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Fra Kommunistoptøjerne i Berlin 1918. 

Til at bekæmpe Urolighederne i Berlin efter Krigsaarenes Nederlag dannedes frivillige Værn af 
National-Socialister, der saaledes reddede Riget fra Kaos. Under forskellige Navne har Værnet udviklet 
sig til „en Stat i Staten", der under de sidste Valg var en Trudsel mod Regeringen. Nu har von Groe-
ner opløst dem, Regeringen føler sig aabentbar stærk nok under Hindenburgs Præsidium. 

Falulakollgms. 
—0- 

I Sommars, de va omkring 
Santehånsdå, 

skulle Fåulana en Kongræs åu hå. 
Svålan va runt å gå ajle Besje; 
men Spørring ble slet ikje 

gjæsbønj me. 
Nok e di Demokrater, men 

Måda me alt 
å Kontigented va'nte hejler betalt. 
Larkan han møte, som Referænt, 
å Uglan di valde te Derigænt. 
Forhanlinjsprotekåln lå han mit 

på Bored. 
så Tak for Val, å gå 

Forsamlingen Ored. 

Strajs Krågan paa Tålerstolinj 
fløj op. 

„slå synes, a nu må vi livel saj stop. 
På Slajtarens Møjdynj lå et got Ben, 
de taw jå, å sjylded ibåg enj Sten, 
for ifajl a de knev va ju got å hå, 
men Rævapælsinj hanj stjåled 

enj DA, 
Å Menjesken e såmænj ikje 

stort bær, 
de skulle mæiles, de va'kje stort 

bære vær. 
Di behanla vos ævent, som om 

vi va Sporra, 
å derfor jå mener; a nåd må 

vi gjorra." 

Nu Skaddanj vad så der 
om Ored ba. 

,,Va e de då au for Regjering vi ha, 
a han ente tar saj å sedan nad; 
men bara sæl sedder ver Grødafad 
å snakkar om Krisa å gjer Honorar, 
imens Ræwenj vært Ben frå 

vos andre tar. 
Ja mener, som Krågan, a nu 

ed snart nok, 
men vi må, som andra, løtta i Flok. 
Nu vil vi au et ynjka Ben 

ha å slekka, 
vist ikje, så gjorra vi livsl Strekka. 

„Ded e hørt", sa Gjønj å grinada lid, 
for strikkad har hanj gjort 

i ajl sin Tid. 
Rugga Ungana ud far hanj andra om 
å lesedan au me å mada dom. 
,,En Kommecion må vi se å iå åd, 
som højler et Møde når Åred e gåed, 
for å bestæmma vor næsta 

Møde ska stå, 
å hæva Diæter di au hausa må. 
De bier enj Plan, som kan j 

passa for manna, 
ja foreslår maj sæl å så min Konna" 

Bofinjka n hen te Talarastoling 
sa fløj. 

han hør te di små, å va Au lid bløj. 
„Ræwinj e stygjer, så de e in Skam 
å Menjesken e såmænj au 

nad Kram. 
Men Kattinj hanj e nok denj 

varsta påny 
ja, hanj skulle livet ha Munjkor på. 
På en Resulucion ska vi nu 

sætta vort Nawn, 
å sænna te Kongcnj i Kjøvenhawn, 
a vis a vi Faula ska ha Law å læwa, 
så danjk ajle Katta, Folk a Ræwa. 

Tesist Derigænting vel au 
snakka me. 

Ja, om de så nøttar, vi faa ju å se 
Nu ska ja så præwa å få na i Blan 
kansje a de au kunje jælpa igran. 
Vi Faula har'ed ju slet ikje rart, 
for om goa Ben e her altid så bart, 
å andra gjorra vos injed væl; 
men varsta Fiene, ded e vos sæl. 
Se ded e nu min privata Meninj. 
Lænje læwa Faw 'anes Fagforening. 

Otto J. Lund. 

L. S. og Bornholms 
Socialdemokrat. 

Landbrugernes Sammenslutnings 
Amtsbestyrelse har af sin Midte valgt 
et Udvalg, hvis Opgave det er at holde 
sine Medlemmer a jour med, hvad der 
foretages i Amtsbestyrelsen, samt hvad 
der sker i L. S. i det øvrige Land, der 
ikke kommer frem i den lokale Dags-
presse, og iøvrigt behandle Tidens 
brændende Spørgsmaal, som har Ak-
tualitet for L. S. Medlemmer, — med 
et Ord „Foreningens Avis", hvortil 
Bladudvalget med Tak modtager Bi-
drag fra Medlemmer i Form af Stof, 
der har Interesse og Betydning for 
Sagen. 

Da L. S. jo er kemisk ren for Parti-
politik, og vi derfor staar lige nær og 
fjern fra alle eksisterende Partier, reg-
nede vi med, at alle tre herværende 
Dagblade loyalt optog, hvad der tilflød 
dem fra Bladudvalget. 

Dette er ikke blevet Tilfældet for 
Bh. Socialdemokrats Vedkommende, 
idet de Indlæg, der den sidste Tid er 
tilsendt Bladet, ikke har fundet Plads 
i dets Spalter. — Dette gav Udvalget 
Anledning til en direkte Forespørgsel 
hos Redaktionen om Grunden hertil, 
og om man for Fremtiden ikke kunde 
regne med, at Indlæg fra L. S.s Blad-
udvalg vil finde Naade for Redakti-
onens Øjne. Hertil svaredes, at det 
skulde ingen Hemmelighed være, at 
Socialdemokraten ikke ønskede at  

være med til at udbrede Agitation af 
den Art, det havde Bladet ingen Inter-
esse i, og at det ikke agtede at optage 
mere af, hvad der blev tilsendt fra os. 
— En Antydning, at det ikke var no-
gen politisk Forening, og at vort ene-
ste Formaal: „at gavne Landbruget" 
meget hurtigt ogsaa vilde komme By-
befolkningen tilgode, gjorde 'ikke no-
get Indtryk, ligesom en Bemærkning, 
at Konsekvensen rimeligvis vilde blive, 
at de af vore Medlemmer, som var 
Holdere af Socialdemokraten, snart 
vilde ombytte denne med et af de an-
dre Blade, hos hvem L. S. hidtil har 

mødt Velvilje, ogsaa nærmest blev 
overhørt. 

Nu ligger Forholdet mellem L. S. 
og Bh. Socialdemokrat altsaa klart for 
alle. Egentlig beklager Udvalget, at 
L. S. ikke har Socialdemokratens Sym-
pati, og at Bladet ikke har en Spalte 
at ha' den i. — Men vi maa jo tage 
Kurven og med Sindsro finde os i 
Skæbnen. — Dog kan man ikke hin-
dre, at en toldfri Tanke trænger sig 
frem ud fra Princippet „Lige for lige, 
hvis Venskabet skal bestaa", nemlig 
Spørgsmaalet: Var det ikke logisk, 
naar Socialdemokraten aabenlyst hæm-
mer vort journalistiske Oplysningsar-
bejde, hvilket er intet mindre end Be-
vægelsens Aandedræt, at alle L. S.s 
Medlemmer saa undlod at benytte 
dette Blad til Avertering. - 

Udvalget har hidtil været enige i 
kun at holde sig til Dagblade som 
Middel til Udbredelse af vore Presse-
meddelelser. Denne Bestemmelse tvin-
ger Socialdemokraten os til at ændre. 
Vi vil nu søge at formaa "vore Uge-
blade til at være os behjælpelige med 
at komme i Kontakt med Socialdemo-
kratens Holdere og paa denne Maade 
faa vort Bladstof udbredt videst muligt. 

Landbrugernes Sammenslutnings 
Bladudvalg. 

Vinduespudseren. 
_G__ 

— Kitty, Du er virkelig irriterende, 
sagde Lady Arlington, der sad ved sit 
Skriverbord og skrev Indbydelseskort. 
— Du er saa vanskelig at gøre tilpas. 
Du kender flere unge Mænd end no-
gen anden ung Pige, og alligevel . . . 

— Ja, svarede Datteren, jeg Stakkel 
er jo ganske omringet af „gode Par-
tier," Men jeg finder ingen af dem 
tiltalende , . . ikke en eneste! 

— Her har vi f. Eks. Chevrier, Han 
skal spise til Middag her idag. Hvad 

har Du at sige ham paa? 
— Kun det . . . at  han er fejlfri. 

Jeg foretrækker at elske, ære og være 
lydig mod et almindeligt menneskeligt 
Væsen ! . . . Mo'r oprigtig talt har jeg 
endnu ikke truffet den Mand, som 
kunde faa mit Hjerte til at banke hur-
tigere. 

— Du er forfærdelig vanskelig suk-
kede Lady Arlington. — Igaar var Du 
paa Ballet næsten uforskammet mod 
Major Dulington, og han er endda et 
af de mest eftertragtede Selskabamen-
mesker. 

— Han er en af dem, man let glem-
mer, sagde Kitty. — Det maa da være 
en frygtelig Egenskab for en Ægte-
mand. 

Lady Arlington rystede paa Hovedet. 
Hendes Datter saa skælmsk paa hende. 

— Stakkels Mo'r ! jeg er bange for, 
at jeg er ganske haabløs! Hvis jeg 
nogensinde bliver forelsket, bliver det 
sikkert i en Vinduspudser, en Deko-
rationsmaler eller lignende. Jeg er 
sikker paa, at Vinduespudsere er mo-
dige Folk. 

— Ja, Du snakker, udbrød hendes 
Moder opgivende. 

Tre Dage efter korn Kitty sprigende 
ind til sin Moder. 

— Nu er jeg blevet forelsket, Mo'r, 
raabte hun ivrig. 

Lady Arlington saa forskrækket ud. 
— I hvem da, mit Barn. 
— Han er lige nu ved at pudse Vin-

duer i Spisestuen, svarede Kitty. 

Lady Arlington smilede lettet og 
sagde: 

— Du skal da ogsaa altid spøge, 
Kitty. 

— Nej, det er slet ikke Spøg, Mo'r. 
Han har en dejlig Profil og henrivende 
blaa øjne. Og saa taler han saadan 
et pænt Sprog og synes om Kipling, 
Katte og klasisk Musik. Jeg er sikker 
paa, at han ogsaa kan spille Golf, 
skønt det har han vel aldrig Tid til, 
Stakkel. Han blev saaret i Krigen og 
sendt hjem som Invalid. • Han kommer 
igen imorgen — han kan nemlig kun 
naa at pudse to Vinduer idag. 

Lady Arlington smilede. 
— Blot Du dog et øjeblik kunde 

være alvorlig, sagde hun. 
— Men jeg er jo alvorlig Mo'r. I 

samme øjeblik, jeg saa Vinduspudse-
ren, bankede mit Hjerte som en Ham-
mer. Jeg er sikker paa, at Pulsen slog 
hundrede Slag i Minuttet . . .Sig mig, 
Mo'r, er der ikke Bal iaften hos Re-
vis ? Man bliver saa glemsom, naar 
man er forlovet. 

— Jo, det er iaften, svarede Lady 
Arlington alvorlig. 

— Jeg bliver der ikke længere end 
til ti, bemærkede Kitty. 

— Hvorfor dog ikke ? spurgte hen-
des Moder. 

— Jeg vil ikke være for træt, svarede 
Kitty. — Jeg vil gerne tage mig godt 
ud, naar Vinduespudseren kommer. 

— — 
I de næste fjorten Dage maatte Lady 

Arlington ofte prædike Moral for Kitty, 
saa lidt Hensyn tog hun til alt og alle. 

- Idag har jeg spadseret i Purken 
med Vinduespudseren, sagde hun en 
Dag. — Han er virkelig sød . . . lige-
frem sød. 

— Det kan Du da ikke mene ? ud-
brød hendes Moder forbauset. 

— Jack og jeg spiser Kager sammen 
i Parken, vedblev Kitty. 

— Jack? 
— Ja, Vinduespudseren hedder saa-

dan . . . Han er just ikke født Vin-
duespudser; hans Fader er Politiker, 
men han vilde, at Sønnen skulde ar-
bejde sig frem i Verden. , . Imorgen 
skal vi i Kino. 

— Er Du da ikke snart træt af al 
den Kommers med Vinduespudseren, 
Kitty? 

— Nej, jeg er jo lige nys begyndt, 
Mo'r. 

— Jeg vilde ønske, at Du havde væ-
ret en Dreng. 

Men jeg er glad for, at jeg er blevet 
en Pige. 

— — 
En Uge senere kom Kitty farende 

ind til sin Moder. 
— Jeg er blevet forlovet Mo'r, raabte 

hun. 
— Hvad siger Du ? Med hvem ? 
— Med Vinduespudseren, naturlig-

vis. 
— Sig mig, bliver Du aldrig færdig 

med den Spøg? 

— I Virkeligheden er han slet ikke 
Vinduspudser, Mo'r! Aah, det er saa 
urnaadeligt romantisk altsammen ! . . 
Nu skal du bare høre! Den Dag, jeg 
første Gang ærgrede Dig med Vindu-
espudseren, stod Jack udenfor for at 
gøre Visit hos os. Og saa hørte han, 
hvad jeg sagde, og lod, som om han 
var Vinduespudser — han kunde jo 
høre vor Samtale gennem det aabne 
Vindue —. Var det ikke udspekuleret? 
han er ældste Søn af gamle Lord East-
bridge ! Er det ikke komisk, Mo'r? 

— Jeg har aldrig hørt Magen! . . . 
Lord Eastbridges Søn — som Vindu-
espudser! Det er akkurat, som man 
læser i Romanerne . . . 

— Men heldigvis er det sandt, sagde 
den unge Pige med øjne, der straa-
lede af Lykke. 



Før Middagen talte Lady Arlington 
en Stund i Enrum med sin vordende 
Svigersøn. 

Aah, Svigermoder, jeg kan aldrig 
takke Dig nok for, at Du ringede mig 
op den Morgen og gav mig den glim-
rende Ide. Det var sandelig godt gjort 
at finde paa den. 

— Ja, man skal have Tankerne med 
sig, naar man har en Datter som Kitty, 
svarede Lady Arlington. 

Hvad vil Landbruger- 
nes Sammenslutning? 

Dette Spørgsmaal stilles jo af 
mange og med Rette. Opsat i for-
skellige Punkter har jeg neden-
staaende gjort Rede for, hvad jeg 
mener der hør arbejdes for i Sam-
menslutningen, og jeg tror at turde 
udtale, at disse Punkter falder 
sammen med hvad man fra Le-
delsens Side vil arbejde for. 

1. Skabe Tilpasning for Land-
brugets nødvendige Udgifter, saa 
de kommer til at stag i Forhold 
til de Priser, som Landbruget kan 
opnaa for sine Varer paa Verdens-
markedet, saaledes at Forretnings-
evne kan opnaas. 

2. Da Krisen i Landbruget er 
aldeles dræbende for almindelig 
Betalingsevne, kræves en Beta-
lingshenstand af mindst 2 Termi-
ner, og det er et ufravigeligt Krav 
til den siddende Regering og Rigs-
dag hurtigst muligt at vedtage 
Lov herom. 

3. Valutehandelen frigives, saa 
Kronen finder sit naturlige Leje. 

4. Tvangsauktioner over Land-
brugsejendomme, hvis Ejer paa 
Grund af Landbrugskrisen er kom-
met i Betalingsvanskeligheder, 
modarbejdes af Foreningen med 
alle til Raadighed staaende Midler, 
eventuelt ved Udelukkelse, som 
Medlem af de bestaaende Andels-
selskaber, af vedkommende som 
overtager Ejendommen. 

5. Ligestilling af Landbruget 
med de øvrige Erhverv i skatte-
mæssig Henseende, hvorfor Sær-
beskatning af Landbruget ikke 
taales. 

6. Hvis Landbrugskrisen ved-
varer kræves en Nedskæring af 
Prioritetsgælden i de Ejendomme, 
der skønnes at være overpriori-
terede i Forhold til de Priser, der 
kan forventes opnaaet i Land-
bruget i den nærmeste Fremtid. 
Nedskæringen kræves ved Lov, 
og den maa foretages forholdsvis 
for samtlige Prioriteter i Ejen 
dommen. 

7. Foreningen drives som en 
faglig-økonomisk Forening — en 
Fagforening — og beskæftiger sig 
ikke med Partipolitik, men har til 
Opgave at søge indvalgt, til saa-
vel Stat, Amt og Kommune som 
stedlige Andelsforetagender, Re-
præsentanter fra de øvrige Er-
hverv stemmes ikke af Forenin-
gens Medlemmer. 

8. Foreningens Medlemmer for-
pligte sig til ikke at fremskynde el. 
støtte Tvangssalg af Landbrugs-
ejendomme paa nogen Maade, 
eller optræde som Købere af 
tvangssolgte Ejendomme hvor 
Ejeren uforskyldt er sat ud, men 
saa kraftig som muligt modvirke 
saadanne Salg efter Ledelsens Op-
fordring og Anvisning. Forsyndel 
ser herimod medfører Paatale, 
eventuelt andre Forholdsregler 
trufne af Amtsbestyrelse eller Sog-
nebestyrelse. 

9 Foreningen paa Bornholm 
arbejder i Tilslutning til Lands-
foreningen og gaar ind for Bestem-
melser trufne af denne, saafremt 
vor isolerede Beliggenhed ikke er 
en Hindring herfor. 

10. Alle Jordbrugere, som aner-
kender og vil gøre et Arbejde for 
Gennemførelsen af ovenfor nævnte, 
optages som Medlemmer og har 

Stemmeret ved Foreningens.  Valg 
af Bestyrelse, naar det i Forenin- 
gens Love bestemte Kontingent er 
betalt, 	 Otto Hansen, 

Kratlund. 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

afholdt ordinær Generalforsam-
ling i Christensens Havestue Fre-
dag d. 15. ds. Kl. 8 præcis. Til 
Del igent blev valgt Viggo Staffen-
sen, der overgav Ordet til For-
manden Niels P. Andersen, som 
aflagde Beretning for Halvaaret. 
Det fremgik af Beretningen, at 
Foreningen havde afholdt 2 Fe-
ster samt nu forleden Gymnastik-
opvisning, hvorved -et „Vikings" 
Damehold fra Rønne medvirkede. 
Alle Fester havde givet et pænt 
lille Overskud. — Gymnastikken 
i Vinter havde lidt af forskellige 
Fødselsv&. Som det vil erindres, 
trak Edmd. Forslund sig tilbage 
som Gymnastikleder i Foraaret, 
hvorfor man maatte se sig om 
efter en anden til at overtage dette 
Hverv. Valget faldt paa Herr. 
Nielsen; men det viste sig des-
værre efter kort Tids Forløb, at 
dennes Ledelse atter maatte op-
gives. Man henvendte sig derefter 
til tidl. Natbetjent Chr. Jensen, 
som ledede Foreningens Senior-
hold, og formaaede ham til at 
overtage Ledelsen, hvilket Forenin-
gen kan være godt tjent med. 

Forhandlingsprotokollen, der var 
ført af Sekretæren Andreas Chri-
stensen, blev oplæst og godkendt, 
samt rosende omtalt for dens ud-
mærkede Førelse, noget det tidli-
gere havde skortet ikke saa lidt 
paa. 

Kassereren, Ansgar Elleby, op-
læste det reviderede Regnskab for 
sidste Halvaar, der ligeledes god-
kendtes. Det fremgik af Regnska-
bet, Balancen var Kr 823,16. Ind-
sat i Sparekassen var i Halvaarets 
Løb Kr. 200. Kassebeholdningen 
var Kr. 63,61. Status fremviste 
en Balance af Kr. 2,568,85, som 
er Foreningens Kapitalformue, da 
denne ikke har nogen Gæld, (ud-
over hvad der mangler i Indbeta-
ling paa den købte Fodboldbane). 
Paa Foreningens Sparekassebog 
indestod Kr. 824,90. Formuefrem-
gangen var Kr. 315,28 hvilket be-
viser, at Foreningen har en Be-
styrelse der forstaar at admini-
stere og en Kasserer der forstaar 
at holde paa Pengene — Kasse-
reren, der staar for Afgang i H. 
t. Lovene, genvalgtes derfor ogsaa 
med saa godt som alle Stemmer. 
Ligeledes blev de ordenært afgaa-
ende Bestyrelsesmedlemmer: Ove 
Holm og Louis Lind, genvalgt, og 
nyvalgtes Wilh. Kuhre; ligesom 
den afgaaende Revisor, Bogholder 
Kr. Koefoed genv. Kontingentopkr. 
Edvard Hansen og Leon Jensen, 
Andreas Christensen, som Assi-
stance for den nuværende Op-
kræver. - 

Foreningen bygger for øjeblik-
ket et meget haardt tiltrængt Om-
klædnings- og Rekvisithus paa 
dets Fodboldbane i Forbindelse 
med et, vel undertiden lige saa 
haardt tiltrængt, Nødtørftshus. -
Efter mange og lange Forhand-
linger indenfor Foreningen, havde 
man endelig dristet sig til denne 
Foranstaltning. Det var jo dyrt 
at bygge, og Midlerne var kun 
smaa. Og skulde man bygge, skul-
de det dog ogsaa være saa for-
maalstjenligt som muligt. Men ef-
ter at have indhentet Tilbud i H. 
t. Konditioner, hos forskellige 
Haandværkere, og da Borgmeste-
ren, Hrr. Tegiværksejer Bloch, 
stillede sig saa velvilligt at levere 
Stenene paa langt Betalingssigt og 
ovenikøbet levere Teglstenene gra- 

tis til Huset, besluttede man sig 
til at bygge, og overdrog Arbejdet 
til D' Herr. Bygmester P. Peter-
sen og Murerm. Edv. Holm, der 
saa med Forstaaeise paa Forernn-
gens Formaai, og derfor var de 
billigste Tilbudsgivere 

Allinge-Sandvig Gymnastikfor-
ening er nu ved at faa god Gr u ild 
under Fødderne, og hvis Befolk-
ningen vil vise sin Bevaagenhed 
ved at overvære de arrangerede 
Fodboldkampe og Gymnastikop-
visninger, og erlægge den lille 
Entre som herved opkræves, vil 
Foreningen kunne arbejde videre 
og være medvirkende til at skabe, 
med en lille Omskrivning,: Et 
sundt Legeme til en sund Sjæl. 

Christian Koefoed. 

Bort med Affaldet. 
Vort Byraad har 	maaske paa 

Opfordring — foretaget en Spad-
seretur langs Kysten og saaledes 
faaet Øje paa de talrige Ophob-
ninger af al Slags Affald, der fin-
des paa de mest utrolige Steder 
og vidner om Beboernes mang-
lende Ordens- og Skønhedssans. 
Overalt langs Stranden flyder det 
med kasseret Husinventar: Gry-
der, Kasseroller, skaarede Kar, 
Rester af Madrasser, Traadvæv, 
Konservesdaaser, Glasstumper, 
og mange andre uappetitlige Sa-
ger, der er ækle at se paa og en 
Fare for de badende i Sommer-
maanederne. At det var saa galt, 
havde man ikke ventet sig, og et-
ter at det værste Chok havde for-
taget sig, satte Borgmesteren en 
Proklama i Nordbornholm, hvor-
efter det indskærpedes at det var 
strængt forbudt at henkaste Affald 
paa Fyldepladsen ved Hotel Sand. 
vig eller noget som helst andet 
Sted paa Kommunens Grund, med 
Undtagelse af Lossepladsen ved 
Gasværket. 

De fleste af Byens Borgere vil 
sikkert indrømme Berettigelsen 
af dette Forbud, ligesom det an-
tages at det værste Skrammel vil 
blive fjernet og Køkkenmøddin-
gerne jævnet; rnen Folk skal jo 
af med deres Affald og har ofte 
en lang Vej til Lossepladsen. Er 
der ikke en driftig Vognmand, 
der for en rimelig Pris vil køre 
Affaldet bort for Kommunens Be-
boere. I større Byer sorterer Reno-
vationen under Kommunen, men 
Byens Kasse er vel for Tiden saa 
belastet, som den overhovedet kan 
være. Derfor: frem med det pri- 
vate Initiativ! 	 &. 

Noget maa der gøres! 
Blandt de gode Gerninger, som 

vort Byraad har ydet til Byens 
Bedste, hører Nedrivningen af Cen-
tral. — Pladsen blev forholdsvis 
hurtig jevnet, og der blev afsat 
en skæv Trekant; men om der 
skal plantes Roser eller vokse 
Græs, eller der skal opstilles en 
Statue af Bornholms Befrier, aner 
man ikke, — alt er kun Gisnin-
ger. Mange gaar og ser gnavne 
paa den skæve Trekant, der vir-
ker saa akavet paa Omgivelserne, 
og synes Byraadet snart skulde 
tage en Beslutning. 	 Var det 
ikke en [de at udskrive en Kon-
kurrence om den bedste Løsning 
af Opgaven. Det kunde jo tænkes 
at der fandtes gode Ideer ogsaa 
udenfor Byraadet. En stor Gra-
nitkumme med Springvand var 
maaske heller ikke ilde. Bornh. 
Avis meddelte forleden, at her 
fandtes en halv Snes Pengemata-
dorer med Formuer fra 50 - 200,000 
Kroner. Flere af disse er sikkert 
villige til at give et klækkeligt 
Bidrag, naar der blev forelagt dem 
den rette Plan. Bornholms største 

Stenindustri har sin Virksomhed 
her paa Nordlandet En driftig 
Mand eller Firma vil antagelig 
give Kommunen et godt Tilbud. 

I en 1 uristby, der aarlig gæstes 
af mange Fremmede, vil et Gra-
nitmonument virke som den bed-
ste Reklame for et saadant Firma. 

Altsaa: frem med Projekterne. 
Vi aftrykker gerne Tegninger og 
Overslag i de følgende Numre af 
Nordbornholm ; men lad det ske 
snart. 

Læg Mærke til 
at de fleste Annoncer i Nordborn-
holm k u n behøver at averteres 
en Gang. — En bedre Anbefaling 
gives ikke. 

• • 

Fra Uge til Uge. 
Ride Kors i Allinge 

agter at opsætte en Redningspost 
paa Stranden ved Sandkaas, for 
at hindre mulig forekommende 
Drukneulykker. Der vil blive an-
bragt en solid Baad, Rednings-
bøje, og Liner samt et af de kendte 
Røde-Kors Skabe. En lign. Post 
bliver oprettet ved Melsted. 

Solgt. 
Byggefirmaet Kofoed & Morten-
sen har solgt det averterende 4 
Fags Hus i Vestergade til Lærer 
Holm Jensen, Allinge. 

Købesum 7,500 Kr, 

rfrodukten. 

All.-Sandv. Husflidsforening 
afholder Søndag den 24. April Udstilling paa Christensens Sal fra Kl. 
4-6 Eftm. Entree, som er Gevinst, 25 Ør.'. De Genstande, som er 
udstillede i Allinge Brugsforenings Vinduer, loddes bort. 
BAL fra Kl. 8 Aften. — Allinge-Sandvig Gymnastikforening indbydes. 

Bestyrelsen. 

,91led ,91rasoniteplader 
kan alle fugtige Stuer og Kamre gøres til smukke, sunde 
og behagelige Opholdsrum. Alle kan arbejde med dette 
Materiale, og det er slet ikke saa dyrt. 
Trykte Arbejdsanvisninger udleveres. 

Nordiandets Handelshus. 

eSorter gliarkfre 
samt Roefro, fine Glænoærter, Solværter, Sommervik-
ker er nu paa Lager og udleveres gerne snarest. 

Et Parti ekstrafin Segerhavre og Sølvhavre. 
Særlig god Saasæd sælges pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

- Det betaler sig 
at bruge det bedste Foder 
til Kyllingerne. 
Vi kan anbefale 

til spæde Kyllinger: BBB Start, og til større Kyllinge 
BBB Kyllingefoder og knækket Kyllingefoder. 

Disse fortrinlige Blandinger er fabrikeret af Blaakilde Mølles 
Fabriker, og vi er meget gerne til Tjeneste med Blaakildes Fodrings-
vejledning og Beretning om Fodringsforsøg. 

Vore forskellige Sorter er netop de rigtige, hvorved De faar 
det største Udbytte af Deres Fjerkræ. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. Diderihsen. Rønne. 	Tlf. 865. 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 
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Xvorfor ke6e ffryksager 
.7ndpafiningspapir og t'oser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

oaa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

9ornilzkas Bogtrylleri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig orngaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonoinruller, Konvolutter & Poser til fabrikspris. 

l'IN:==111 
BRØDRENE ANKER, HASLE 

JERNWTOBERI 	ANKINFA BRIK, 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Aniæg, 

AVER~ i NORDBORNHOLM 



de rede Automater 
med de tre svenske Flag 
faar De for kun 25 Øre 
de bedste Pastiller: FLAG G 
med Lakrids og Menthol 
overalt paa Bornholm. 

Depot for Hasle: Marckmanns 
Kiosk. 

Lejlighed til Leje. 
Johan Olsen, Allinge. 

En større og en mindre 

Lejlighed 
er til Leje til Iste Maj i Janus Ja-
cobsens tidligere Ejendom oven-
for Hotel,. „Allinge". Henvendelse 
sker til Transen Holm. 

Frelsens Hær, Rø 
afholder Foraarsbasar paa Bendt-
sens Sal Lørdag den 23. ds. 

Entree 35 Øre. 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

afholder extraordinær Generalfor-
samling Onsdag den 27. ds. Kl. 8 
i Christensens Havestue. 

Lovændring paa Dagsordenen. 
Bestyrelsen. 

Sadelmager, 
Tapetserer. 

Alt Arbejde udføres, solidt og 
rimelige Priser. ude og hjemme. 

Prima Rullegardiner leveres. 
Gratis Opsætning. 

Chr. Jensen, Sadelmager. 
Løsebækgade, Allinge, Tlf. 122. 

Stenværktøj 
leveres paa Bestilling samt udføres 

alle Reparationer. 
C. B. Svendsen, Smedeforr. 

Allinge. 

Nyt Lager af 

Wedell og Alsboe 
til meget rimelige Priser. 

Et Parti Skotøj 
udsælges med 20 pCt. Rabat. 

Allinge 
Fodtøjsmagasin 
Bio;g-i-Et.fark 

Søndag Kl. 8. 
Trylledrikken. 

Morsom Farce med Ungerne. 

Døm ikke Ungdommen. 
Skuespil i 8 Akter. 

Forbudt for Børn. 

11•~1111~~0111~1 I 

fier ! 
Træsko, Træskostøvler, Plys- og 

Klædesko anbefales. 
Restlageret af Læder- og Gummi-
fodtøj udsælges til og under Ind-
købspris. 
Andr. P. Ipsen, Storegade. 

Tlf. Hasle 84. 
NB. Indlev. til Colbergs Vaskeri. 

Kød, Flæsk, Pølser 
modtages fremdeles til Røgning. 

Hentes og bringes overalt. 
Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19. 

Billige Kranse, =rm:boner. 
forsendrs overalt.r  

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

Averter i „Nordbornholm"! 

lab llidmouseliller 
Et smukkere og samtidig mere praktisk 

Kjolestof kan man vanskeligt tænke sig, der 
findes næppe noget Stof, der passer bedre for 
det danske Vejrlig end netop de lune muntre 
Uldmouseliner. 

Vi har nu et stort og smukt Udvalg i 
nye moderne Mønstre i vor kendte prima Kva-
litet, og til meget rimelige Priser. 

Se vore Vinduer. 
iiMagasin du Nords Udsalg 

ved Victor Plancl£, 

Hegn,  og Piggetraad, Traadvæv 
haves paa Lager og tilbydes til billigste Priser i 

Yrodufiten.  

Skal hivene være rigtig line? 
saa køb Spejlglans Gulvlakfernis. 

Det er den fineste fine, og den faas i 

Produkten. 

Mie Naveredsfia6er 
Spader, Skovle, River m. m. købes bedst og billigst i 

grodufiten. 

Har De ikke prøvet Insulite? 
Det er de bedste isolationsplader, der kan skaffes. Vi har Lager 

af baade haard og blød Insulite. Insulite er Fremtidens Byggemateriale 

PRODUKTEN. 

Malervarer. 
Oliefarver i Daaser føres i 24 

Farver af bedste Fabrikat, derfor 
det fordelagtigste at arbejde med. 

Calcolit-Limfarve føres ligeledes 
i 24 Farver. Det er nemt at ud-
røre og giver smukke Vægge, Kak-
kelovnspladser o. lign. 

Duralfarve er beregnet til Paa-
strygning af uhøvlet Træ og godt 
egnet til udvendig Brug. 

Emaljelak, ekstrafin Kvalitet faas 
i hvid og kulørt, mange Farver. 

Køkkenemalje, specielt stærk og 
holdbar mod Damp og Fugtighed 

Maskinglasur til Motorer o. lign. 
Duroglos Billak i sort og kulørt, 

det bedste til Automobiler og Mo-
torcykler. 

Ovnlak, Galvanfarve, Cyklelak. 
Lakfernis i Dunke og løs Vægt 

af den anerkendte fine Kvalitet, 
som jeg har ført gennem mange 
Aar. 

Gulvlak, Møbellak. Baadlak, 
Vognlak, Slibelak, Schellak, russ. 
Strygelak m. m. 

Olierevne Farver, Zinkhvidt og 
Blyhvidt, Lithophone, Titanhvidt, 
Fernis, Terpentin, Tørrelse, Lin-
olie. 

Destruktør fjerner gammel Ma-
ling, Fernis og Lak uden at skade 
Træet, Pensler og Hænderne — 
meget praktisk. 

Tapetklister, Moss, Pimpsten, 
bs, Pibeler. Bronce, Tinktur. 
Pensler i stort Udvalg. 
Alt sælges til meget smaa Pri-

ser, og Kvaliteterne er alle udsøgt 
og fra bedste Fabriker. 

J. e. woim. 	 ffi■lefeffiffiffi■foffil..■7■M:•■■ 

Solidt Skolefodlej 
sælges til smaa Priser. 

Carl Larsen, Yesterg,, Allinge, 

En Pige søges 
1. Maj paa 

Gothegaard i Klemensker. 

En yngre Karl 
søges 1. Maj paa 

Bondegaard i Rø. 

Fodermester 
og Pige søges 1. Maj. 

Brogaard pr. Allinge. 

Yngre Medhjælper 
søges til 1. Maj paa 

Aahalsegaard i Rutsker. 

En yngre Pige 
kan faa Plads 1. Maj. 

Nielsen, Krashavegaard, 
Tlf. Klemens n. 32 y. 

Formiddagspige 
eller Kone søges straks eller 1 ste 
Maj. 

Julie Holm, Nørregade. 

Baneform. Hansens Hus 
i Sandvig er billig til Salg. 

Henv. til Ejendomsmægler 

Westh, Sandkaas. 

En god 120 Ægs 

Rugemaskine 
Jylland" samt en Kyllingemoder 
er billig til Salg. 

Portør Holm, Allinge. 

Rugeæg: 
af rigtlægnende Sign. R. I. R. le-
veres til 10 Øre, ved Afhentning 
8 øre. Andeæg 10 øre, Daggamle 
Ællinger 30 Øre. 

'Dalegaards Hønseri. 
Tlf. 99x, Allinge. 

En Karl, 
16-18 Aar, kan faa Plads paa 

Dalegaard, Olsker. 

Yngre Dreng 
eller Medhjælper søges straks ell. 
1. Maj paa 

Virkelyst, Klemensker. 

Pige søges 
til Iste Maj. 

Nordre Nørregaard, Rø. 

Paalidelig Pige 
kan faa Plads Iste Maj 

Blaaholt pr. Allinge. 

En Anden=harl 
søges til Iste Maj paa 

Store Muregaard, 
Klemensker. 

Al Færdsel 
over Gartner Mogensens tidligere 
tilhørende Jord er forbudt. Hvem 
der træffes vil blive anmeldt. 

Møller Kofoed. 

2 og 3 Mdrs. Grise 
er til Salg hos Avlsbruger 

Alfred Pedersen, Allinge. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, 	,,,„d 

kan faa Plads til I. eller 15. Maj. 
I 	har nedsat sig i Hasle, 

Ung, pæn Pige Dr. K. A. Espensen 
Viggo Staffensen, 

Strandvejen. 
	overtager Dr. A. Petersens 

Praksis. 

Hingsten „Veron'' 
Dem i svensk Belgier, staar som sædvan- 

Warcfimanns fflog- og Sladflandel, gfasle. lig til Bedækning paa Hollænder- 
	  gaard. 	Aug. Olsen. 

Sække er fuldstændig lufttætte og meget stærke, og da de kun vejer 
Halvdelen af alm. Sække, er de nemmere at haandtere. Da Sækkene 
medfølger gratis uden Forhøjelse af Cementprisen, bliver der intet Tab 
paa tomme Sække paa Arbejdspladsen. 

Klemensker Grovvareforretning. Rø Brugsforening. 
Aarsballe Brugsforening. Olsker Brugsforening. 

Gudhjem Handelshus. 

Skal »e male? 
Saa har vi alt det, 
De skal bruge. 

Vi har meget mere end det, 
der staar i Vinduet. 

Yrodukten. 	filt yalerarbej0e, 
Bygnings-, Møl-el-, Vogne- og 
Skiltearbejde i I ste Klasses 
Arbejde til billige Priser. 
Forlang Tilbud. 

0. M. Rasmussen, 
Storegade, Hasle. 

Dansk frisklavet Klidmelassefoder 
samt frisklavet Foderblanding og Soyaskraa samt alle 
Slags knuste Foderkager, grove Hvedeklid, Majs og 
Hønsekorn, Kærnemælksfoder, Hønse- og Kyllingefoder. 

Alt i friske Varer og til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. Niels V.Grooss 
Blikkenslager. 

Aut. Gas- og Vandmester. Bestil Deres Tryksager i illioge Bogtrykker' WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg. 
Tilbud og Overslag gratfis. 

Xaar Solen sliinner om Søndagen 
er det rart at have husket Film i Kameraet. Husk derfor at forsyne 

Brug Cement i Papiremballage. 5000 	Foder- g. Gulerødder 
samt Runkelroer og Sættechalotter 
sælges meget billigt. 

Carl Chr. Andersen, 
Dammen pr. Allinge. 

Det er en stor Fordel at bruge Cement i Papirsække. Disse 

i alle Kulører i hel og halv Kilo 
Daaser føres kun i bedste Kvalitet. 

Kulørte Emaljelakker i hele og 
halve Kilo Daaser. 

Malerfernis. 
Bedste Kval. til billigste Pris. 

g. 2. Larsen, Allinge 

Andeæg 
er til Salg, 10 Øre pr. Stk. hos 

H. Chr. Dam, Løsebæk. 

Det saakaldte Fedefoder fra Svendborg er paa Lager og anbef. 
Galantiseddel, som opgiver Varens Raastofindhold og Værdi, findes 

i hver plomberet Sæk. Trykte Foderanvisninger udleveres. 

Nordlandets Handeishus. j 	Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Fortrædeligt Svinefoder til rimelig Pris. 

Afdeling i 

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

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

Boxer udlejes. 
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"Mod Yoraar. 

Lykkens Ørefigen. 
—o— 

Søren Hansen var en af dem, 
der troede, at der vokser Guld 
mellem Brostenene. Derfor var 
han draget ind fra Landet, hvor 
Arbejdet var haardt og Fortjene-
sten ringe — ind til Byen, hvor 
Eventyret lyste . . . 

Og der gik han saa og var ar-
bejdsløs, gik blandt de mange 
graa Skygger og blev mere og 
mere graa for hver Dag, der gik. 
Hans Tøj var lurvet, hans Kinder 
hule, han hostede i de kolde Næt-
ter, naar han fandt sig et usselt 
Skjul i en gammel Jernbanevogn 
eller et forladt Skur, hvor Vinden 
peb ind og Kulden skar med 
skarpe Knive. 

Drømmene havde været lyse—
det her var Virkeligheden, den 
nøgne, barske Virkelighed. Han 
slumpede sig til en Kop Kaffe 
fik en sjælden Gang et Maaltid 
Mad, lige nok til at opretholde 
Livet som en blafrende Flamme. 

Han kunde være draget tilbage 
til Landet — jo, men der var det 
ikke godt heller. Der var de og-
saa arbejdsløse, og han syntes 
ikke, han kunde bære det over 
sit Hjerte, at hans gamle Mor, 
der var Enke, skulde dele sin 
Smule Aldersrente med ham. Nej, 
saa hellere sulte — og en Gang 
imellem skrive hjem, at det gik, 
ikke godt, men dog nogenlunde 
. . . saa hellere gaa og vente paa 
det Eventyr, som aldrig kom. 

— — 
Og saa kom det alligevel en 

Dag, Eventyret. Og tro nu ikke, 
jeg vil til at fortælle Solstraale-
historier om gode Feer — de er 
væk for længe siden — nej, jeg 
vil bare fortælle om en ganske 
almindelig Lussing, en rigtig knal-
dende ørefigen, som fik det til 
at synge for den sølle Sørens tro-
skyldige øren i lang Tid . . . en 
Lussing, som i al sin upoetiske 
Ligefremhed dog var Lykkens 
ørefigen. 

Søren gik Trappe op og Trappe 
ned. Det var en trist Vandring, 
og det havde varet længe, inden 
han kunde faa sig selv til det, 
men Nød lærer nøgen Kvinde at 
spinde og arbejdsløs Mand at 
sætte den sidste Rest al Stolthed 
til Side og bede om det Brød, 
som han _ikke selv kan tjene. 

Han havde forlængst opgivet 
Fortrapperne. Viceværterne havde 
ingen Følelse for en Mand i luv-
slidte Klæder, og deres Ører var 
skarpe overfor de gentagne Kling-
Klang opefter. 

Nej, han tog Bagtrapperne. Her 
ligger Køkkenerne saa dejligt nær, 
en Em af Mad kildrede hans Næ-
sebor, her hændte det, at en lille 
Husmor med et medlidende Blik 
fik ham halet indenfor og stod og 
glædede sig over den Appetit, 
hvormed han lod en Tallerken 
Havregrød forsvinde. 

Her var det, han fik Lykkens 
ørefigen — - 

Det var etsteds helt ude paa 
Vesterbro. Dagen havde været 
daarlig, silende Regn og sure An-
sigter, Afslag overalt. Han havde 
hostet skrækkeligt om Natten, og 
det hev i hans Bryst, naar han 
gik. Han kunde snart ikke mere. 
Sulten var gaaet over til en su-
gende Mathed, Lemmerne smerte-
de, det sortnede for hans øjne. 
Men han maatte have lidt Mad, 
hans Øjne skinnede febersygt, 
mens han gik og forestillede sig, 
at en venlig Sjæl vilde lukke op 
og give ham en Kop Kaffe og alt 
det Rugbrød, han kunde spise. 

Der var ingen Klokke paa Bag-
trappen, saa han maatte banke  

hvert Sted, og selv denne lette 
Hamren føltes helt ind i Fingre-
nes Marv. 

Han var naaet helt op til Kvi-
sten i en Ejendom. Uden noget 
Resultat vaklede pustende op ad 
den stejle Trappe og var ved at 
blive revet omkuld af en Skare 
uvorne Knægte, der kom hylende 
og kurende og springende ned 
ovenfra. 

Nu stod !lat.] foran Køkkendø-
ren -- han hævede Haanden og 
bankede paa — da, med et blev 
Døren revet op, og før han vidste 
et Ord deraf, havde han faaet en 
ørefigen; det sang gennem Luften, 
og han tumlede om paa Trappe-
afsatsen, hvor han stod. Det gik 
lige op for ham, at der stod en 
ung Pige i Køkkendøren med op-
smøgede Ærmer og en krigrisk 
Mine — saa blev alt Nat for ham. 
Hanssvækkede Konstitution kunde 
ikke taale den kraftige Medfart, 
han besvimede. 

— — 
Da Søren igen aabnede sine 

Øjne, lukkede han dem hastigt 
igen. Han troede, at han drømte, 
og vilde gerne blive ved at drøm-
me. Men han mærkede snart, at 
det ikke var Drøm, men _ dejlig 
Virkelighed. 

Han laa paa en Sofa i en dej-
lig varm Stue, og en ung Pige 
stod og badede hans Pande. 

- Naa, endelig! sagde en kraf-
tig, klar Ungpigestemme. — Det 
var da dejligt . . , 

Han prøvede at rejse sig, nien 
blev blidt skubbet tilbage. 

— Bliv ',De nu bare liggende, 
sagde den unge Pige, saa skal jeg 
lave Dem en stærk Kop Kaffe . 

lian laa og saa sig om. Det 
var en lille Stue. men han syntes 
aldrig, han havde set noget saa 
net De smaa Potteplanter i Vin-
duet mindede om Hjemmet, alt 
var ordnet saa sirligt og smagfuldt. 

Den unge Pige kom ind igen. 
Han saa tavs paa hende. Hun saa 
igen med et genert Smil, det kri-
gerske var borte nu. 

—Ja, De maa virkelig undskylde 
Lussingen, sagde hun, jeg troede, 
det var de uartige Knægte: de 
har drillet mig hele Eftermiddagen 
. , . men hvor De gjorde mig for-
skrækket; saadan falde om, jeg 
troede først, at jeg havde slaaet 
Dem helt ihjel . . . 

Nu kunde han se, at hun havde 
været bange, hendes Ansigt bar 
endnu tydelige Spor af Bindbe-
vægelse. 

— Saa fik han Mad og Kaffe. 
Og det smagte. Hans Kind var 
ganske vist lidt ophovnet og øm, 
for der havde nu været godt Sving 
i den ørefigen ... men han glemte 
Smerterne for at se paa den unge 
Pige. 

— Jeg hedder Erna, fortalte hun, 
og nu maa De fortælle. 

Hun græd lidt, mens han for-
talte. — Ja, det er trist, sukkede 
hun — og de har en gammel Mor, 
ja, det er ikke let. 

- — — 
Se saadan kan man jo allerede 

nu sige, at det var Lykkens øre-
figen, men der hører mere med. 
Erna var en rask Pige, hun kunde 
mere erLel slag ørenfigner, og hun 
følte Interesse for den unge Mand, 
som saa ufortjent var kommet 
ud for hendes kraftige Hænder. 

— Nu bliver De foreløbig her, 
afgjorde hun, da de havde snak-
ket en Stund. Far og jeg er ene, 
og Far er gammel, han har et 
Avisstade, maaske De kan hjælpe 
ham lidt med at hente Bladene, 
han gaar ikke saa godt — saa 
skal jeg nok sørge for, at De faar 
noget at spise. 

— — Og saadan blev det. Sø-
ren sov paa Sofaen om Natten 
og hjalp Faderen om Dagen — ja,  

og saa er der selvfølgelig kun det 
at fortælle, at det blev et Makker-
skab for Livet, at Søren helt over-
tog Aviserne, medens Svigerhide-
ren blev siddende derhjemme i 
den lille Stue, og Sørens Kone 
puslede om — ivrigt efter, naar 
Aftenen kom, at byde sin Mand 
velkommen — paa en lidt blidere 
Maade end første Gang. 

Ja, et Avisstade og en god Kone 
— det er selvfølgelig ikke nogen 
Herregaard men alligevel, Søren, 
der har faaet sit gode Huld igen, 
har sikkert Ret, naar lian paa-
staar at det var Lykkens ørefigen, 
han den Dag fik. 

0. Lindqvist. 

Børnenes Rubrik. 
0— 

Lidt Friluftsarbejde. 
Næsten enhver Pige og Dreng 

kan faa saa meget Jord, som er 
nødvendigt til en Have. Jo min-
dre den er, desto bedre kan man 
overkomme at holde den ren og 
pæn, og jo mere Pleje og Arbejde 
man kan ofre paa en Have, des 
mere yder den. 

Har man faaet et Stykke Jord 
er det første man tænker paa — 
at faa den indhegnet. Dette sker 
dels for at fastslaa, hvor Grænse-
pælene for det nye Kongerige skal 
staa, dels for.-at holde Høns, Hunde 
og andre Havekulturens Fjender 
paa Afstand. 

Hegnet maa intet koste og skal 
se pynteligt ud. Hvad mener du 
om at flette det af Ris, saaledes 
som denne Tegning viser. 

••------ 

Pælene er nedrammede med en 
Meters Mellemrum og mellem dem 
fletter man Grenene og snor et 
Stykke Staaltraad om det Sted, 
hvor de krydser hinanden. Vil 
man hellere have Staaltraadshegn, 
da anbringes Rammerne, og man 
fletter selv derimellem, saaledes 
som det let forstaaeligt vises paa 
denne Skitse. 

Her er nogle Søm nødvendige, 
hvor Staaltraaden skal slaas fast 
i Rammen. 

— Her vil jeg ikke begynde at 
forklare dig, hvad du skal saa og 
avle i din Have, for det afhænger 
af Jorden, Læforholdene og meget 
andet. Jeg vil blot sige, at hvis 
du ikke er klar over, at den, der 
har et Stykke Jord, har et Ansvar 
for at faa noget ud deraf; hvis 
du ikke er klar over det, saa skal 
du ikke begynde. For Haven kalder 
paa din Hjælp hver Dag. Den 
kalder om Foraaret og siger : 
„Vend min sorte Muld, at Solen 
kan varme mig." Den raaber om 
Vand i den varme Sommertid, 
naar Jorden slaar Revner af Tørke. 
Den beder om Hjælp, naar Ukrud-
tet vælder op og vil kvæle de Ur-
ter, du har plantet. Og lytter du 
ikke til dens Kalden, da ligger 
Haven der som rn daarlig Karak-
terbog — opslaaet saa enhver kan 
læse om dine Forsømmelser. 

Hvis Haven ikke er altfor 
kan du jo godt lave et lille Bord 

og en Bænk. Eller hvad mener 
du om et roterende Vindhjul? 

Hvorledes kan det gaa rundt? 
— Jo, ser du, de smaa vinkelbø-
lede Blikstykker, de vil altid gaa 
rundt nied den opslaaede Side 
(som en opslaaet Bog) med Vin-
den og den skarpe Ryg mod Vin-
den. 

Er du saa heldig, at der nærved 
din Have løber en Bæk eller en 
Grøft med rindende Vand, kan du 
lave dig en Vandmølle, der kan 
drive et Hammerværk. Vandhju-
let maa kun sænkes halvt ned i 
Vandet. 

Er Strømmen ikke stærk nok, 
maa du lave et kunstigt Fald, saa-
ledes som du ser det paa dette 
Fotografi med Overfaldshjul. 

Holder du af at se den sorte 
Stær sidde og fløjte paa sin Pind, 
saa byg den et Hus i din Have. 

Men viser Fuglene dig den Til-
lid at bo og bygge i din Have, 
saa maa du til Gengæld heller 
ikke forstyrre dem i Yngletiden 
og navnlig ikke berøre hverken 
Æg eller Unger. 

Ved Hjælp af nogle Fjer, en 
Pind og 3 Korkpropper kan man 
lave den nydeligste lille Flyvema-
skine_ I de to Propper i Enden 
af Pinden fastgøres Fjerene. Det 
skal gøres med Omtanke og For-
staaelse, for stikkes Fjerene ikke 
ind, saa deres Bæreblade sidder 
i den rigtige Vinkelstilling, saa 
vil Apparatet aldrig komme til at 
svæve. Midterproppen er forsky-
delig og tjener ikke alene som et 
Slags Haandtag, man kan tillige 

ved at skyde Proppen frem og 
tilbage finde den rigtige Afballan-
cering, som giver- den bedste Flugt. 
Naturligvis maa højre og venstre 
Vinge være lige lange, i modsat 
Fald faar Planen Slagside. 

Onkel Peter. 

—0— 
Dagene længes, Solen skinner, 

og Fuglene synger, saa det er en 
Lyst at høre paa. Det gaar mod 
Foraar, mod den lyse Tid. 

Endnu er der Mulighed for, at 
vi kan faa Sne og Slud, vi er jo 
kun i April, men Solen har Magt, 
megen Magt, og snart maa Fro-
sten, som binder Jorden, løsne sit 
Tag, og Jorden ligger fri, saa 
Landmanden kan begynde sin Ger-
ning med at gøre den bekvem til 
at modtage Sæden, der skal gro 
og vokse i de varme Dage og lyse 
Nætter. 

Der er noget forjættelsesfuldt 
over dette, at vi nu gaar den lyse 
"I id i Møde. Mørket svinder, og 
Solen faar Magt. Lysets Sejr over 
Mørket gør det Menneskesindet 
godt at være Vidne til. Vind og 
Vejr og Folkesind har nu engang 
en hel Del med hinanden at gøre. 

Og hvad betyder det ikke for 
Fattigfolk, rent økonomisk, at 
Vinterkulden snart skal afløses af 
Sommervarmen — alene Tanken 
derom kan ligesom bringe et lille 
Solstrejf ind over et tynget Sind. 

Naar det gaar mod Foraar, tæn-
des Haab i Menneskets Sind som 
paa ingen anden Tid af Aaret, 
for Foraaret er Haabets Tid og 
Forjættelsernes Tid, en Tid, hvor 
Mennesker bringes til at se lidt 
lysere paa Tilværelsen end det 
maaske var muligt i en mørk 
Vinter. 

Derfor er det en god Tid, vi 
gaar i Møde, den Tid en solfyldt 
Aprilsdag varsler om, og lykke-
lige er de Mennnsker, som kan 
glæde sig i Forventningen om det, 
som kommer. Mangens Sind har 
været knuget haardt i den Vinter, 
som nu snart skal ligge bag os, 
men forhaabentlig har de ikke 
helt tabt Troen paa, at det nok 
skal lysne og blive bedre Tider 
igen. 

Foraarstravlheden, som snart 
kommer, vil gøre sit til at forjage 
mørke Tanker, gøre Sindet friskt 
og tænde nye Haab om bedre Ti-
der for Land og Folk. 

Der vil snart ske Vaarbrud ude 
i Naturen — maatte der ogsaa ske 
Vaarbrud i Menneskers Sind! 

A. P. 

kgh paa Deres egn Ego! 
Denne Opfordring lyser ud af 

alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
0 rundbetingelserne for et Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
en By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gaar gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er liam en Eksistens-
betingelse. 


