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Momets gndre.
—0 —
Fra Lord Rutherford s Laboratorium i Cambridge er der fornylig blevet udsendt Meddelelse
om en epokegørende Opdagelse
paa Atom Forskningens Omraade.
Meddelelsen gaar ud paa, at det
er lykkedes to af Lord Rutherfords Elever, de ganske unge Videnskabsmænd Dr. Walton og
Dr. Cochrof, ved et elektrisk Bombardement at frigøre Atomets
bundne Energi. Det et med andre
Ord det Problem, der i en Aarrække har besk aget Videnskabsmændene: Atothets Sprængning,
der her er — løst er maaske et
for stort Ord, men det er i hvert
Fald det første sikre Skridt paa
Vejen til dets Løsning, der her
er foretaget.
Udforskning af Atomernes Indre
er ikke af ret gammel Dato, og
det er i det væsentligste Lord
Rutherfords Udforskninger og Opdagelser, der har været af grundlæggende Betydning for dette Arbejde. Medens man tidligere ansaa Atomerne for udelelige og
usammensatte, har det nu vist sig
at hvert Atom i Virkeligheden er
et „Solsystem" for sig. Ligesom
Planeterne bevæger sig rundt om
Solen, har Atomet en Kerne, hvorom Elektronerne bevæger sig,
man maa gøre sig klart, at de Ting,
der her tales om, er ufattelig smaa.
De forskellige Stoffers Atomer
veksler noget i Størrelse, men de
er allesammen af Størrelsesorde:
nen 10÷8 cm, det betyder, at de
alle udgør en Brøkdel af en Centimeter, hvor Tælleren er et 1-cifret Tal, medens Nævneren er et
Eettal efterfulgt af 8 Nuller, altsaa
sagt med Ord en Hundrede Milliontedel af en Centimeter. Selve
Atomkernen udgør omkring en
Hundrede Tusindedel af Atomet,
saa man forstaar, at det kun er
en ganske ubetydelig Del af Atomet, der er udfyldt med „Stof".
Forskellen paa de forskellige
Grundstoffers Atomer er nu den,
at de har et forskelligt Antal Elektroner, der kredser rundt om Kernen. Et Grundstof et- fuldstændig
karakteriseret, naar man angiver
dets Kerne. Brint har 1 Elektron,
altsaa Atomnummeret f, Helium
har 2 Elektroner, Lillium 3, Ilt
har 8 Elektroner, og saaledes kan
man fortsætte hele Rækken igennem helt op til Uran der har
Atomnummeret 92.
Det er Rutherfords grundlæggende Arbejde, der har slaget
dette fast, og han har endvidere
opdaget, at en Elektron er en negativ elektrisk Ladning, og det er
den mindste negative elektriske
Ladning, der findes. Da nu Atomet i Almindelighed ikke er elektrisk, maa det skyldes, at der
Kernen findes saa mange positive
Ladninger, at der bliver Ligevægt
i Atomet. Den mindste positive
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elektriske Ladning, der findes,
kaldes en Proton. Dens Ladning
er lige saa stor som en Elektrons,
men modsat rettet. Tager man f.
Eks. det simpelst muligt byggede
Atom, nemlig et Brintatom, bestaar
Kernen af een positiv Ladning,
en Proton, hvorom der kredser
een negativ Ladning, en Elektron.
Det vil imidlertid vise sig, at der
i de fleste Grundstoffers Atomer
findes flere Protoner, end der findes frit kredsende Elektroner.
Naar Atomet er i elektrisk Ligevægt, maa Grunden da være, at
der ogsaa i selve Kernen findes
Elektroner, og det er da Overskudet af Protoner i Kernen, der
svarer til de frit kredsende Elektronen. I Helium f. Eks. findes
der 4 Protoner og 2 Elektroner i
Atomkernen, de 2 Protoner og 2
Elektroner holder hinanden i Ligevægt, til de overskydende 2 Protoner svarer de 2 frie Elektroner.
Hvis en af Elektronerne paa en
eller anden Maade bliver revet
bort fra Atomet, er dette ikke
mere i elektrisk Ligevægt. Der er
nu en positiv Proton i Overskud,
og man siger, at Atomet er ladet
med positiv Elektricitet. Naar en
Glasstang gnides med en Klud,
bliver den som bekendt positiv
elektrisk. Det, der foregaar, er, at
man med Kluden river en hel Del
Elektroner bort fra Glasstangen,
hvorved der bliver Overskud af
Protoner. Gnider man en Ebonitstang med en ulden Klud, bliver
den negativ elektrisk. Her er det
fra Kluden, der bortrives Elektrt),
ner, men derved bliver der paa
Ebonitstangen et Overskud af
Elektroner. Den elektriske Ligevægt er ophørt, man siger, den
er negativ elektrisk.
Der er overordentlig stor Forskel paa Atomernes Stabilitet i de
forskellige Stoffer. Hos nogle er
det overordentlig vanskeligt at
faa revet en Elektron bort, hos
andre gaar det særdeles let. Hos
de Stoffer, der har særlig mange
Elektroner rundt om Kerner, gaar
det gerne lettest Det er, som om
de yderste Elektroner er løsere
knyitet til Systemet og derfor ret
let kan bortrives. Indtil for en halv
Snes Aar mente man imidlertid
ikke af have nogen Mulighed for
at kunne paavirke selve Atomkernen. Den laa øjeblikkelig saa godt
beskyttet, at den varganske uimodtagelig for saavel kemiske som
fysiske Paavirkninger, Da paaviste imidlertid Rutherford, at Atomkernerne alligevel under visse
Omstændigheder kan sønderdeles,
nemlig naar de rammes af de Partikler, der udslynges fra radioaktive Stoffer
Radioaktive Stoffer har som bekendt den Egenskab, at der uafbrudt foregaar en Udstraaling fra
dem, og vi kender ikke noget
Middel, hvorved vi kan forøge
eller formindske denne Udstraaling. Det har vist sig, at der fra

Radium udstraales tre Slags Straaler, som man kalder Alfastraaler,
Betastraaler og Gammastraaler.
Gammastraaler er en Slags Røntgenstraaler, Betastraalerne er Partikler, der er ladet med negativ
Elektricitet, altsaa Elektroner, og
Alfastraalerne er Partikler, der er
ladet med positiv Elektricitet Rutherford har gennem Eksperimenter
paavist, at Alfastraalernes Partikler er Heliumkerner. Skønt Alfapartiklerne er ufatteligt smaa, er
det dog muligt ved en særlig Forsøgsordning at illustrere deres
Bane, saaledes at det er muligt
at se dem med det blotte øje.
Hvis et Rum er fyldt med Vanddamp, og dette Rum pludselig
udvides, vil Vanddampen vise en
Tilbøjelighed til at fortætte sig,
og denne Fortætning vil især foregaa omkring de mikroskopiske
Støvpartikler, der findesi Luften.
Dampen har imidlertid ikke alene
Tilbøjelighed til at fortætte sig
omkring Støvpartiklerne, men ogsaa omkring selv den mindste
Luftpartikel, blot den er elektrisk
ladet. Naar nu Alfapartiklen slynges ud i Rummet, vil den komme
i Berøring med en Mængde Atomer, og i mange at dem vil den
rive en Elektron løs. Herved vil
der langs Alfapartiklens Bane
blive en hel Række positivt ladede
Atomer, og omkring dem vil Dampen fortættes, saa at man kan se
Partiklens Bane som en lys Taagestribe.
Alfapartiklerne udslynges med
en Fart der kan naa op til 20,000
km i Sekundet, men deres Bane
i Luften bliver dog sjældent mere
end 7 cm lang. D..-! fleste at Alfapartiklernes Baner viser sig at
være ganske retlinede, enkelte har
en svag Afbøjning, medens endnu
færre viser et skarpt Knæk, hvor
de ganske har skiftet Retning.
At en Partikels Bane har faaet en
svag Afbøjning maa uden Tvivl
skyldes, at den er kommet i Nærheden af en Atomkærne, som har
frastødt den. De skarpe Knæk fortæller, at der har der fundet et
regulært Sammenstød Sted mellem
en Alfapartikel og en Atomkærne.
At disse Sammenstød er saa faa,
viser, hvor lille Plads Atomkernerne optager til Trods for deres
uhyre Antal. Den samme Ting
viste Rutherford ved aflade Alfastraalerne gaa gennem en tynd
Metalplade. De allerfleste Alfapartikler slap uskadt igennem, kun
ganske enkelte af dem ramte en
Atomkerne og blev slynget tilbage.
Som sagt paaviste Lord Rutherford for en halv Snes Aar siden,
at Atomkernerne kan sønderdeles,
naar de rammes af disse Partikler fra radioaktive Stoffer og viste
derved — for første Gang i Videnskabens Historie, at det er
muligt at ændre et Grundstof. Det,
som Lord Rutherfords Medarbejdere og Elever nu har udført, er
imidlertid noget ganske revoluti-
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Annoncer og »halt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

onerende. Thi Udstraalingen fra
de radiotekniske Stoffer har vi
ikke nogen som helst Indflydelse
paa, hvorimod Waltons og Cockrofes Sønderdeling af Atomer
foregaar ved Hjælp af elektriske
Udladninger af sædvanlig Art,
som vi selv kan-beherske.
Det, der er af særlig Interesse
ved disse Eksperimenter, er, at
naar visse Stoffers Atomkerner
rammes af disse Udladninger, udstraaler de en Energi, der er langt
større end den, de selv har modtaget. Hvorvidt denne Side af Sagen kan faa praktisk Betydning,
er det naturligvis ganske umuligt
at udtale sig om endnu, men i
hvert Tilfælde er det et vidunderligt videnskabeligt Fremskridt,
der aabenbart rokker ved en af
den traditionelle Fysiks Grundsætninger.
Atomforskningen er en meget
ung Videnskab, men den har i
Løbet af en Menneskealder bidraget til at omforme det Verdensbillede, som Videnskaben har dannet, i en Grad, som man tidligere
har brugt Aarhundreder til. Der
er for Danske Grund til at erindre, at en Dansker, nemlig Niels
Bohrs Arbejde er af en saa streng
videnskabelig Art, at den vanskelig lader sig popularisere, det er
for en stor Del gaaet ud paa fol
Grundstoffernes Vedkommende at
konstruere Atom modeller, der kan
forklare de vigtigste af disse Stoffers fysiske og kemiske Egenskaber.
Ogsaa Niels Bohr er en af Rutherfords Elever, og den lille graa
Bygning ude paa Blegdamsvej
„Statens Institut for teoretisk Fysik" staar i Forbindelse med de
førende Atomforskere Verden over.

L. S. ug Husmændene.
—0—
En Tak for Deres klare og tydelige Svar, Hr. Lind, om Husmandsforeningernes Stilling til L. S,
Vi anerkender den rolige Form,
hvorunder De fremsætter Deres
Svar, man kan desværre ikke
anerkende enkelte af Deres Paastande.
De skriver, at Husmandsforeningernes Program er: „Lige Ret
for alle, ingen Særrettigheder for
nogen" —. Lidt længere nede:
L. S. vil jo have Grundskatten
stærkt nedskrevet eller helt afløst.
Dette vilde maaske være til Gavn
for det store Landbrud, det mindre vil sikkert intet vinde herved
i det lange Løb. Synes De ikke selv, dette modsiger Husmandsforeningernes Program? Lige Ret. — Er det ikke
Bondehaderiet, der stikker frem?
L. S. har ikke Grundskattens
Afløsning paa sit Program, derfor
finder vi det ikke rigtigt af Dem
at skrive dette. Deres Hensigt er
vel ikke at slaa en Kløft i Landbruget?
Naar De endvidere skriver, at

1932

Forrentningsprocenten altid harværet større i de mindre Landbrug,
vil vi blot lige tillade os at fremhæve det urigtige heri, idet følgende Uddrag af Landbrugets
Driftsforhold (Professor 0. H.
Larsen) viser de virkelige Forhold.
Undersøgelserne har strakt sig
over 15 Aar fra 1916 til 1930
Forrentningsprocent:
Ejendomme under 10 ha. . , 5,7
10-20 „ . . . 6,8
20-30 „ . , . 6,7
30-50 „ . . 6,4
50-100 „ . . . 6,2
over 100 . . .
Vi anbefalede Husmændene at
slutte om om L S. og være med
hver især til at deltage i og bestemme om det økonomiske Rejsningsarbejde i Landbruget.
Vi kan oplyse, at Husmændene
er i Flertal i L. S., baade i Medlemsantal, i de forskellige Bestyrelser, Forretningsudvalg m. m.
saa det er os, der har Flertallet i
Orden.
Med Hensyn til, at Husmændene
svigter deres gamle Program nej, vi siger nemlig: Lige Ret for
alle, ogsaa for Landmænd, ingen
Særrettigheder for nogen. —
Derfor har Husmændene sluttet
saa godt op om L. S., og vi mener, Husmandsforeningerne svigter os paa dette Punkt.
At dem, der er mest Grund til
at beklage, er de unge, der har
købt Ejendom under og efter Krigen til de høje Priser, vil vi give
Dem fuldstændig Ret i; dem er
det os en Hjertesag at bevare, vi er nemlig iblandt dem, saa vi
ved, hvor Tampen brænder.
Indtægterne kan vi maaske ikke
maaske fri
rette meget paa
Valutahandel vil give os mere for
vore hjemmeavlende Produkter;
men Udgifterne — dem er vi nød
til at sætte ned i vor egen Bedrift,
og derfor hilser vi hver Besparelse
med Glæde, selv om det er Skat
— og Naboen, en Gaardmand,
faar procentvis større Skattelettelse end vi, og faar Mulighed
for at blive ved Hjem og Bedrift.
Lige Ret 0. s. v.
Saaledes som vi maa tilpasse
vore Udgifter efter Indtægterne,
saaledes ønsker vi en Tilpasning
i Stat, Amt og Kommune, ellers
gaar vi vor Undergang i Møde mon ikke en Sænkning af Ejendomsskatterne vil medvirke til
dette?
Saaledes som det gaar nu, kan
det ikke -blive ved at gaa, Landbruget har jo ikke Penge til at
købe Industriens Produkter for.
Der er et gammelt Ord, der
siger, at har Bonden Penge, har
alle Penge — og Bønder bliver
jo alle kaldt, der driver Landbrug.
Dette Ord skal nok staa sin Prøve
i denne Tid — og vil Hus mandsførerne fortsat støtte en Tilskudspolitik, der føres for Tiden, er
d'Hr. medvirkende til Landbrugets og Landets fuldstændige
Ruin. Haardt Bagbord — drej

Skuden rundt og hejs Flaget, mens
Tid er.
„At Tiderne er saa fortvivlede
o. s. v. — har vi altid Brug for
'en dygtig og oplyst Husmandsstand, Mænd med klare Hjerner
og varme Hjerter som ser og forstaar, at Samfundets Grundvold
maa være Ret og Retfærdighed
og som har Vilje til at handle
derefter". — Ja, gid det var saa
vel. Hjalmar Olsen,
Otto Hansen,
Kirkely.
Kratlund.
Hans Chr. Kofoed,
Lillehave.

Ligningskommissionen.
— 0-Mit Indtryk ved at læse Hr. Larsens
sidste Indlæg var, at han nu er stedt
udi Gnavesyge og Bitterheds Gnide;
men da jeg haaber, der endnu er et
Par Streger, inden Kogepunktet naas,
skal jeg tillade mig et Gensvar.
Hr. Larsen synes ikke „hele Sagen
var den Sværte værd, som er ofret paa
den."
Det spiller da ingen Rolle for os,
Hr. Larsen. Den Sværte tager vi blot
paa andres Bekostning. Den betaler jo
Udgiveren af „Nordbornholm" – Efter
hvad jeg har faaet oplyst, beløber den
sig kun til 0,000032 pCt. af hele Bladets Budget, saa det er da ikke saa
farligt.
Videre siger Hr. Larsen : „Den af mig
omtalte Besparelse (Telefon) var jo kun
nævnt som Forudsætning for vor Beslutning."
Se, Hr. Larsen, naar Forudsætningerne (Præmisserne) er forkerte, bliver
Beslutningen (Dommen) ogsaa forkert.
Det er derfor beklageligt, at den ærede
Formand har stukket disse forkerte
Forudsætninger ud; thi i modsat Fald
havde de ærede Medlemmer af Kommissionen maaske ikke »rørende enige«
guffet for 182 Kr. Kaffe i sig paa Kommunens Regning.
,,Formandens Dispositioner vedkommer selvfølgelig ikke mig", siger Hr.
Larsen. Naa, ikke det! Ja, da har jeg
sandelig altid maattet tage min Del
af Ansvaret, naar jeg har haft en Tillidspost i en Forening eller en kommunal Institution.
Om Kaffedrikningen siger Hr. Larsen, at den er en gammel hævdvunden
Skik.
Spørg Deres nærmeste Nabo, der er
en gammel Skatteligner, og De vil erfare, at tidligere gik det paa Omgang
mellem de respektive Medlemmer at
servere Kaffe. Da blev den brygget i
egne Hjem og betalt med egne Penge.
Saa gammel og hævdvunden er Skikken ikke.
Hr. Larsen har regnet ud, at Kaffeprocenten kun udgør 0,026. ja, det er
en fin Begrundelse.
Kender De, Hr. Larsen, den bornholmske Variation af en åria, der er
stedfæstet flere Steder i vort Land."
Den lyder omtrent saaledes:
En Mand holder ved Teglværket og
læsser Mursten paa sin Vogn. Da han
er færdig med Arbejdet, siger han til
sig selv : Kan Vognen bære de Sten,
bærer den een til; Han lægger endnu
en Sten paa. Han betragter atter Læsset og med samme Begrundelse lægges
igen en Sten paa Vognen. Saaledes
fortsætter han, indtil Vognen bryder
sammen.
Mon ikke Hr. Larsens Slutninger er
af lignende Art.
Nej, da priser jeg den tidligere Allinge-Sandvig Borgmester, der, naar
han rejste i Kommunens Ærinde, spiste sin medbragte Mad for at spare
Kommunen saa meget som muligt.
Hans Skyld er det saa vist ikke, at vi
sidder i det, som vi gør.
Hr. Larsen forbavses over, at jeg
„ikke har kunnet finde et bedre og
mere betydende Objekt for min Manen
til Sparsommelighed."
For mig har Objektet været udmærket. Dels har Behandlingen ved Hr.
Larsens Indblanding givet Anledning
til Afsløring af Forhold, der trængte
til at komme frem i Dagens klare Belysning, og dels er 182 Kr. til Kaffe
og 50 Kr. til Rejse en efter mine Begreber betydelig Sum.
Husk paa, hvorledes vi Skærveslagere ydmygelig med Huen i Haanden
og paa de bare Hosesokker tigger om
Lov til at slaa en halv Favn Skærver
ugentlig (Kr. 22,50) og opnaar kun at
blive afvist. I maa se at faa fat i Roelugning, svares der.
Under saadanne Forhold ser man
skævt til ethvert unyttigt Forbrug af
Skatteydernes Penge.

Glædestraalende og med en vis Hoveren i Stemmen meddeler Hr. Larsen: „Den af Hr. M. M. os ikendte
Bøde (ingen Rejse) har de respektive
Medlemmer pure nægtet at modtage."
Det var virkelig trist – for dem selv.
Jeg siger, Lykke paa Rejsen og skal
nok møde og vifte med mit grainjesta
Lom metorkle.
„Tøk kun græder med tørre øjne".
Forøvrigt trotde jeg, Borgerforeningens Folk satte en Ære i Sparsommelighed saavel i stort som smaat.
Hr. Larsens Afslutnings-Bemærkning
gaar over min Forstand og langt ind
i Præstens.
Mads Madsen.
Medl. af Skærrest Fagforening.

Da

Henrik lbseo

—o—
Henrik osen havde, da han
endnu virkede ved Teatret i Bergen skuet for dybt i Pastor Thoresens smukke Datters øjne. Efter
forskellige Overvejelser besluttede
han at fri skriftlig til hende, Han
udbad sig hendes Svar, naar han
Klokken 5 om Eftermiddagen ringede paa Døren i Præstegaarden,
afgav sit Kort dg bad om at blive
modtaget. Blev der svaret Ja, var
det et Tegn paa, at han havde
vundet Frøkenens Hjerte.
Paa Slaget 5 ringede Digteren
paa Dørklokken. En Pige viste
sig og modtog hans Kort, idet
hun med en ejendommelig Mine
bad ham træde ind i Salen, som
han fandt tom. Pigen forlod ham
med nogle Ord om at tage Plads
i Sofaen, saa vilde Frøken Thoresen straks være der.
Ibsen satte sig lettet om Hjertet,
og glædede sig over et øjeblik i
Enrum at kunne samle sine Tanker,
Der gik nogle Sekunder, der
blev til Minutter — et Kvarter.
Der kom ingen. Ventetiden blev
Digteren for lang. Han maalte Salen med lange Skridt og trak
Uret op af Lommen: Tyve Minutter — en halv Timel
Skulde der foreligge en Fejltagelse? Umuligt! Pigen havde bragt
det rigtige Svar.
Tre Kvarterl Promenaden i Salen blev hurtigere. Fem Kvarter!
Skulde han gaa? Dødens Stilhed
herskede i hele Huset. Nej, han
vilde vente; forlod han Huset nu,
var alt Haab ude. Han satte sig
atter i Sofaen, som syntes at udøve en særlig Tiltrækning paa
ham.
Nu var der gaaet halvanden
Time. Det var for galt!
Var hun pludselig bleven syg
. . . men det havde man dog vel
ikke holdt hemmeligt!
Han forstod ikke det hele! Alt
løb rundt for ham.
Han begyndte atter sin Vandring
op og ned i Salen. Situationen
var noget latterlig.
To Timer. Nu stod det klart for
ham, at alt var tabt. Han rettede
pludselig sine Skridt mod Udgangen
Da lød en Latter, en rigtig munter, sølvklar Latter. Det var hendes! Men hvorfra kom den? Han
syntes, den kom fra Sofaen. Drømte
ham? Et Hoved stak frem under
den, og et Par skælmske Pigeøjne saa op mod ham. Ibsen stirrede paa dem.
„Jeg vilde kun se, hvorlænge
De med Taalmodighed vilde vente
paa mig," lød det endelig. „De
f holdt Dem brat, kom nu og hjælp
mig ud."

Fredagen og Overtroen,
—0—

Selv hos ellers ret civiliserede
Folk træffer man ofte paa en sygelig Overtro, der giver sig Udslag
paa de besynderligste Maader.
Tallet 13 har altid haft Ord for
at være ulykkebringende og mange

er Ofre for den Overbevisning, at
den ene af Ugens Dage skal være
daarligere at begynde et Arbejde
eller Forretning paa end de andre. Hos os er Mandagen Syndebuk, og der findes, hvor utroligt
det end lyder, Skoler, der begynder Ugen om Lørdagen, for ikke
at faa Mandagen som første Dag
i Protokollerne.
Blandt mange Folkeslag er Fredagen det sorte Faar blandt Ugens
Dage. Denne Overtro skal efter
Traditionen skyldes, at der er
hæftet en Forbandelse ved denne
Dag, fordi det var paa en Fredag,
at Kristus blev korsfæstet. Der
fortælles ogsaa, at det var om
Fredagen, Adam og Eva spiste af
den forbudne Frugt. Der maa
imidlertid ogsaa findes andre
Grunde eftersom Fredagen ogsaa
hos Buddhaisterne er en Ulykkesdag.
Selv de gamle Romere saa skævt
til Fredagen, maaske fordi de i
sin Tid led et frygteligt Nederlag
ved Gillia Narbonensis — paa
en Fredag.
I England var det i lang Tid
Skik at eksekvere Dødsdomme
paa denne Dag, og selvfølgelig fik
Navnet Bøddelens Dag, et Navn
der vel kan vække Gysen, men
ikke netop Overtro.
I hvert Fald er Fredag-sovertroen
meget udbredt, og mange Sømænd
vender Skraaen to Gange, inden
han bekvemmer sig til at lette
Anker paa en Fredag.
At det ikke er alle, der skyer
Fredagen, ser man af, at den berømte, engelske Forfatter Dickens
engang har udtalt, at alle lykkelige Hændelser i hans Liv var
faldne paa en Fredag.
I visse Egne af Skotland er
Fredag saa langt fra at være en
Ulykkesdag, at den er en gængs
Bryllupsdag, paa hvilken utallige
Skotter er bleven lagt i Hymens
Lærker. Noget lignende har jo
ogsaa fra gammel Tid været Tilfældet hos os.

Land og Sy.
—:—
Sommeraftenspil.
Sidst i denne Maaned giver 4
unge Kunstnere Koncerter her paa
Øen; der bliver Duetter, Solosange, Klaverkompositioner og Violinkoncert — i Gudhjem (Jantzens Hotel) Fredag d. 29 ds. og
i Sandvig (Hotel Strandslot) Lørdag d. 30 ds. Se Annoncen.
Karina de Waldoza.
fortsætter i Aften sine hypnotiske Seancer paa Christensens
Sal og i Morgen, Lørdag, paa
Hotel Strandslot. De mange, der
sidste Uge overværede Seancerne
(paa Strandslot var der overfyldt),
var meget imponerede over Fruens Suggestionsevne, hvorfor vi
anbefaler vore Læsere at sikre sig
Billet og Plads i god Tid, da det
maaske varer Aar inden vi atter
faar Lejlighed til at se disse fænomenale Forsøg. Medens Fruen
opholder sig paa Bornholm er
hendes Mand paa Tourne op langs
Nordsjællands Kyst og har i et
Interwiew i Dagens Nyheder hypnotiseret ca. 40,000 Mennesker foruden et uberegneligt Antal Køer,
Høns, Heste og Elefanter; men i
mangfoldige Tilfælde er det ogsaa
lykkedes W. ved magnetiske
Haandsbevægelser at faa Blomster
til at lukke sig ved højlys Dag,
hvorfor „Dg. Nyh." opkaster
Spørgsm aa let ; har Blom stet ne
Sjæl?
„Bornh. Avis" paastod sidste
Aar, at Fruen var dygtigere Hypnotisør end hendes Mand — en
bedre Anbefaling kan da vanskeligere tænkes.

Lystturen Bornholm rundt,
der i Torsdags blev aflyst paa
Grund af nordøstlig Storm,finder
Sted _Torsdag den 28. Juli (se Annoncen)
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Restpartiet af

Sommerhatte

Kapsejlads ved Allinge.
Bornh. Fiskeriforening har i en
Aarrække arrangeret Kapsejlads
langs Kysten udfor de større udsælges billigt.
Moderne Filthuer hjemkomne.
bornholmske Byer. Foruden at
fremme det rent sportslige, 'ei,.r
Kapsejladsen at forme sig gom
en Festlighed i større Stil og giver et betydeligt Overskud, der
anvendes til Indkøb af Præmier 15-16 Pers. Turistbil.
og Tilskud til Fiskerskippersko- 12-13 — Charabanc.
6-7 — Chrysler.
len i Rønne.
Siden 1925 har der ikke været Vilh. Riis, Allinge. Tlf. 131.
afholdt Kapsejlads ved Allinge;
Al Lastkørsel udføres.
naar nu Turen atter kommer til
os, venter vi at Arrangørerne lægger alle Kræfter i, saa denne gentil Simrishamn, Malmø
nem Aarene hævdvundne smukke
og København.
Tradition med tilhørende Festlighed ikke kommer til at staa til- sig Hammershus sejler fra Allinge
Kl. 9 Mandag, Tirsdag, Torsdag
bage for de forudgaaende.
og Lørdag. — Søndag Kl. 8 og
Byen og Havnen maa — lige18,30. Ank. til København 1,25.
som sidst — være smykket med
Hurtigste, billigste og bekvemmeste
Rejserute.
Blomster og Flag; der er ansøgt
Enkeltbillet
gælder Tur—Retur.
om en delvis Afspærring af HavSimrishamn samme Dag 5 Kr.
nepladsen, ligesom Biltrafiken vil
Christanse—Gadhjem Onsdag og
blive ludet om ad Vester- og NørFredag m. Afg. fra Allinge 9,30,
regade.
Pris 4 og 2 Kr.
Formanden forFestudvalget, Hr. Nærmere ved Turistbureauet, Sandvig
Tlf. 100. og Dampskibsexp i Allinge,
Gasværkbestyrer Kofoed, der ogsaa
Tlf 75.
sidste Gang ledede Festlighederne,
meddele' os, at der desværre ikke
Overretissagferor
denne Gang har været megen Tid
til Forberedelserne, og at Pro- Inkassationer, Ejendomshandler. Dokugrammet endnu ikke er endelig mentskrivning, Dødsbobehandling m. v.
Kontor i Allinge:
fastlagt, men han haaber dog, at
alt skal klappe paa Søndag. Der (Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
vil blive opstillet Boder med For- Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.
friskninger og paa andre Maader
sørget for Publikums Underholdning, og det forventes at S/S Hammershus efter sin første SimrisAfdeling i Allinge.
hamntur for smaa Penge vil være
Kontortid 9-12 og 2-4.
villig til at tage interresserende
Renten af Indskud er paa
Festdeltagere med ud til Start- 3 Mdrs Opsigelse
4,5 pCt. p. a
4 stedet, hvorfra Kapsejladsen bedst Alm. Sparekassevilkaar
Boxer udlejes.
kan følges, ligesom Motorskibe
stadig vil vedligeholde Forbindelsen mellem Havn og Dommerskib
eller for moderat Betaling sejle
Banen rundt
modtager
Ogsaa fra Havnepladsen, hvor
Annoncer og Tryksager
Orkestret tager Opstilling, bliver
fra Hasle og Omegn til
der et godt Udsyn, og det ventes
at mange 50 Ører vil glide ned i
Nordbornholms Bogtrykkeri,
Foreningens Kasse
Trykprøver forefindes.
Se iøvrigt Annoncen.
Priser opgives.

8. og 8. detersen.
Biler udlejes.

!Yver Land

Jac. Jensen.

Bornholms
Spare- og baanelasses

IVlarckmanns

Bog- og Bladhandel

Hvor mange Mennesker er
der paa Jorden.
Er der Plads til dem alle paa
Bornholm ?
Verdens samlede Befolkningstal
er nu opgjort til 1,992,500,000
Mennesker, og gennemsnitlig lever
der 39,2 pr. Kvadratmil, meddeler det amerikanske Ha ndelsdepa rtement i en officiel Statistik .
Kina er med sine 478,821,000 Indbyggere det folkerigeste Land, men
en Række Lande har dog større
Befolkningstæthed. I Kina lever
der kun 110,4 Indbyggere pr.
Kvadratmil, medens Belgien har
696,0 Personer, Holland 599,4,
England 489,9, Tyskland 353,8.
Japan 347,2 og Italien 343,6, Tyndest befolket er Alaska, som paa
et Omraade paa 586,400 Kvadratmile kun rummer 59,000 Indbyggere eller 0,1. Byen Hongkong i
Kina er den folkerigeste Plads;
her bor der 2187,2 Indbyggere pr.
Kvadratmil. I U. S. A lever der
kun gennemsnitlig 41,7 Personer
pr. Kvadratmil.

Køb danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug cg
Industri og skaff.:r
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

Gornitzka, Allinge.
Annoncer kan indleveres
og betales til vor Repr. i
Hasle : Bog- og Bladhandler
Marckmann.

Floderne Sommersko
faas til en billig Pris hos

Carl Larsen, Yesterg., Allinge,

Al Hotelreklame
udføres. Konvolutter og Brevpapir til Konkurrencepriser.
Servietter til Fabrikspris.
Reklamekort m. m. m.
.ffillii,••■■••••■

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir
Kvitteringer
og løvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private '
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri,

Sommeraftenspil.
Munter Sommerkoncert

1

Hotel Strandslot t
Lerdag den 30. Juli Kl. 8,30.
Billetter a 1,50 inkl. Skat ved
Indgangen samt i Sandvig
Boghandel.
■111111~11110~1

gratis 53a1

Lysttur Bornholm rundt! l Hotel- og Restaurant

Saafremt Vejret tillader afgaar s/s ØSTBORNHOLM fra Allinge ckn
28. Juli Kl. 10 anløbende Gudhjem, Svaneke og Nexø paa en Tur
Bornholm rundt. Skibet vil gaa tæt ind under Kysten, hvorved Passagererne har Lejlighed til at nyde Bornholms skønne, forskelligartede
Kyst. — Turen gaar Syd om Bornholm med Ankomst til Allinge ca.
Kl. 16,30, Gudhjem 17,15, Svaneke ca. 18,00 og Nexø 18,30.
Billetpris 4 Kr. pro persona, Børn under 12 Aar halv Pris.
Nærmere meddeler Ekspeditionerne i Allinge, Gudhjem, Svaneke

og Nexø.

Kapsejlads ved Allinge

Fredag d. 15. Alexandersens Trio.
Søndag d. 17. Scheuermanns
4 Mands Jazzband.

Kl. 13 begynder de forskellige Løb, hvori deltager
saavel Motor- som alm. Sejlbaade.

Samv. Afholdsorganisationer
for Allinge-Sandvig
afholder

Sommermode

Mandag den 25. ds. Kl. 7 i Anlægst med Foredrag af Papirhandler
H olm, Nexø. (Blaa Kors).
Sangkoncert af Afholdsfolkenes
Fælleskor fra København. Derefter
festlig Sammenkomst paa Forsamlingshuset.
NB. 1 Tilfælde af ugunstigt Vejr
afholdes Mødet paa Forsamlingshuset.

Udvalget.

Tyren Bertel Lundshej
(2. Pr. ved Dyrskuet) staar til Afbenyttelse a 3 Kr. — Kun sunde
Køer maa føres til Tyren.
C. Lund, Lundshoj, Rutsker.

Afhentning

Festudvalget.

Symaskine=Reparation
Hvorfor

i disse daarlige Tider købe nye Symaskiner, naar De hos mig kan
faa enhver gammel Symaskine istandsat, saa den bliver som ny igen.
Lad Dem derfor ikke overtale af Agenter, men henvend Dem til mig.
saa vil De faa at se, at det er det eneste Sted, hvor Deres Maskine
bliver behandlet reelt og billigt. Jeg reparerer alle Maskiner med Garanti i Deres eget Hjem. Alle Reservedele føres.
Jeg istandsatte 132 Symaskiner her paa Øen 1930, hvorfra de
fineste Anbefalinger haves.
Med Højagtelse

Tlf Sandvig 55.

Symaskinespecialist 0. E. Pedersen.

Allinge Teater: i Aften Fredag den 22. Kl. 830.
Hotel Strandslot: i Morgen Lørdag den 16. Kl. 830.

KARINA DE WALDOZA
sine Seancer, og viser en Række nye og interessante Eksperimenter. — Absolut sidste Seance.
Billetter: 1 Kr. -I- Skat over hele Salen.

Nordlandets Handelshus.
_•-

Flødeis

Restlageret al Sommertraliker sælges nu

BoStryKKeri,

217arckmanns Aog- og Stadfiandel, Maste.
De Landmænd, som vil bruge

78 pst. Superfosfat. 40 pst. 47Caligodning
til Vintersæden, bedes afgive Bestilling snarest.
Vi har Lager af Chile Salpeter og svovlsur Ammoniak
og er billig Sælger pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

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

Tlf. 865.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Enten De biler eller cykler eller gaar
gennem Hasle
nemlig

Karlsens.

Vi sender 9em 27ord6ornfiolm,

Magasin du Nords Udsalg,

tænk derfor ogsaa paa os, naar »e &er et
eller andet at avertere.

Aktieselskabet

Allinge

Husk derfor at forsyne Dem i

lige meget om Hellig eller Søgn, bør De stoppe op ved Marckmanns
Kiosk, hvor De faar Bornholms bedste FLØDEIS, Vaffel-Bæger-Pind,

ved Victor Planek, Allinge.

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

er det rart at have Film i Kameraet.

til ekstra nedsatte Priser.

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

Forretningskonvolutter

•

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

9taar Solen skinner om Søndagen

male ru Træværk med. Vi sælger gerne billigt.

Niels V.Grooss

-

•

Tlf. 216 og 599.

og til Tjæring af alt Tømmer og Træværk sælges i Dunke, smaa og
store Tønder. Ægte jordbrændt finsk Tjære, Fernis og Lak.
Alle Farver til Maling og Kalkning og holdbare Farver til at

Dameovertøj.

modtager Indskud paa Indlaa risbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. ni.

"Mordiandetd Xandebhud.

Akts. Bornholms Iscreme-Fabrik, Rønne.

Den rigtige Linoleumstjære til Tagene

Allinge-Sandvig Gade og Vejvæsen.

t
riu-Hasle Bank

Sunde Varer af Hvede, Byg, Blandingskorn, Majs, Kyllingefoder af særlig god Blanding, Hønsefoder. gode Kalkskaller, snzaa Trækul. De rigtige smaa Priser er i

anbefales.

besørges
i Allinge af Avlsbr. Jens Jensen,
i Sandvig af Fisker Janus Nielsen.
laskeflode
For at faa indført en nem og
praktisk Ordning af RenovationsVæsenet anmodes de Beboere, der
Vi anbefaler vor Flødeis og vor Flaskefløde.
ønsker at tegne sig for fast ugentHos vore Forhandlere i Allinge-Sandvig, Tein, Olsker Brugsforening
lig Afhentning af Affald, om at
og i Hasle kan alle Sorter Flødeis faas uindpakket uden forudgaaende
anskaffe Skarnkasser og W. C.
Bestilling. — Bestillinger paa indpakket Is modtages gerne overalt.
Bøtter af en bestemt Type (i HenRing til Allinge 86 og Isen bringes.
hold, til Sundhedsvedt.) Disse kan
Vore
øvrige Mejeriprodukter bringes i Erindring.
bestilles hos Renovatøren og kan, '
hvis tilstrækkelig Tilslutning opnaas, faas paa Afbetaling af Kommunen.
En Bestillingsliste vil i de
nærmeste Dage blive udsendt til
Beboerne.

Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

53edste Xensefoder.

SOM

Paa utallige Opfordringer gentager

9ffejeriet
Naj6jerggaard

H. Nielsen

Nordlandets Handelshus.
Spidralsenge, Stort Udvalg
Madrasser.
Nordladols limigishus,
Vattæpper.

Festtegn a 50 Øre faas over hele Havnepladsen.

al

Dag og Natrenovation

Ærbødigst

Mange fikse Nyheder.

Efter Løbene Præmieuddeling.
Kl. 20,30 Stort Bal paa Christensens Sal
til 4 Mands Orkester.

kan straks eller 1. Aug. faa Plads
paa Bøgelund pr. Gudhjem.
Tlf. Gudhjem 36 v.

Nørregade, Allinge.

ærede Publikum med al Slags Reparationer til Dagens billigste Pris

Badeartikler.

Koncert paa Havnepladsen.

14=16 Aars Dreng

Herman Mortensen,

i Nygade (over for Hotel Allinge) og anbefaler mig til det

Søndag den 24. Juli.

Haven er illumineret.

d. 23. ds. et

Radio og Cylileværlisted

afholder sin store aarlige

Dansant

Det Jørgen P. Ipsens Arvinger
tilhørende Hus i Løsebækgade er
til Salg ved Henv. til

1:dflugtssted. Hver Søndag Eftru,
Koncert fra 4-6 og Aften-Dansant
fra 8-12
iste Kl. Varer. Moderate Priser.
Madkurve kan medbringes.

Undertegnede aabner Lørdag

Fiskeriforeningen

Xotel

e anbefales som Øens smukkeste

Ostbornholmske Dampskibsselskab.

hver Lørdag Aften.
HOTEL SANDKAAS.
411~1111111111111~~1111

Hus til Salg.

Stammershald

Alle Abonnenter paa „Nordbornholm" kan hvert Kvartal
gratis faa optaget en Annonce til en Krone eller faa en tilog ægte spansk Salt til paalidelig Nedsaltning af Kød og Sild.
svarende Rabat paa Avertering. — Tegn Dem derfor som
Ren Høsalt i Sække a 100 Pd. Fin engelsk Smørsalt.
Abonnent paa Nordbornholm jor Juli Kvartal!
Bordsalt i Pakker og Glas — alt til Dagens smaa Priser.

»o66eltraffiner et Nøkkensalt

Nordlandets Handelshus.
Bestil

Deres Trykager

, BRØDRENE ANKER, HASLE

Bovirykkeri

JERNSTØBERI & 'MASKINFABRIK.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Ankeg,

Stine Bodekone.
Af Olga Petersen.
—0 —
Stine Bødekone var en kendt
Skikkelse i den gode, gamle Tid,
da Landevejen var fredelig at færdes paa, og Landboerne endnu
benyttede Apostelens Heste, naar
de skulde ind til Byen. — Og som
Landevejen var fredelig, laa ogsaa
Stines Hus fredeligt bag Ligustrumhækken. Et gammelt, hyggeligt,
straatækt Hus med 4 Fag Vinduer
og en dobbelt Indgangsdør ud til
Vejen. Vinduerne, hvis Ruder var
skinnende blanke, stod fulde af
mangefarvede blomstrende Pelargonier, især paa den Tid af Aaret,
da Foraarssolen lyste ind i hendes lavloftede Stue.
Stine, der var Enke, sad i gode
Kaar. Men for at hun ikke skulde
tære paa sine sammensparede
Penge, vaskede hun for de fleste
af Landsbyens og Omegnens Tjenestefolk og tjente derved til de
smaa Midler, hun behøvede ti! sin
daglige Underholdning. Hun lappede ogsaa Tøjet for dem, eller
„bødede", som det der paa Egnen
kaldtes. Deraf havde hun Navnet
„Stine Bødekone". Tillige havde
hun det lidt finere Arbejde at
strikke Karlenes uldne Halstørklæder og Sokker. Om Eftermiddagen kunde hendes venlige Ansigt altid ses inde bag Ruderne.
Da sad hun der med sin Strikkehose. Det var hendes fornemste
Arbejde.
Stine holdt nøje Regnskab over,
hvor mange Skjorter og Sokker
de forskellige Ungkarle ejede, og
efter deres Antal af disse Ting
stod de i Rang hos hende. En ordentlig Karl sørgede for at have
godt med Undertøj, ræsonerede
hun. Og det kunde ikke nytte, at
nogen forsøgte at sige en Kari
noget paa, naar han var godt forsynet med det, som Stine mente
nødvendigvis hørte til for at regnes til de agtværdige. „Ja, men
jeg ka' jo da selv se, at han bruger sine Penge til Fornuft," indvendte hun da.
Ikke saa faa af Byens Ungdom
fandt det hyggeligt og rart at tilbringe en Aften hos Stine Bødekone. Hun var ikke alene dygtig
til at bøde Tøjet og til at lave en
god Kop Kaffe; men hun var tillige kyndig i at bøde paa mange
smaa Hjerteanliggender, som hun
var indviet i, og derfor kunde
give gode Raad og Vink i den
Retning. Hun var Ven med alle,
og den enkelte følte altid, at lian
eller hun netop var hendes mest
fortrolige og lettede derfor gerne
sit Hjerte for hende ved at fortælle, hvad der nu trykkede.
Da Stine Bødekone en Aften i
Mørkningen som sædvanlig sad
ved sit Vindue for at følge med,
hvad der foregik ude paa Vejen,
for hun kunde godt lide saadan
at vide lidt Besked, bankede det
paa hendes Dør, og lidt efter
traadte en køn ung Karl ind i
hendes Stue.
„Næ — se! God Aften, Lars
Peter — er det virkelig Dig! Det
er ellers snart nyt at se Dig."
„Ja-e, men nu kommer jeg til
Gengæld ogsaa med en god Bunke
Tøj til Dig, hvis Du vil vaske
det for mig?"
„Ja, det ka' Du sandelig tro,
jeg vil, Lars Peter. Værs'go' sæt
Dig nu ned. Nu tænder jeg Lyset
Du ved nok, jeg ka' godt lide at
sidde og hvile mine øjne i Mørkningstimen. Vandet snurrer i Kakkelovnen, saa vi ka' faa os en
Sjat Kaffe inden saa længe; for
Du har vel Tid at vente lidt?"
„Ja, jeg siger Dig Tak, Stine,
Det er ikke værd at sige nej til
noget godt; for Du laver en god

Kop Kaffe, skal jeg sige Dig uden
at smigre. Det er noget ganske
andet end det Sprøjt, vi faar
hjemme til vort. Naa, jeg skulde
naturligvis ikke klage — —"
„Nej, sandt nok, Lars Peter;
men vi trænger vel allesammen
til at lette vort Hjerte lidt engang
imellem. Hvordan gaar det ellers
— er der ikke noget Nyt i Byen?"
„lkke at jeg ved det," lød det
troskyldigt.
Men det vilde Stine ikke rigtig lide paa. Hun saa ud over
Brilleglassene og'tnissede lidt med
øjnene.
„Ja, mon der dog ikke alligevel
skulde være lidt," sagde hun saa.
„Jeg har da hørt en lille Fugl
synge godt for mig om Dig og
Karen Sofie."
„Der er mange Fugle, der synger for Dig, Stine."
»En gammel Kone, som mig,
har nok lidt Kendskab til den
Slags, Lars Peter. Du kan saamænd godt sige mig, hvad det
bliver til med Dig og Karen Sofie
— for jeg ved da, at der er lidt
om det."
Lars Peter bøjede Hovedet. „Du
skal ikke tro, at Karen Sofie ser
til mig, en fattig Tj e nestekarl. Næ,
Stine! Hun vil højere op."
„Aa, Snik Snak om en Ting.
Lad nu være med den Sludder!
Du har da godt paa Kistebunden
med alskens Tøj. Og hvad der
angaar dit Ansigt, da er der ikke
en af de andre Karle, der kan
maale sig med Dig, saa hvorfor
skulde hun ikke kunne være Dig
bekendt. Karen Sofies Vugge har
da heller ikke staaet indenfor
Herregaardsvægge selv om hun
maaske regner sig for lidt mere
end de andre unge Piger, der
tjener her paa Egnen."
„Nej, ganske vist; deri har Du
vel Ret. Men hun er en bitte køn
Tøs, Stine, og det er vel ogsaa
det, den lange derovre ved Skoven kan se."
„Du mener da ikke, at der skulde
være noget med Anders og Karen
Sofie?"
„Jo, det er netop det, jeg tror.
Hvorfor skulde han ellers danse
hver en Dans med hende til Kroballet sidste Gang?"
„Ja, se fra det at danse med en
Pige og til det .at være forelsket
i hende, der er nu et godt Spring,"
forklarede Stine og tørrede Brilleglassene. „Han danser jo godt,
den Vigtigper, Der kan Du ikke
være i Vognen, Lars Peter. Og
Du kan nok ikke sætte Dig ind i
Sofies Sted, hvae det vil sige at
danse med saa god en Kavaller;
men derfor behøver Karen Sofie
saa sandt ikke at bryde sig om
ham ellers."
„Ja. lad saa gaa med det endda,
at hun har Lyst til at danse med
ham; men derfor behøver hun da
ikke at lade ham følge sig hjem.«
„Gjorde hun da det?"
„Ja, ogsaa lige til Døren!"
„Nej, Lars Peter, nu kan jeg
nok høre, at Du er rendt med
Limpinden. Hvem har bildt Dig
det ind?"
„Jeg har lovet ikke at sige, hvem
der har fortalt mig det."
„Saa skal Du heller ikke gøre
det. Men jeg kan forstaa, at jeg
ved lidt bedre Besked med det,
end Du. Pigerne ovre fra Jens
Hansens, de har selv sagt mig,
at Karen Sofie fulgtes med dem.
Men ved Du, hvad Du er? Du er
en rigtig Dumrian, at Du ikke selv
undersøger saadan noget i Stedet
for, at de andre skal komme nied
deres Løgnehistorier til Dig, saa
Du kan være til Nar for dem.
Naar Du nu godt kan lide Pigen,
hvorfor render Du saa hjem midt
under Ballet i Stedet for at passe
paa som en Smed. Du skulde jo

netop blive til Ballet var endt,
saa Du med dine egne Øjne kunde
se, hvordan hun kom hjem. Men
Du er ikke rigtig om Dig."
„Jeg blev saa harm over at se
de to sammen hele Aftenen, saa
jeg gad ikke være der."
„Det var din Fejl! Men hvordan
— har Du saa ikke set Karen
Sofie siden og snakket med hende
om det?"
„Næ-i I Og det er ogsaa det tossede ved det, at man aldrig kan
faa fat paa hende og sidde i Ro
og snakke sammen."
Stine tænkte sig lidt om i Stilhed, som var hun ved at lægge
en Plan.
„Hvad om I mødtes her hos
mig en Aften? Karen Sofie kommer dog saa tidt et Smut hos mig,
saa det kunde let ske, at I traf
sammen her. Det kunde jo saadan være rent tilfældigt. — Ja,
jeg kunde jo ogsaa godt hjælpe
lidt til det, forstaar Du."
„Ja, Stine, hvis Du mener, at
det ikke er forgæves."
„Nej, saa vidt jeg kan skønne,
vilde Karen Sofie nok ikke have
noget imod det. Jeg tror næsten,
jeg ved lidt mere end Du, for Du
er en rigtig Tosse, Lars Peter. Du
kan ikke se, hvad en anden kan se."
„Saa! Du gør mig helt nysgerrig, Stine. Har Karen Sofie maaske sagt lidt til Dig?"
„Jeg siger ingen Ting! Hvad
der bliver en gammel Kone, som
mig, betroet, skal man ikke plapre
op med. Men jeg vil alligevel give
Dig et lille Vink. Brug dine Øjne
rigtigt, naar Du kommer paa Lørdag efter dit Vasketøj." Et skælmsk
Smil fulgte disse Ord.
——
Da Stine atter var bleven ene,
satte hun sig til at spekulere paa,
hvad Lars Peter i Aftenens Løb
havde betroet hende af det, der
laa ham mest paa Hjerte. Lars
Peter var en af den Slags, hun
syntes om, en flink og ordentlig
Karl, langt den bedste af de unge
Mænd der omkring. Hun havde
meget tilovers for ham og kunde
rigtig godt lide, at han skulde
have Karen Sofie. Hun var en skøn
Tøs, og der sad et Par rappe Arbejdsnæver paa hende. Det Pigebarn kunde hvem som helst være
tjent med at faa til Kone. Og hvad
skulde der dog være i Vejen for,
at hun kunde tage Lars Peter.
Men der var nok heller ikke noget
om det. Hun kendte nok lidt til
Karen Sofies Sindelag over ham.
Karen Sofie havde ikke helt forgæves siddet hos Stine Bødekone
de mange Vinteraftener, nikkede
hun i Tanker hen for sig. Der var
immervæk faldet et og andet Ord
fra Karen Sofies Mund, som en
gammel livserfaren Kone ikke er
døv for. Dec kunde saamænd magelig blive et Par af de to, hvis
Lars Peter forstod sig lidt bedre
paa de Ting.
Stine granskede og granskede.
Skulde man tro, at det kunde
strande paa det, at Lars Peter
ingen Penge havde? Ja, hvem
vidste det. Man havde hørt saa
galt før. Mennesker var jo mærkelige. Skammeligt vilde det være!
Men hvis der endda ikke var andet i Vejen, saa kunde der vel
bødes paa det. Hun kunde godt
tænke sig at hjælpe ham i Vej,
for han fortjente det. Hun var sikker paa, at om han selv fik lidt
at raade over, skulde han nok
forvalte det godt. Dygtig var han,
og ødelagde noget, gjorde han ikke.
Saa kunde de sige om ham, hvad
de vilde. Og hun vidste da, at
han i det mindste havde godt med
Tøj. Alle de Skjorter, han kunde
lægge paa Rad I Der kunde ingen
andre være med.
Stine havde et lille Stykke Jord,

som hun, efter at være blevet
Enke, havde lejet ud. Nu kom
hun til at tænke paa, om det
ikke kunde være noget for Lars
Peter. Maaske kunde han ogsaa
laa Skolelodden med. Den laa lige
ind til hendes Jord, og hun havde
hørt, at den skulde blive udbudt
til Salg. Det kunde saa tilsammen
blive en syv, otte Tønder Land.
En rigtig net lille Ejendom vilde
der blive ud af det! Stine begyndte allerede at beregne, at hendes Længe vilde blive for lille til
den indavlede Sæd. Men der
skulde saamænd ikke bygges saa
farlig meget til, for at den kunde
huse Skoleloddens Avl. Saa det
kunde huse Skoleloddens Avl.
Saa det kunde der sagtens bødes
paa. Hun havde jo sine!Sparepenge.
Og det vilde dog være en stor
Glæde at hjælpe et Par unge Mennesker til Lykken. Selv var hun
gammel, og ingen var der til at
overtage ens Sager efter En, saa
hvorfor ikke lige saa godt ordne
sit Gods selv. Hun troede saa
sandt, at Lars Peter skulde være
hendes Arving, og saa kunde Karen Sofie vel nok være tjent med
ham! Om kort Tid var Lejemaalet med hendes Jord udløben, da
kunde hun passende sige det op.
Stine tænkte længe frem og tilbage. Man skulde jo ikke forhaste sig med at gøre noget man
siden vilde fortryde. Men inden
hun den Aften gik til Ro, havde
hun alligevel taget endelig Beslutning. Hendes Ejendom skulde tilhøre Lars Peter og ingen anden
teen paa Betingelser;
Og de Betingelser vilde hun forelægge dem begge, naar de mødtes
hos hende.
Forts,

Vær god mod Naturen.
—p—
Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Le:
gerne og Sjæl. — Derfor — vær god
mod Naturen som mod en Ven !
Har du fundet en køn Plet ude i den
fri Natur, saa ødelæg den ikke I Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din alene, den er alles I
Har du ligget i et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du rgaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket for dem, der siden søger
Stedet!
— — Gør rent efter dig!
Pluk aldrig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
- ——
Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod I Naar dit gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv I Skær dein af med
et skraat Snit, eg vælg dem paa en
saadan Maade, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag kun
Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fuglenes Reder.
Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt omhyggelig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse Turister har lukket Adgangen
til mange kønne Steder i vort Land,
fordi de ikke var gode mod Naturen,
Vær varsom med Ild, naar du færdes
i Skov.
Men du, som har lært at sætte Pris
paa Naturens Skønhed, du vil altid være
en god Turist.
Du vil altid erindre, at saa køn og
ren, som du selv ønsker at møde Naturen, saa køn og ren bor du efterlade
den til andre.

Badningens 10 Bud.
—o—
Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer er saa rig paa — følgende
gode Raad:
1. Gaa aldrig alene i Vandet.
2. Svøm ikke for langt ud. Det
er aldeles ingen Nytte til, og du
udsættet kun dig selv og dine Medmennesker for Fare, dersom du
pludselig gribes af Ængstelse eller
af et Ildebefindende, og Kræfterne
derved svigter dig.
3. Bader du i en Mergelgrav eller paa Steder, hvor du ikke kender Vanddybden, tag da om Livet
et Reb, som en anden — staaende paa Land — holder i.
4. Bader du fra Baad paa dybt
Vand, tag da ligeledes om Livet
et Reb, som holdes af en i Baaden
værende Person. Spring ud og
gaa op fra Baadens For- og Agterende ikke fra Siden. Skulde det
ske, at Baaden, du er i, kæntrer,
bliv da ved den, medmindre du
er nær ved Land og er vis paa
at du kan svømme ind.
5. Gaa ikke i Vandet lige efter
et Maaltid, ej heller efter stærk
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte
virker normalt igen) Mennesker
med Tilbøjelighed til stærk Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.
6. Sig til Børnene, at de aldrig
i Kaadhed maa skubbe hverandre
i Vandet fra Bro eller Baad, og
at de aldrig i Vandet maa dukke
hinandens Hoved under.
7, Lad dem ikke blive længere
i Vandet end højst til det Tidspunkt, hvor den første Kuldegysning indfinder. Paase, at de efter
Badet ikke fryser (uvirksomme
opholder sig i kølig Luft). Og lad
dem heller ikke overdrive Solbadene.
8. Tillad ikke Børn — ukendt
med Sejlads at tage ud paa egen
Haand. Giv dem Advarsler mod
Kaadheder, dersom de i Robaad
faar Lov at ro ud uden voksne.
9. Gaa ikke flere i en Baad, end
at I er sikre paa, at den kan bære jer, og overbevis jer om, at
Baadens Sider er tætte (ikke har
slaaet Revne.) Søg straks Land,
hvis Baaden tager Vand ind.
10. Endelig bør alle, ældre som
yngre, lære at kunne udføre et
korrekt „kunstigt Aandedræt"
(Schger-Metoden)
Det „kunstige Aandedræt", og
hvad dertil hører, er lært i Løbet
af en halv Time, og sikkert vil
de fleste af os — før eller senere
i vort Liv — komme til at staa
overfor Tilfælde, hvor den hurtige
Paabegyndelse af „kunstigt Aandedræt" kan være af afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.

!lob lin Deres egn Ego!

—o—
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
G rundbetingelserne f or et Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle 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 behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.

