930. England af-
tager Størstedelen af denne Pro-
duktion. 

(Wirtschaftliche Information) 

Skagen Fiske-Hermetik. 
Aktieselskabet af dette Navn, 

stiftet af Skibsreder A. P. Møller, 
Direktør Chr. H. Olesen og Fol-
ketingsmand, Grosserer Halfdam 
Hendriksen, har nu begyndt sin 
Virksomhed under sidstnævntes 
Ledelse. Selskabet overtog den 
tidligere Fabrik, indrettet i det 
danske Frysningskompagnis Byg-
ningskompleks ved Skagens Havn, 
og har i Løbet af nogle Maaneder 
oparbejdet et Lager af første Klas-
ses Fiske-Hermetik, hovedsagelig 
Fedsild og Sardiner i Tomat og 
Olie, Brisling- Sardiner og Fiske 
boller ; senere vil Produktionen 
blive udvidet til at omfatte Makrel-
og Tunfisk-Hermetik. Arbejdsstyr-
ken er allerede nu 100 Mand. 

(Dansk Fiskeritidende) 

Margarineforbruget. 
I Tyskland produceres og for-

bruges der aarlig ca. 10 Mill. 
Centner Margarine eller 16 Pund 
pr. Individ, i Storbritanien 4,5 
Mill. Centner, 13 Pund pr. Indi-
vid, i Holland 3,4 Mill. Centner, 
18 Pund pr. Individ, i Danmark 
1,7 Mill. Centner, 45 Pund pr. 
Individ, i Sverige 1,1 Mill. Cent-
ner, 16 Pund pr. Individ, i Norge 
ca. 1 Mill. Centner, 34 Pund pr. 
Individ, i Frankrig 660.000 Cent-
ner, 2 Pund pr. Individ. 

(Smor Tidende) 

Herretøjs Vedligeholdelse. 
En Skrædder i New York ud-

sender hver 3. Maaned en høflig 
Henvendelse til sine Kunder, hvori 
han gør opmærksom paa, at Tøjet 
bevarer Udseende og Styrke me-
get længere, hvis det regelmæssigt 
blev ordnet af en Skrædder. Re-
sultatet skal være blevet, at han 
ikke alene har faaet langt flere 
Oppresninger og Reparationer, 
men ogsaa flere Bestillinger paa 
nyt Tøj. Det sidste overraskende 
Faktum skal skyldes den Omstæn-
dighed, at Kundernes Venner og 
Bekendte ønskede at købe Klæder, 
der kunde bevare Udseendet saa 
længe. Samme Skrædder har lan-
ceret Abonnement paa Eftersyn af 
Klæder. Tøj, der er købt hos ham, 
repareres hver 3. Maaned og pres-
ses hver Maaned til Priser, der 
ligger 250/0 under hans sædvan-
lige. 

Var dette mon ikke noget for 
vore egne Skræddere? 

Arbejdsløsheden i Danmark 
var i April Maaned 1926, naar 

samtlige Fag regnes under Et, 
16,5%, i 1927: 23,0%, i 1928:16,8 
0/0, i 1929: 13,3°/0 og i 1930: 11,8 
0/,.. I 1930 var der 42 Konflikter, 
der medførte Arbejdsstandsning; 
deraf var de 5 løbende fra 1929. 
Disse 42 Konflikter berørte ca. 
5350 Arbejdere og medførte Tab 
af ca. 144.000 Arbejdsdage. 

(Statistiske Efterretninger.) 

Andelsslagterierne i 1930. 
Danmarks 51 Andelsslagterier 

slagtede i 1930 godt 5 Mill. Svin, 
hvoraf langt den største Del (ca. 
5 Mill.) var Andelssvin 	i Mod- 
sætning til Købesvin (ca. 11.000), 
Søer, Orner (ca. 40 000) samt Ud-
skudssvin (ca. 70.000). Der eks-
porteredes godt 18.000 levende 

S vin. 1 1929 var Tallene godt 4 
Mill. slagtede Svin og Eksport af 
ca. 6000 levende Svin. Der slag-
tedes i 1930 godt 28.000 Kreatu-
r r og ca. 150.000 Kalve og Lam. 

ndelsslagreriernes Ægeksport a n-
droen ligesom i 1929, godt 6 1/2 
Milt. Kroner. 

(Smor-Tidende.) 

Selskabelig Forenings 

Aftenunderholdning. 
Onsdag Aften var meget vellykket. 
Trods det daarlige Vejr var mange 
mødt op, og » Revyen i Viser og 
Sange" indkasserede et livligt Bi-
fald. Af de mange Sange aftrykker 
vi en enkelt til Bornholms Pris, 
der blev sunget paa en kendt Wie-
nermelodi. 

Bornholms Pris. 

I Danmarks Land 
ved Skov og ved Strand 
ej skønnere Plet vi jo fandt. 
Med Klipper og Skær 
vi har dig saa kær, 
og Prisen saa let du jo vandt. 
I Stormenes Sus 
staar Klipper i Brus, 
naar Havet saa vredt rynker Bryn; 
i Sommerens Skrud, 
naar Skoven staar Brud, 
der findes ej skønnere Syn. 
Fra Højlyng og Skove til Oddens 

Sand 
istemmer nu hver Vandringsmand : 
Borringholm ; Du skønne Ø, 
hvor vi vil leve og vi vil dø, 
med dine Klipper ved Hamren og 

Rø 
er du jo Perlen t Østersø, 
Borringholm, mit Fødehjem, 
stolt du af Havet stiger frem, 
kronet af Skov og kranset af Sø, 
Du skønne Ø, Bornholm. 

Efter den ca. 2 Timer lange 
Underholdning gik Dansen livligt, 
og det blev en Aften, som Med-
lemmerne vil mindes længe, og 
Bestyrelsen og de agerende havde 
megen Glæde af. 

Leg atfortegnelse for Haandværkere 
Legatfortegnelsen for Haandvær-

kere og Industridrivende, forelig-
ger nu i et Hefte, der giver Op-
lysning om ca. 200 Legater, sær-
lig beregnet for Haandværkere og 
Industridrivende. De er inddeit i 
4 Grupper : 1. Legater og Laan til 
Etablering, Ophjælpning og Præ-
mier for Mestre og Svende. 2. Le-
gater til Rejser og videre Uddan-
nelse for Mestre og Svende. 3. Le-
gater til Lærlinge i Haandværk og 
Industri. 4. Legater til trængende 
Haandværksmestre, deres Enker 
og ugifte Døtre. Legatfortegnelsen 
udleveres gratis ved Henvendelse 
til Fællesrepræsentation for dansk 
Haandværk og Industri, Vestre 
Boulevard 18, København K. 

Skadelige Tandplomber. 
Dr. A. Lippmann har konstate-

ret, at der igennem to forskellige 
Metaller — Guld og Tin — kan 
opstaa elektriske Strømninger i 
Munden, hvorved der fremkaldes 
Hovedpine, Bræriden paa Tungen 
o. s. v., endog Trækninger i Mund-
musklerne. 

Film og Virkelighed. 
Filmsregissøren Fritz Lang hav-

de til en Forbryderfilm engageret 
nogle vaskeægte Forbrydere fra 
Berlins Underverden. Politiet fik 
Nys om Sagen og gjorde en brat 
Afslutning paa Prøverne ved at 
arrestere nogle længe eftersøgte 
Forbrydere. 

Kirke og Biograf. 
Verdens sydligste Kirke befin-

der sig paa den øde Klippeø Syd-
Georgine i det sydlige Atlanterhav. 
— Foruden at være Verdens syd-
ligste Kirke har den ogsaa den 
ret enestaaende Egenskab samti-
dig at tjene Øens Beboere som 
Biograf. Et stort Lærredstæppe 
spændes foran Alteret — og Fil-
men ruller. 

Aarets Damemoder. 
De Farver, Hatte (derunder nye 

Straahatte) og Handsker; den kom-
mende Tid vil bringe, omtales og 
illustreres i Dansk Mode.Tidende, 
der ogsaa ofrer en ret indgaaende 
Omtale paa Foraarshatten i Berlin.  

„Robiuson Crusoe"s Forfatter. 
Daniel Defoe døde den 26. April 

1731, altsaa for 200 Aar siden. 

For 75 Aar siden. 
Den 27. April 1856 aabnes Jern-

baneforbindelsen til Korsør og 
Dampskibsforbindelsen fra Korsør 
til Kiel. 

Et mærkeligt Fremskridt. 
Det er med April Maaneds Ud-

gang lige 10 Aar siden, at den 
sidste Udbringning af Post paa 
Søn- og Helligdage fandt Sted. 

Et Brev, som nu lægges i Post-
kassen om Lørdagen Kl. 16, ud-
bringes først Mandag Morgen, dvs. 
40 Timer efter Afsendelsen. 

Jordens dybeste Sø. 
Baikalsøens største Dybde er 

1522 ni, hvilket er 1060 rn under 
Havets Overflade. Dens Tilli bs-
omraade er 11/4 Gange større end 
Tyskland, og dens eaeste Afløb 
er Angorafloden, en Biflod til Je-
nissei Vandet er ualmindelig klart : 
undertiden kan man se igennem 
det lige til 40 Meters Dybde. Un-
der 250 m er Temperaturen 3,2° 
--40 C. og konstant hele Aaret. 
Søen er tilfrosset fra Januar til 
Maj. Paa Grund af Storm dannes 
ofte indtil 4 ni høje Isvolde og 
Isskruninger. Dyreverdenen er me-
get ejendommelig, bl. a. findes 
der den saakaldte ,,Oliefisk", hvis 
Skelet er tyndt som Papir. 

Fra gamle 
Protokoller. 

Rrinbtiben »nr naturtinrib en meget 
befinrrlig 7.itt paa mange "Manber. Ze 
engelffe Crlogbniced fr cerme1‘e undring 
i »ore caairranbe og gjorbe aorbinbelfe 
nieb tOnirerbenen nberft probtemntiff. 
.`3fotge ben ftrenne @iitiernore, erbre 
ffutbe alle isabe og 3artøjer bcere 

truffet højt op part 2atib, ()tiltet mert 
nit ub orer be arme aifleie, ber jna 
beret Netring Dbetngt. 

;lifter'døber Rneb fra (Sanbrig for-
fogte 'tuber bibfe Cmfteenbiglieber at 
naa tit Rebenbarn ineb et 13ar 3erb-
fagerer; men bet Inftebeb ilte. Xjan flap 
bog hjem igen og aftagbe Nappart for 
Retten oin fin mibluttebe gcerb. 

lider 	fantre ftøbte han paa engel- 
ffe Rrnbfere, font bart unbflap ieb at 
fnurtte inb tit Iraitterig, bror ban Ina 
i 2 Zage (Der ftiftebe tient fflefeubt. 
jtnb nieb en C-tipper, ber feriere i nor. 
hinbelle ineb Rane, forfogte at arran-
gere en anugferfart, inert bet er nu 
en Diftoire fur fig). ener fnart Rtnb- 
ferne »ar borte, flat ban til 	men 
ub for cC,tillingen nar bet galt igen, 
ornerib bet atter Inffebeb barn nt tom-
me inb til gnub. Der kante ban en 
Rittert af en Wlnub reb Nan sinoirb 
'..1.1tonfeir fur at fe, ()ritten Slum 	ii- 
gelftrnaribeit flurebe, og bemcerfebe ba, 
at ben fttirebe lige hib iniob bam. 91n 
nialbt bet om at roere fnebig, og bet 
Den- 43er Raab ogfaa. Dan fif hurtig 
fat i et fvenff alag og feenfre Rterher 
(barbe Cae;retifferite 	frerlig Rlcebe- 
bragt?) og Mulle be nubre 4 Tuja-
ner, forti ilte turabe freriff, i Vinen. 
tOrlagbmanben fenbte fur en 3artabfe 
meb 2 effieerer i Sanb. Crerfor bible 
nctaftob ()nit (pan lretift eller engelff P) 
at 'Banben rar bjenunebørenbe ber i 
'uen og paa tisej tit Ilintinø, og nt 
ban ilte fel° rar 	jer, men at ben ne 
rar rejft i aorrejen orer 2arib. jan() 

gtippebe itnibtertib nem 	tact: 
ningerneb Zrotobtieb, be forrnabte barn, 
og bon mnotte gnn tit '23eIenbelfe, bror-
efter be beflaglngbe 'Bad og £abning, 
og 4.ieber lianb manne Løbe en riden 
og fejle tjim. 

8an »ar ber bet nieb ben jtenffe 
Wpree 	Dennittafen fra lBrante. 
bit Dan fagbet at rare forumet til 
scene forfulgt nf fjenbtlige E-fibe (her 
ophifeb ilte af bitten Nation, 	tig- 
lanberne rar jo ilte banb ajenber — 
trnertimob.) 

3 Nattenb Whilia og 'inerte  barbe 
3ebeir Ranb nt. fl. faner taftet ben 

frenfle 	nieb en fammenbunben 

Deft(!) ('er bor er intet Znreinrrn 
bengang), ett Zønbe salt og 2 Zon-
ber 93reenberin, faut flutbe føreg bort 
fra trinbet. Ssfilbungten, ber barbe 
Darniblangerocegt reb aznebatteriet, 
tom itnibtertib 	nilbe uibe 'Bette(). 

Rern; gjorbe aorføn pan at be-
fiiite bani til at fatte 2jneue, men 

filbungterr rar flanbtinftig og gjorbe 
VInmelbelje til fin forefatte, Q3urnbarber 
tijan; Daniel torp, her fonftaterebe, 
at ber brerfen rar flet fitrnelbelje for 
Zolbreefenet eller for 43ifuetofficeren 
52.ojtuant Noner, 4t,orfor ban beftag. 
tagbe 'Bnab og 2abuing. 

',)aer Ran?, »ar font fagt fnebig, og 
for :Retten flarebe ban jig nieb nt ran. 
[ton, at leftiffeljebforfoget bare rar 
tepog, berimob maatte 3 af Qingincen-
bene, 3 ainbvigborgete, unbgralbte for 
naSnenfferen, ibet be 	Rautioniher far 
Ilart manne bebe for Zolbfuig. 

„aceftningen Cae'anbuig" terintlebe aa. 
benbart rir militeere i bine betonløbe 
`fiber og fan optaget unr ber, — at 
;lama'Borger i mine, ba han 
en '?Ilten rom til Gasbrig ug ritbe 
Eture 9tatIoni, fit anrift Writoub acebe. 
riebenb Zagtigftue, bror ber i aorrejen 
rar inbfrarteret 2 llitberofficerer. 
spigers  rebte op til barsi put en e, Ing-
bcent, neeffebeb ban meb benbe, tittet 
generebe be 2 nubre, ber fortaugte 
til at fore. 'Der opftob ba ett F.)rbftrib. 
Ze talte tuff, inb "Særten iffe forftob, 
linberoffieer aiaelier ftob ba op og fin 
gebe tit ben ragtbarenbe 2ajtnnirt, ber 
fenbte en @efreiber og 2 -,Solbater, 
braste 53unet'2Irreft i .1.3agtevi (inn-
bufet). beo fulgte intiblertib iffe gob-

mcb og flog (.5bafoen af Dorebet 
pan fflefriiberen, brorpna benne til 
@engcelb gat brun et Rolbeflab for 
irt)ftet. ;futil ibøntte3 en 'Bobe. 

11. 9.1taj 1812 fammenfatbeb til 
Nnabfluefainling af 'Birfefogben i 
„fanbrig Reiabljub• for at brøjte 
Cpbungelfen af et aattigtju for Wl-
tinge-Q.-aanbuig. 

3 	(Itibrigfiffere trobfebe 3arimiber 
mob at tage paa 5øett og tog ub paa 
,,ffirunbet" og trnt Zorff. 

Ze obierrereoe gauf?e rift en engeljt 
Ortogbinanb reb libriftianbo, men for= 
fegte itte at flygte, for bet rar for fent, 

liglcznberne afftar ben' Zitbagetoget 
og fedte en 	ineb 1 Officer og 
12 "Mad ben fif bene Ze rar imite 
tertib incerfeliq nol renlige og jpurgte 
rut be tnnbe tabe airt og fobte faet 
for 10 enetelffe 	Zebuben ub, 
fpurnte be bog meget inbgnaenbe om 
ambolbene rem 'Bornholm - navnlig 
be militirre. (!) Øa be fjernebe fig og 
rar pan et tbobfeflubb ?liftnnb, tifraabte 
nejterne benl, Din be fenbte Volffen 
(ben berømte Enperfnptajn) og be flire 
tube ja. 

@ureinineti fif 53nbberetning berom 
og forlangte beat ftraffet for tit hare 
gantebeb meb ajenben og for at bane 
urertraubt aorbubet mob at tage pan 
("søen og anforte fon, frcerptde 
ftcenbiglieb, at be lunte rem fttigtet, 
t)ai4 be barbe benntibt i 

`te blev fraftin forjrarebe ineb, at 
be barbe orertranbt aorbubet af Stub, 
he barbe ftrntb reb Djenitomften trut-
tet 3Liaben part 2airb, og bet rar ilte 
benr, her barbe neolnbt rig meb ajen= 
ben. eartitibig rejfieb ber en traftig 
Curofition mob aorbubet. @urernoren 
gat) fig nu tfte pan herte '4.3iinft, men 
atflerne flap rift for pibere Ziltale. 

q3erfonalia: Ole Zingenfen Rjotter, 
@aarbejer i Vfilinge Enar 3orgerffetb 
nf 1 fte Stlabfe four Danbleube. Dailb 
deroen jalin girer 43nuteobligation 
paa 399 NN. tit burgen Roefoeb paa 
Dannaerbbohn. 

'Buformeenbene 	areberitfen og 
Jacob Danfeu 	befigtiger et 'parti 
Nugi „$roriantmagafineta 
rig (92u en gænge af C(e Sanenbfenb 

.jeriboiti, font heraf fit Warnet „ae b n 
boer' 'denne eplubning bar jeg fra 
2cerer,  Denriffen, --nnbria,) og flønner, 
at bet nol fan brugen til 'Brob, om 
bet blot flittig øfeb og tufteb (er aaben-
bart fugtigt ) 

1814 3efenbtgørelfe om rebfluttling  

ophrfeb. 
1815 "rareproturalor. gog har fin 

forfte C-eg i Daminerbbub,sBirteting. 
'Anberb Derfiebb Rane boarmeb for 

Rratfatneri, 	tine for Zureri. 
'Borgerfartajn ?laber; 9rtielfen, ?Ming 

er gammel og fung. ilair kur i an- 
bet 9gteffab meb angbalene Daagenb, 
Zoner af Rapt. aerib ,fjanten 	fter- 
teuerffe. 	benbet farfte '?kterlab meb 
Rapt. Dammer bar (jun 23orn, faut 
Elurs faroricerer. Rapt, 'Klim] bar en 
Vatter af førfte '2.gteftab ineb Zortbe 
.iargenbbatter. ban beltager jig orer 
[in Duftru: „Za hun ilte rifer henne 
gatter ben 513tigt, font moberlig 
beb forbrer og ej beller biler ben ?fg. 
telte og ben gobe Omgang, font burt 
flutber mig font fin 'Illeutb, mon jeg 
befrugte, at min Zoner. ;tant jeg er 
bob, ilfe ril lupe bett Net, ber tilforn-
mer benbe, brorfor jeg nu befternmer 
at buil Rat arre alt efter ulig". 

1816 3eber Vtribreab @rønbect) fnat 
"Burgerjtab i 8anbrig fom Danbtenbe. 

1817, ben 15 Cept. jammenfalber 
'Birtefogben ?Irboe i Dable tit Nnab- 
befamling i 	for at beliberere 
og tage "Beftutning meb 3irfetb 
unanere om Opflateljen af en fole-
btigning i banintertm:,. "Birf. 3irletb 
aorincrub »ar niobt. 

?Irboe mener, at ben bør ligge indlem 
V3nerrie, og at ben bor nære af 
binbingburrrt »reb 2erreegge gobt for. 
innebe rireb Nennbreebber og bare Zegt. 
tag. 

Borgertre er »Ulige til at brigge 
C~atotcbtgning, men man a(beleb frafige 
fin t)berligere anfoftninger f. &b. til 
2e rereb() 2onning, 294 og Z3.rrine rn. 

1818. 9Jallentin Rnab feetger fin 
jenboin i 9Iflinge ti( fin Con 

"Battentin Ran4 fer 2000 dater. 	e- 
ber 'Ittiffelfen @roubeeti frelser fin It). 
gaarb rneb 43tabb og møffe tit Daine, 
Nronbech for 1904 i"b1. 

tibriftinn s-t3inberg bomineb tit at 
inbfritit' antrobligation paa 800 Nbt. 
til .`,.bngeri Roefoeb, Dammerbbolm. 

Røburairb ;len() Djortt) fnat "Borger- 
flab i Vtainge, 2arb 	etre, 
(entin Ranb„Danb 'Beter @rønbeeb, 
f:)te Danfen c3tub, 	SUoe og Daub 
areberif Nrgenfen, (Mnarbejere i 
tinge og aldrig fnat 'Borgerffab af 
2ben Rlabfa. 

Raptajn R3ibftrup Wirer anrinfret. 
tor. 

1821 lommer )t)rteege Morten 2unb 
til 91ainge. 

30. 	1821 u Folelomoti53fio- 

nen forlandet i saltbrig Zingbub. 
Men beftaar af 913.1flor 8lotåberrer, 
siRiffel 	@roribeet) og R, ;IS bom- 
mer. Zebuben »ar tragte`Borgere stubt. 

'De frareerenbe maa antage, tab 
be nættuerenbe beilutte." 

tirbent og 3orger i 
reb Nielfen er antaget fant etener, og 
innu brøfter nu band løn. 

43rceften foreflaar: 
1. Dan nubet Renter af be i Zibenb 
2.1ab ftrantebe Rapitaler til CStoleucefe- 
net fallit (1 ganefe 	fcepper V31)fi. 
2. tan fnat buer binortenbbag et pinb 
etter 8 $otter 'Bug af bred Zonbelanb 
aorb i ,Buratigen. 
3. nor bred 23artr, ber gaar i stole 
betateb 6 ,Sfifling ugentlig, men for 
3 Ibørri fan 12 	tinar be buer tit 
famme 	¶e fattige nriber fri 
11nberribuing efter Wrifogning tit 	fo- 
lettiminibfionert oft s)Itteft fra aattig-
rufferiet. 

Zet forfandebe fingerflab tittraabte 
aorflaget, ibet bog be 8 sli3otter N() 
foraitbre 	tit 10 Zbr. 23ts gammelt 
Vant aarlig af bele 31)rattjjert. ¶e 
;borgere, font itte bare Zorb, men bog 
forinuenbe, girer efter aornicenbene 

føliforribeb. 
Zet freingaar af aorbanblingerne, 

at Nefultatet rar ()leret, at ber flittbe 
bolbed ef:fute boabe i Iftinge og •-•attb- 
Dig. 

T,rocurator 'ffltartmann fra Nonne 
forer Ofte (Sager for 1.thrtetinget. 

Si'. L. a Roefoeb. 
Forts. i næste Nr. 
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NOR1) 
Set største Udvalg 
i Xerrelingeri og Xerreunderkftj 

finder De i Magasin du Nords Udsalg. Vore Kva-
liteter er gode og vore Priser er meget lave. 

Vi har et meget stort Lager i hvide og kulørte Man-
chetskjorter. En god kulørt Skjorte med 2 Flipper sælges 
for Kr. 4,85. 

Mægtig Udvalg i Sokker mønstrede og ensfarvede. 
Mønstrede Sokker fra 38 Øre pr. Par. 

Halvstive Flipper i 3 forskellige moderne Faconer fra 
70 Øre pr. Stk. Fikse Nyheder i bløde Hatte i moderne 
klædelige Faconer fra 6,35-11,50. 	Et smukt Udvalg i 
Sportshuer i sidste nye Mønstre og Farver - en god Flue 
sælges for Kr. 2,50. 

Blaa Klædeshuer med blank Skygge er paa Lager i 5 
forskellige moderne Faconer fra 2,85 pr. Stk. 

Ca. 250 forskellige kulørte Bindeslips er paa Lager 
fra 75 Øre pr. Stk. Sorte Bindeslips fra i Kr. pr. Stk. 

Stort Udvalg i uldne Sportsstrømper i smukke mo-
derne Dessins fra Kr. 2,50 pr. Par. 

Pyjamas i Flonel, Trikoline og Zephyr i fikse Mønstre. 
En god Zephyr-Py jamas sælges for 7,25 pr. Sæt. 

Pullover med og uden Lynlaas haves i mange Stør-
relser. Kvaliteter og Farver til smaa Priser. 

Vi har et meget stort Udvalg i Undertøj, Trøjer og 
Benklæder i Maco, Macosan, Kamgarn og i ganske billig 
Bomuld med og uden lodden Vrange, - Notundertøj med 
korte og lange Benklæder osv. 

Endvidere har vi paa Lager Ridebenklæder, blaa Fi-
skerbenklæder, sorte, blanke Regnfrakker og et meget stort 
Udvalg i Arbejdstøj, som Keddeldragter, Overalls, blaa og 
drap Kitler, hvide og kulørte Jakker, Khaikiskjorter med 
og uden Lynlaas, Arbejdsveste, kulørte Arbejdsbenklæder 
m. m. - alt til meget smaa Priser. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 
NB. Forretningen er aaben Søndag den 3. Maj fra Kl. 4. 

Victor Planck, Allinge. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Snedkerarb'ejde 
Nyt og Reparationer udføres godt 
og billigt, samt Glasning. 

Math. Kofoed, Allinge. 

„YraIlelyst" 
Anbefaler sunde, haardføre Frugt-
træer, Buske, Roser m. tr. 
Haveanlæg og Kirkegaardsarbejde 
udføres af Fagfolk. 

Telefon Sandvig 6 og 47. 
M. Kr. Kofoeds Enke. 

Rugeæg 
af R. I. R. samt Andeæg kan 

faaes paa Dalegaard i Olsker. 
L. Andersen. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
 

modtager Indskud paa Ind-
laarisbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. m. 

grakfor udvist Opmærksom- 

hed ved min Konfirmation. 
Ruth Mogensen, Sandvig. 

Witt og mine Forældres hjer-

teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Mathilde Matbisen. 

Hjertelig Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 

min Konfirmation. 
Alvin Andersen. 

gffin og mine Forældres hjer-

teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Henry Hansen. 

NIM og mine Forældres hjer-

teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Sigfred Mogensen. 

En Medhjælper 
søges til 1. Maj, 

Tyskegaard, Ro. 

Rugeæg 
af hvide Italienere er til Salg paa 

Nøddebo, Tlf. ndr. 39 y. 
Sidste Aars gennemsnitlig Æglæg-
ning 175 Æg pr. Høne. 

Herre- Fodboldstøvler 
sælges for 8,85. 

C. Larsen, Vestergade. 

h 14-15 kars Orm 
(helst fra Landet) kan faa Plads 

I. Maj eller senere. 

Avlsbrg. Alfred Mortensen, 
Tlf. Allinge 96. 
Andeæg er til Salg samme Sted. 

■■■•■•••• 

Alt Radioarbejde 
udføres, Apparater og Lamper 

gennemprøves med moderne Maa 
leinstrumenter, Accumulatorer rep. 
ældre Apparater ombygges og mo-
derniseres. 

Vill. Lind, Allinge. 
Tekn. for Arb. Radioklub, Med- 

hjælper ved Hammerens Radio. 

Telf. All. 95. 

Udpantning 
for 9. Termins Skat (Marts Maa 
ned d. A.) viI blive paabegyndt 
Onsdag den 29. ds., hvorfor Skat-
tebeløbet bedes indbetalt forinden. 

Allinge-Sandvig Borgmester-
kontor, den 21 April 1931. 

M. Bloch. 

Bortsalg 
paa Menighedshjemmet Ti rs d a g 
d. 28. April. Aabnes Kl. 3 med 
Tale af Sognepræsten, Gaver mod-
tages med Tak i Præstegaarden 
og Mandag Eftermiddag paa Me-
nighedshjemmet. Salget afholdes 
til Fordel for Hedningemissionen. 

Ell pæn, ung fip 
kan faa Plads hos 
Skræder Olsen, Kirkegade Allinge. 

Oppresninger 
leveres smukt og billigt. 

En Lærling antages. 
B. Bay Olsen, 

Tlf. 145 kan benyttes. 

Norske 4epsibl, 
Bedt-te Klipfisk 
Gode Kartot~ 

sælges 

Nordladols 

Yolfiedanseopvisning. 
Opføres offentligt af et Folkedansehold fra Rønne paa 

Christensens Sal Søndag den 26. ds. Kl. 7,30. 
Billetpris: Voksne I Kr., Børn 50 Øre. 
Derefter Bal for Foreningens Medlemmer. 

Arrangør: Arninge-Sandvig gymnastikforening 

Allinge Stort Reklaniesalg! Allinge 
Fra og med Fredag den 24. April til Lørdag den 18. Maj sælges 

som Reklame for min Forretning alle Varer med 25 pCt. Rabat. 
Kun kurante Varer. - Paategning udføres paa taa Timer. 

Dagmar Jørgensen, Nørregades Broderiforretning. 

mffineite~~ 
.Flyttedagen 

anbefaler jeg mig med et mægtigt Udvalg 
i Dame- og Herre-Garderobe. 

Fikse SommerKloler fra Kr. 8,50. 
DamefraliKer 	17,00. 

Solægte Sommerstof 85 Øre pr. m. 
Strømper i flere Farver 75 Øre pr. Par. 

Herre Habitter fra 36 Kr. 
Imprægnerede HerrefraKKer med Faer 21 Kr. 
Arbejdstal i alle Kvaliteter til billigste Priser. 
Fikse og stærke SoKKer 50 Øre pr. Par. 

Fredag den 1. Maj er Forrretningen lukket. 
Søndag den 3. Maj er Forretningen aaben fra Kl. 4. 

Allinge Messe 
ved Th. Holm. - Tlf. 100. 

Prima galfilliSerel llollseiradliellliol 
sælges til meget nedsatte Priser. 

Galv. Søm, Kramper og Piggetraad. 
Disse Varer sælges meget billigt 

Nordlandets Handelshus. 
Alle Slags tørrede Frugter. 

Fineste friske Spiseæbler, Fineste Mesina Appelsiner. 
Nye Sendinger 	 Smaa Priser. 

Nordlandets liandelshus. 

»e bliver tilfreds 
med den Klædning, De faar hos mig. 

1. Klasses Skrædderi og fineste Pasform. .4 
Klædevarer og Prøver forefindes. 	fflos efsen. 
Lad Deres Tøj reparere og presse hos mig. 	Tlf. 28. 

En Frdalmstak, 
ca. 6 Læs, samt Runkelroer sælges. 

E. J. Andersen, Sandvig. 

Siografen. 
Søndag Aften Kl. 8. 

Det hemmelige Broderskab, 
Cow Boy Film i 2 Dele, 

2. Del, Manden i Rullestolen 
følger senere. 

Der blev sa,a, stille. 
Farce i 2 Akter. 

et meddeles herved mine 
ærede Kunder at min Sy-
stue er flyttet fra Nørregade 

til Brogade (Hilmar Svendsens 
Ejendom) og fortsættes uforandret. 

Gunhild Jørgensen. 

Roer 
og gode Kartofler er til Salg paa 

Klingegaard i Rutsker. 

kød, Flæsk, Pølser 
sælges og bringes daglig, 6 Kr. pr. 
Td. Smaa Partier 4 Øre pr. 1/2  kg. 
Tlf. Allinge 144 	Chr. Jørgensen. 

Ægte ungarsk Lucernefro. 
Kløver- Græs- Og Roefrø 

af gode kvaliteter, exixderes gerne i disse Dage. 
Glænø Ærter, Solo Ærter, Vikker. 

Seksradet Korsbyg, 
Toradet Tystoftebyg 
sælges til meget rimelige Priser. 

51fordlandetd Xandebhud. 
Nilrophoska,-. Tysk kalksalpeter. 

18 pCt. Superfosfat, RI pCt. kaligedning. 
Fin pulveriseret Chile Salpeter 

sælges og og anbefales ogsaa til Havedyrkere 
ved Salg i rni:;dre Kvanta. 

florblabet' anbist-?us 
2)1 'ar masser af 

gyde, billige .93rcedder 
til Reparationer og Nybygning Prima Pandeplader til Tag-
dækning. Masoniteplader til Isolation og Loftsværelser. 
Dette er meget solidt og billigt Materiale at anvende. 

Nordlandets Handelshus. 

En yngre Karl 
og en 14-16 Aars Dreng søges 

til 1. Maj paa Dalegaard i Olsker. 

Sorte Minorka En flink Karl 
Rugeæg a 13 Øre er tilsalg. 	17-18 Aar, kan faa Plads 1. Maj 

Ruts. Kirkeskole. 	 Smedegaard, Rø. 

Overretsmagferefr 

Jac. Jensen, 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dedsbobehandling m. v. 

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

Alliogc Sk?flTeri 
Optwadningsbneade altid paa 

Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	1-Mert 

modtages til Røgning. 

Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19. 

Gode Spisekartofler 

En Fodermester 
og en Forkarl søges til 1. Maj. 

Breddegaard, Telt. Rø 30. 

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

Allinge Bogtrykltert 



Y61Jk.,113krcederforretning 
Lindeplads p • 

Nye Foraarsprøver er hjemkomne. — Prøver til moderne, 
lyse Sommerbenklæder forefindes. 

Iste Klasses Arbejde, god Pasform. Billige Priser. 

Skrceder X. Sky elsen. 
Kotoed %lunsens Byggeforretning 

Ligtøj og Ligsenge. Ligkistelager. Ordning af Begravelser 

Telefoner 77 og 79. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, 	 Kønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. HI. Arbejde. — Rimelige Priser. — Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNsTOBERI 41c MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

k. 

uer'lerende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1- 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

hodkl gummilediej 	repareres 
og forsaales. 

Selv de vanskeligste Reparationer udføres med Garanti. 
Telefon 804 E. Løvgreen Telefon 804 

Vulkaniseringsanstalt, Rønne. 
NB. Et Parti brugte Dæk 29x4.40, 29x4,50, 29x 4,75 sælges billigt. 

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 
anbefaler sig med fersk og regetylwmk, Mørbrad og Karbonade 

hjemmelavet Fars, Medister, Sylte, Lever postej og Lunge-
pølse. Alt i ~læg og Konserves. 

Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag. 

Johanne Hansen Tlf. 45. 

Alle Trylisagr 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Bestil Oms filinger i 1111up liogrykieri 

r.-1 
Hasle Altid friskbr. Kalk. 

Brændt Gødningskalk er den bedste. 

Kalkvel Forlang Tilbud. 
Tlf. Hasle 102. 	 Tlf. Rønne 393 

igutofiorsel. 
Ny lukket 4-5 Pers. Bil udlejes 

Vognm. C. P. Pedersen, 
Nygade, Allinge Tlf. 133. 

Elegante Brevmapper med silke-
forede Konvolutter og Luksus-
Brevpapir med paatrykt Navn for 
kun 1,50-2,00 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Sæson-Nyhederne 
Fodtøj er hjemkommen. 

C. Larsen, Vestergade, Allinge. 

Slagteriets Udsalg, Alli~~g. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Røget Medisterpølse øg Sylte. 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tit SS.  

Greta Westphal, Sandknas. 

Violin og Klaverundervisning. 

1
0 Kr om Maaneden, 1 Time 

. om Ugen fra 1. Ma j. 

Mejeriet 
Xaj6jerggaar d. 
Køb Deres Forsyning 
af Mælk og Fløde 

fra vore Vogne og Udsalg. 
Mælken er renset og er taget 

fra Besætninger, der har bestaaet 
Tuberkulinprøven. 

Forlang vor Flaskeflade hos 
Deres Handlende. 
■ ••7101■1101=1Mralin 	  

Ny lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 
Tlf, All, 59 kan foreløbig benyttes. 

Gorillaen er snart ,ihilsvild', 
_0_ 

Carnegie-Institutet har sidste Aar haft 
en Ekspedition i Belgisk Kongo for at 
undersøge Gorillaens Levevis. Eftersom 
Civilisationen trænger frem i Central-
afrika maa Urskovens vilde Dyr vige 
tilbage til de endnu ubetraadte Steder 
dybt i Afrikas Indre, og den Dag er ikke 
fjern, da ørkenens og Urskovens Herrer 
kun vil være at finde — i en zoologisk 
Have. 

Gorillaen er et af de Dyr, det er gaaer 
værst ud over; den ødelægger jo al 
Planteliv ved ganske at plyndre ethvert 
Træ far alle de unge, spæde Skud, og 
Mennesket efterstræber den derfor paa 
enhver Maade. Dyrevennen er imidlertid 
kommet Gorillaen til Undsætning og 
har ladet indrette et storstilet Reservat 
i Kongos Indre, hvor de faa Gorilla-
Familier, der endnu er tilbage, kan faa 
Lov til at leve i Fred og Ro. Carnegie-
Ekspeditionen beretter fra dette Reser-
vat: 

Det er mærkeligt at følge disse Dyrs 
Liv paa nært Hold: naar Natten kom-
mer, bygger Dyrene sig et Bo af Græs 
og Grene, for det meste paa Jorden, 
men undertiden ogsaa oppe i Træer 
med lange Grene. Kun Moderen og dens 
Yngel tager „Sovekammeret" i Brug, 
medens Farpiliefaderen vaager Natten 
igennem, lænet op imod et Træ; til 
Gængæld maa Moder og Barn om Da-
gen sørge for „Fatter", der absolut kræ-
ver de største Lækkerbidskernerefor sin 
Mund, og det maa ske hurtigt, ellers 
vanker der „Ørefigen". Man skulde ikke 
tro, at disse Dyr, der kan naa en Højde 
al indtil to Meter, er fegje. men det er 
de i Grunden ; Gorillaen undgaar en-
hver Kamp, bliver den overrasket eller 
angrebet, forsøger den at skræmme For-
følgeren men nogle kraftige Brøl, og 
banker heftigt de lange Forlemmer mod 
Brystet, men gør dette ikke Indtryk paa 
Angriberen, tager Gorillaen straks Flug-
ten. Kun naar alle Udveje for Flugt er 
stænget, gaar den over til Angreb, og 
da er et ubevæbnet Menneskets Chan-
cer minimale; den rejser sig paa Bag-

- benene, og med sine lange Arme, der 
har en Spændevidde paa 2,80 Meter, 
knuser den let et Menneske fuldstændigt, 
ja, det er endog hændet, at selve Ør-
kenens Konge, Løven, er kommet til 
kort i en saadan Tvekamp. 

— Hvilket Fag ernærer De Dem af? 
— Af saa mange som muligt. 
— Hvad vil det sige? 
— Jeg hænger Gardiner op! 

„Barnet" 
_0_ 

Kollegieassessor Migujev vendte hjem 
fra sin sædvanlige Aftentur. Han stand-
sede ved en Telegrafpæl og udstødte et 
dybt Suk. For en Uge siden var han en 
Aften, netop paa dette Sted, blevet stand-
set af sin tidligere Stuepige Agnija. 

— Jeg skal lære dig at forføre en hæ-
derlig Kvinde; havde hun skreget. Hvis 
du ikke deponerer 1500 Rubler for mig 
og Barnet i Banken, lægger jeg din Søn 
udenfor din Husdør ; saa gaar jeg til 
Retten, og din Kone skal ogsaa nok faa 
det hele at vide . . . 

Det var paa dette, Migujev tænkte; 
han sukkede og gjorde sig de bitreste 
Bebrejdelser paa Grund af den korte 
sanserus, der havde skaffet ham saa 
megen Sorg og Bekymring paa Halsen; 
han angrede virkelig oprigtigt . . . 

DaD4igujev naaede sin Villa, satte han 
sig paa Trappen for at hvile sig lidt. 
Klokken var 10; Maanen var skjult af 
Skyer ; paa Gaden var der ikke et Men-
neske at se. Medens Migujev ledte i sin 
Bukselomme efter en Tændstik, for at 
tænde en Cigaret, kom han til at støde 
med Albuen til noget blødt. Hvad kan 
det vel være? tænkte han, og pludselig 
fortrak hans Ansigt sig i Rædsel som  

om han var blevet bidt af en Slange. 
Det var en Bylt ! Da Kollegiassessoren 
rakte Haanden ud imod den, rørte han 
ved noget varmt og fugtigt. Ligbleg af 
Angst sprang han op . . 

— Altsaa har hun virkelig gjort Alvor 
af sin Trudsel ! tænkte han. Der ligger 
den, den usalige Orm; Aa Gud, aa Gud! 

Migujev blev helt stiv af Rædsel. Hvad 
skralde han gøre? Hvad vilde hans Hu-
stru sige, naar hun fik det at vide? Og 
hans Kolleger! Hans Ekscellence, Kon-
torchefen, vilde sikkert slaa ham paa 
Skulderen og med et spydigt Smil sige: 

— Gratulerer ! Gratulerer! De er dog 
en stor Don Juan, Semjon Erastovitsj ! 

Og hele Villabyen vilde faa hans Hem-
melighed at vide, c4 ærbare Familie-
mødre maaske forbyde ham Adgang til 
deres Hjem. Aviserne vilde bringe Med-
delelser om Barnet, og det beskedne 
Navn Mieujev saaledes blive bekendt 
over hele Rusland . . 

Et af Villaens Vinduer stod aabent, 
og man kunde tydeligt høre, hvorledes 
Anna Filoppovna, Migujevs Hustru, gik 
og dækkede Aftensbordet; oppe paa sit 
Kvistkammer sad Tjeneren Jermolai og 
klimprede paa sin Balalajka. Barnet 
behøvede blot at begynde at skrige, saa 
vilde Hemmeligheden blive opdaget. Mi-
gujev sagde til sig selv, at han rnaatte 
handle hurgtigt og uden Tøven. 

— Jeg maa skynde mig inden nogen 
ser det, tænkte han. Jeg vil lægge Barnet 
paa en • anden Trappe. 

Migujev greb Bylten og gik, for ikke 
at gøre sig mistænkelig, med rolige, af-
maalte Skridt nedad Vejen. 

— En nederdrægtig Situation tænkte 
han. En Kollegiassessor med et Patte-
barn under Armen ! Aa Gud, aa Gud! 
Hvis nogen ser mig, er jeg fortabt! Hvor 
skal jeg gøre af det? Nu har jeg det! 
Jeg vil lægge det paa Trappen til Køb-
mand Mjelkins Villa. Købmanden har 
mange Penge og et godt Hjerte ; maa-
ske vil han oven i Købet være mig tak-
nemlig derfor og tage Barnet til sig som 
sit eget. 

Migujev begav sig paa Vej til Køb-
mand Mjelkins Hus, der laa i Udkanten 
af Villabyen. 

— Blot det nu Ikke begynder at skrige! 
tænkte Kollagieassenssoren. En yndig 
Situation for Resten! Her gaar jeg med 
et levende Menneske under armen' ak-
kurat som om det var en Dokuments-
mappe ! Et levende Menneske med Sjæl 
og Hjerte akkurat som jeg selv ! Hvis 
Mjelkin og hans Kone tager Barnet til 
sig, vil det maaske engang blive til no-
get stort. Maaske en Professor eller en 
General! Engang maa jeg maaske staa 
og bukke for det . . . 

Og pludselig svag det ned i Migujev, 
at han var ved at begaa en forbryderisk 
Handl ing. 

— Egentligt bærer jeg mig jo gement 
ad! tænkte han. Har det stakkels Barn 
maaske fortjent, at jeg slæber det fra 
den ene Trappe til den anden ? Nej, 
jeg er en Skurk — det stakkels Barn 
kommer til at undgælde for mine lump-
ne Fornøjelser. Hvis jeg lægger det paa 
Mjelkins Trappe, saa sender han det 
maaske paa Hittebørns-hospitalet, og der 
er alt raat og kaserneagtigt, uden Glæde, 
Ømhed og Kærlighed. Senere bliver det 
sat i Skomagerlære, bliver en Drukken-
bolt og fører et skændigt Liv. Og Bar-
net er dog Søn af en Kollegieassessor, 
mit eget Kød og Blod . . . 

Migujev betragtede Barnet. 
— Det sover; hviskede han. Se, han 

har sin Faders dristigt svungne Næse! 
Han sover, og aner ikke, at hans Fader 
staar og ser paa ham . . . Ak, min Søn, 
tilgiv mig . . . 

Kollegieassessoren følte, at en Taare 
løb nedad hans Kind. Han fortsatte sin 
Gang. Hele Vejen tumlede hans Hjerne 
med sociale Spørgsmaal, og han pintes 
af Samvittighedsnag : 

— Hvis jeg var en Mand af Ære, 
tænkte han, saa vilde jeg træde frem 
for min Hustru, lægge Barnet i hendes 
Skød og sige: 

— Anna Filippovna I Tilgiv mig ! Jeg 
har syndet. — lad mig undgælde derfor, 
men ikke det uskyldige Barn! Vi har 
ingen Børn selv — lad os tage dette til 
som vort eget ! 

— Hun er en hjertensgod Kvinde og 
vil straks indvillige deri, fortsatte han 
sin Tankegang. Og da vil jeg stadig 
kunne have mit Barn om mig ! Aa, det 
vilde være skønt! 

Han saa` sig selv sidde i sin Stue og 
læse sin Avis ; ved Siden af ham staar 
hans Søn med den dristigt svungne Næse 
og leger med Kvasterne paa hans Slo-
brok. 

— Nej jeg kan Ikke overantvorde min 
Søn til fremmede Mennesker! tænkte 
han. Lad Folk sige hvad de vil. jeg 
bryder mig Pokker om hele Verden! 

Med hastige Skridt vendte Miguyev 
tilbage til sin Villa; usikker men fuld 
af Haab og en uklar Fryd traadte han  

ind til sin Hustru og kastede sig paa 
Knæ for hende . . . . 

— Anna Filoppovne I stammede han 
hulkende og lagde Barnet i hendes Skød. 
Døm mig ikke for haardt! Jeg har syn-
det svarligen ! Dette er mit Barn! Du 
husker jo nok, Agnija . . . . 

Migujev blev pludselig grebet af en 
uimodstaaelig Angst; han sprang op og 
styrtede ud af Værelset uden at oppebie 
sin Hustrus Svar. 

Jeg bliver her ude i Gaarden indtil 
hun kalder paa mig! tænkte han. Jeg 
maa give hende Tid til at tænke over 
Sagen . . . 

I det samme kom hans Tjener jermo-
lai hen til ham ! med et bredt Grin sag-
de han : 

- Axinja, Vaskerkonen, er helt nde 
af sig selv. Medens hun var inde hos 
Kokkepigen, havde hun lagt sit lille 
Barn ude paa Trappen, og nu er der 
en, der er løbet med Barnet . . . 

Migujev stirrede et øjeblik vildt paa 
ham; saa var han med et Spring inde 
i Huset; rev Døren op og styrtede ind 
til sin Hustru, der med forgrædte • øjne 
sad og betragtede Barnet, som laa i 
hendes Skød . . 

— Du forstaar vel nok Spøg, Anna 
Filippovna ? stammede Migujev, idet han 
forsøgte at frembrinde et Smil. Det hele 
var kun Spøg ! Selvfølgelig er det ikke 
mit Barn. Det er Vaskekonen Axinjes 
. . . . At du kunde tro saadan noget 

om mig' 

er 

København K. 

Roer og Kartofler 
Storforbrugere af Gø/ring. Foruden rigelig Staldgødning 

maa der derfor gives pr. Hektar: 

til Roerne 2 å 3 Sække Superfosfat 
2 å 3 	Kaligødning 
2 å 4 Kvælstofgødning (Svovlsur 

Ammoniak til Kaalroerne og Salpeter til Sukker- og Runkelroerne), 

til Kartoflerne 2 å 3 Sække Superfosfat 
I å 1'/2 „ 	Kaligødning 
2 å 3 	„ 	Svovlsur Ammoniak (som 

Kvælstofgødning kan ogsaa anvendes Kalkammonsalpeter eller paa 
kalkfattig Jord Kalkkvælstof). 


