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hos-Frederiks Hjemrejse,
Fortælling af NIELS LARSEN.
— 0—
„Vil Du have „Hans" og „Grete"
med til København, Jens Frederik".
Saaledes spurgte Gaardejer Søren Holm sin lille ti-aarige Feriedreng Dagen før Hjemrejsen.
„Hans" og „Grete" var et Par
smukke, meget kælne Dværghøns.
Og Jens Frederik klappede i Hænderne og gav sig til at opføre en
sand Indianerdans af Henrykkelse.
„Ja, saa haaber jeg, at Du vil
være god ved dem og passe dem
godt", nikkede Søren Holm, „og
kom saa og lad os gaa over i
Huggehuset og lave en Kasse til
dem."
Den næste Formiddag Kl. 10
slog Afskedens Time tor Jens Frederik.
Hans Kuffert var saa fuld af
mange gode Sager, at den var lige ved at revne. „Hans" og „Grete" var anbragt i en Kasse med
Fletværk og 1Staaltraad over. De
befandt sig helt godt. „Grete' klukkede, og en Gang imellem lod
„Hans" et lille Kykkeliky høre.
Paa Vejen til Broen, hvor.. Damperen lagde til, fik Jens Frederik
Lov til at køre den gamleg" .Hest
„Prins'. Nu og da kikkede han
ogsaa tilbage og vinkede til Fru
Holm, der stod paa en lille Høj
i det ene Hjørne af Haven.
„Ja, Billet har du jo, jens Frederik", sagde Søren Holm, da de
stod og ventede paa Damperen,
,,saa er det blot, at du faar indskrevet Kufferten og Kassen med
„Hans" og „Grete" som Rejsegods.
„Aah", bad Jens Frederik, „men
jeg er saa bange for, at „Hans"
og „Grete'. skal komme noget til.
Lad mig beholde dem hos mig?"
.Det kan der slet ikke være
Tale om", lød det bestemt fra
Søren Holm.
Derpaa gik han hen til Kontoret, fik Kufferten og Kassen indskrevet som Rejsegods, og da han
kom igen, rakte han Jens Frederik Garantisedlen.
Et øjeblik efter blev der givet
Afgangssignal, Damperen svingede
ud fra Broen, og kort efter var
Søren Holm paa Enø's Landgangsbro helt ude af Syne.
Jens Frederik glemte fuldstændig, at han kunde-. træffe en Flok
Kammerater om Bord paa Damperen.
Han havde kun een Tanke og
den var, at han inaatte have opsnuset, hvor Kassen med ,.Hans"
og „Grete stod".
Flere Gange gik han Skibet
rundt, og han var lige ved at græde, thi det forekom, at han aldrig
mere fik „Hans" og „Grete" at se.
Men saa fik han øje paa en
Del store Kasser, som var stablet
op ude i Forstavnen
Mon „Hans" og „Grete" skulde
være puttet ind mellem dem?
Jo, ganske rigtigt! Der stod hans
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kære Høns. lian var lige ved at
give et Hyl af Glæde ved Gensynet; i en Fart satte han sig ned
og aabnede Staaltraadsnettet saa
meget, at han kunde faa Haanden
ned og begynde at stryge ,Grete"
over Fjerene.
„Kluk, kluk I" sagde hun.
„Det var da rigtignok godt, at
jeg fandt jer", sagde Jens Frederik, og hans:Øjne straalede. At
løsrive sig fra dem var ganske
umuligt, og han blev da ogsaa
siddende hos dem under hele Overfarten.
Nu tudede Damperen ; det var
Tegn paa, at Havnen var nær.
Om faa Minutter slog Afskedens
Time atter for Jens Frederik og
„Hans" og „Grete".
Det var frygteligt at tænke paa.
Og da — bedst som han sad,
slog den Tanke ned i ham, at han

Og Jens Frederik var naturligvis ikke sen til at gøre det.
,,Er Du meget glad for Hønsene?" spurgte den tykke Herre.
Det indrømmede Jens Frederik
villigt, og snart var han i en livlig Samtale med Herren og den
gamle Dame. Han fortalte, hvad
han hed, hvor han var fra, hvor
han havde tilbragt sin Sommerferie og meget mere, Og hvis alle
de rejsende i Kupeen havde udtalt
deres Tanker om Jens Frederik,
vilde han have faaet at vide, at
han var en ualmindelig kvik, pæn
og velopdragen Dreng.
Konduktøren havde billetteret,
Toget buldrede hastigt frem over
Skinnerne, og Snakken gik lystigt.
Da med eet blev Døren skubbet til Side med et rask Tag, og
Togføreren:dukkedggfreni.
„De rejsende skulde vel ikke
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage for Bladet tidgaar.

se med to Dværghøns staaende
under Bænken."
„Naa, har han det, ja, saa kan
jeg nok tænke mig til, hvorfor han
græder. Flid med Kassen! Hvem
skulde have troet, at en saadan
pæn Dreng kunde finde paa at
stjæle Dværghøns.
Togføreren greb fat i Jens Frederiks Arm med den ene Haand,
medens han trak Kassen frem med
den anden, da Jens Frederik ikke
gjorde Tegn til at ville trække den
frem.
„Nej, tænk! hvem skulde dog
have troet om ham, at han var
en Tyv, det er dog skrækkeligt,
himlede den gamle Dame op.
„Jeg er ingen Tyv, jeg har ikke
stjaalet Hønsene", hulkede JensFrederik, „jeg har faaet dem af
Søren Holm paa Enø."
,,Ja, det kan vi tro, hvis vi vil",

Skoleskibet „Georg Stage", der forleden startede til sit 50. og sidste Togt, idet det, naar
det atter vender hjem skal hugges op.
vilde tage dem med i Kupeen.
Det kunde da vist ikke gøre noget.
Hønsene var da hans.
Som tænkt saa gjort! Jens Frederik hankede op i Kassen og gik
hen imod Landgangsbroen.
Det kneb med at tinde en Plads
i Toget; men endelig fandt han da
en og begyndte at puffe Kassen
ind under Bænken.
„Stop, lille Ven," sagde en lille
tyk Herre, „Du maa vist ikke have Høns med i Kupeen. Tror De
vel?" spurgte han derpaa henvendt
til sin Nabo.
Denne, en venlig gatninel Dame,
mente ogsaa, at det var ulovligt.
Jens Fm ederik blev blussende
rød i Ansigtet og var lige ved at
græde.
„Naa, naa min Dreng, det skal
Du saamænd ikke græde over. Jeg
har da ikke noget imod, at Du
beholder dem hos Dig, og det har
de vel?"
„Nej," lød det fra dem alle.
„Ja, skub Du saa kun Kassen
ind."

have set to Drenge med en Kasse
med et Par Dværghøns i?" spurgte han. „Vi savner Kassen, der
var indskrevet som Rejsegods fra
Enø, og flere Rejsende mener at
have set to Drenge med Kassen,
Hønsene har sikkert fristet dem
om Bord paa Damperen, og saa
har de stjaalet dem."
”En Kasse med Dværghøns",
lød det paa een Gang fra alle de
rejsende, og de begyndte at kikke
paa hverandre.
Togføreren ser uforstaaende paa
dere.
I det samme gav Jens Frederik
sig til at græde, og de rejsende
begyndte at sende hverandre forstaaende Blikke.
„Hvorfor giver Du Dig til at
græde, Dreng?" spurgte Togføreren lidt barsk. „Ved Du noget,
maa Du rykke ud med det "
Men Jens Frederik svarede ikke,
han bare græd.
Da tog den lille tykke Mand til
Orde og sagde: „Hr. Togfører,
Drengen, der græder, har en Kas-

brummede Togførerer, „men hvor
er din Kammerat?"
„Jeg har ingen Kammerat", fik
Jens Frederik fremstammet.
„Ja, da er der blevet sagt, at
der var to Drenge til at bære Kassen, naa, det skal vi nok faa opklaret; men godt — nu kan Du
blive her i Kupeen, til vi kommer
til København, saa skal jeg tage
mig af Dig".
Og Togføreren tog fat i Kassen
og vilde til at gaa, men Jens Frederik greb ogsaa fat og trak til af
alle Livsens Kræfter, medens han
hulkede:
,,De maa ikke gaa med „Hans"
og „Grete", de er mine, og jeg
har ikke stjaalet dem."
„Slip Dreng, Du er en ualmindelig fræk Fyr," raabte Togføreren.
Men Jens Frederik gav ikke
Slip.
,,Hønsene er mine," skreg han,
„og jeg har en Seddel i Lommen,
som der staar samme Nummer
paa som paa Kassen. Søren Holm
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gav mig den."
„Hvad siger Du? Har Du en
Seddel i Lommen?" spurgte han
forundret. „Lad mig se den?"
Jens Frederik halede Sedlen
frem og viste Togføreren den.
„Hvad ser jeg", udbrød han
overrasket, da han havde kastet
et Blik paa Sedlen, „Du har virkelig Ret. Hønsene er dine; men
hvorledes kan det dog hænge
sammen, det forstaar jeg ikke.
Tør nu dine øjne og giv mig en
ordentlig Forklaring."
Togføreren satte sig ned, og
Jens Frederik rykkede ud med,
at det var Frygten for, at han ikke
mere skulde se „Hans" og „Grete"
der havde faaet ham til at tage
dem med sig, da han forlod Skibet.
Togføreren klappede ham paa
Kinden og sagde smilende:
„Du er alligevel en god Dreng,
og det glæder mig, at jeg ikke skal
gaa til Politiet; men Du burde
have tænkt paa, at det var forkert
af Dig at tage Kassen paa Skibet,
naar den var indskrevet som Rejsegods. Men jeg forstaar godt din
Handlemaade, og jeg tilgiver Dig
gerne."
Og alle de Rejsende smilede, og
den gamle Dame drog Jens Frederik ind til sig og klappede ham
paa Kinden.
„Ja, saa er heldigvis den Sag
ude af Verden", nikkede Togføreren; ,,men desværre maa jeg
bedrøve Dig, min Dreng med, at
jeg tager „Hans" og „Grete" med
mig. Du kommer til at undvære
dem, til du kommer til København,
saa skal Du faa dem igen."
Derpaa gik han med Kassen
under Armen.
Jens Frederik begyndte at faa
lidt fugtigt i øjnene, da Togføreren var forsvundet. Men da udbrød den lille tykke Herre:
„Nej, græd ikke, Jens Frederik,
om en halv Time er vi inde paa
Banegaarden, og saa faar du udleveret dine kære Dyr. Du skal
ikke ængstes, det er saa sikkert,
som 2 og 2 er 4. Og", føjede han
til, „jeg nægter ikke, at jeg var
lige ved at tro, at du var en slem
Dreng; men heldigvis passede det
ikke, og derfor skal du have denne."
Derpaa tog han sin Pengepung
op og rakte ham en blank Tokrone.
De andre rejsende fik ogsaa
travlt med at ; faa Pengepungen
frem, og inden Jens Frederik vidste af det, havde han 10 Kr. i sin
Haand.
Det kan nok være, at Jens Frederiks øjne straalede, saa stor en
Rigdom havde han aldrig ejet før.
Paa Banegaarden blev Jens Frederik modtaget med aabne Arme
af Faderen og Moderen. Og da
han udleverede Garantisedlen, fik
han udleveret Kufferten og „Hans"
og „Grete" — og al Frygt og
Ængstelse var endelig forbi.
Og nu er der kun at fortælle,
at i Haven ved Jens Frederiks

lilla Hjem gaar „Hans" og „Grete"

og spankulerer og klukker og er
i bedste Velgaaende. Hver Gang
de se: Jens Frederik, tripper de
lien imod ham, og naar han sætter sig ned, hopper de op paa
hans Skød. Han stryger dem da
hen over Fjerene, og nu og da
faar de ogsaa lidt Brødkrummer.

En lærerig Statistik.
Selv

om Ægtefolk iøvrigt holder
af hinanden, kan der dog komme
Lejligheder med Uenighed og Gnaveri, og der er da kun en Ting,
det kommer an paa -- at Ægteparret atter bliver forsonet. Det er
imidlertid ret ualmindeligt at føre
Bog over alle de Gange, der har
været Gnaveri blandt Mand og
Kone, saaledes som en Amerikaner
John Madgett, har gjort det, i de
14 Aar, han har været gift. Han
har nøje bogført hver Uenighed,
Grunden dertil, og hvem der havde Uret. Lige fra Bryllupsdagen
har der hver eneste Dag været
Skænderi om et eller andet.
Betegnende nok er den hyppigste Aarsag at Maden ikke har været færdig i rette Tid ; dette tildrog
sig 1589 Gange. 1241 Gange kom
de op at skændes, fordi hun forlangte Penge af ham. I de fleste
Ægteskaber er disse to Aarsager
til Uenighed de hyppigste. Skinsyge har Ægtefællerne aabenbart
ikke lidt af, hvilket dog ellers nok
kan give Anledning til Splid. 821
Gange gnavede hun, fordi han gik
ind paa hendes nyskurede Gulve
med smudsigt Fodtøj, 422 Gange
fordi han snorkede, 43 Gange fordi han lo, naar hun havde klemt
Taaen under Gyngestolens Gænge,
145 Gange fordi hun brugte hans
Barberkniv til at sprætte gammelt
Tøj op; 23 Gange var de uenige,
fordi hun frøs og han ikke brød
sig om det. De skændtes, fordi
han blev søsyg, og bagefter skænd,
tes de, fordi hun blev det. Han
skændte paa hende, fordi hun ikke
havde Lyst til at skændes, og engang skændtes de, fordi de skændtes for meget. Som man ser, har
der just ikke hersket ægteskabelig
Fred i det Ægteskab.
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Hans tørste og sidste
Kup.
Jens blev staaende i Mørket og
lyttede spændt, Hver Gang han
holdt Vejret, var det ham, som
hørte han et sagte Aandedræt ved
sin Side; men selvfølgelig maatte
det være Indbildning - - det var
hans Angest, som spillede ham et
Puds.
— Et Helvedes Stykke Arbejde,
brummede han.
— Jeg er bange for, De vil faa
det endnu drøjere, end De selv
tror, lød en rolig Stemme i hans
Øre, i næste Nu blev der lukket
op for det elektriske Lys og Jens
saa ind i en Revolvermunding.
Henne ved Døren stod en ældre
Herre i ulastelig Selskabsdragt og
saa ironisk paa Jens. Dette maatte aabenbart være selveste Etatsraad Theisen.
— Det kalder jeg en Overraskelse, hvad? lo han.
— Til Hel
Saa sagte, min Ven! tilraadede Etatsraaden ham. Tjenestefolkene sover let her i Huset.
— Hvorfra vidste De Besked
om mig? spurgte Jens.
— Jeg stod tilfældigvis ved Vinduet og saa Dem liste ind gennem
Haven. Saa forberedte jeg mig til
at modtage Dem og glæder mig
nu til en lille Passiar med Dem.

Det er maaske første Gang, De er
ude paa vildsomme Veje?
Etatsraadens Stemme havde en
ironisk Klang, som irriterede Jens
saa meget mere, som han just
ramte Prikken over i'et. Jens havde hidtil været en hæderlig Mand,
men nu havde Lykken pludselig
vendt ham Ryggen, og i sin Fortvivlelse havde han besluttet sig
til at omsætte Etataraadinde rheisens noksom berømte Juveler i
klingende Mønt.
— Hvad rager det Dem, om
det er første Gang eller ej, brummede han, 1 hvert Fald overgiver
De mig jo til Politiet.
Det kummer saa ganske an
paa Deres Opførsel, ruin Vin, lød
det forbløffende Svar. Er De gift?
Jens fo'r sammen ogsaa' i Aanden sin lille intetanende Hu-ti u
liggende i dyb Søvn hjemme.
-- Ja, svarede han hæst.
--- For hendes Skyld burde De
holde Dem fra den Slags Arbejde,
som dog før eller senere ender
galt, min Ven. Jeg har et Forslag
at gøre Dem. Hvis jeg giver Dem
tusinde Kroner, vil De saa give
ulig Deres Æresord paa aldrig
mere at afvige fra den rette Vej?
Jens gispede højt, og hans Øine
traadte næsten ud af deres Huler.
Etatsraaden iagttog ham skarpt.
— Naa, hvad siger De saa?
spurgte han utaalmodigt.
— Hvis det — virkelig
er
Deres Alvor, stammede Jens, saa
— sværger jeg Dem til aldrig ---- Godt, godt, min Ven, afskar
Etatsraaden ham Ordet og fremtog en velspækket Tegnebog, hvorfra han talte ti Hundredekronesedler op, som lagdes i Jens rystende Haand.
-- Deres Værktøj kan De lade
blive liggende her, sagde han smilende, og forsvind saa samme Vej,
som De kom, tilføjede han og pegede paa det aabenstaaende Vindu.
— Nyt stort Juveltyveri. Etatsraadinde Theisens Smykker stjaalet i Nat. Tyven sporløst forsvundet.
Det var de Linier, som næste
Morgen sprang Jens i Møde, da
han aahnede Avisen.
— Det var altsaa slet ikke Etatsraaden, men en Tyveknægt, ligesom jeg selv, tænkte han. Gad vidst
om han oesaa er gift.
— Marie, udbrød han lidt efter
og lagde Bladet fra sig. Hvad siger Du til at flytte ud paa Landet
Du ved, den lille Butik, som er
til Leje i Udby.
— Jins, svarede hans Kone og
slyngede sine Arme om hans Hals.
Det vilde være den største Lykke,
jeg kunde tænke mig. Men Pengene, Jens?
— Det ordner sig nok, skal Du
se, jeg traf i Gaar en Mand, som
skyldte mig tusinde Kroner fra
gammel Tid, og — han betalte
sin Gæld.

UM i Danmark.
0—
1 gamle Dage var Ulven ret almindelig her i Landet, og særlig
i strenge Vintre var den slem ved
Faarene.
Derfor gjorde man ogsaa, hvad
man kunde, for at komme den
slemme Røver til Livs, og Regeringen gjorde sig til at opmuntre
Folk til at gøre Jagt paa den, idet
man fik 4 Rdl. for hver voksen
Ulv man fældede, og I Rdl, for
hver Unge. Og desuden var Bælgen Jægerens Ejendom. Men for
at faa Belønningen maatte vedkommende møde paa Tinge med Ulvens Krop eller i det mindste dens
Fødder.
Man fangede ogsaa Ulven i Ulvegrave, som var dækket med

Grønsvær, saa Ulvene styrtede
derned, og seivfølgelig gravede
man en saadan Grav paa de Steder, hvor Ulvene havde deres dag
lige Gang.
Desuden var store, stærke Heste heller ikke bange for at tage
Kampen op mod Ulven, og man
har adskillige Eksempler paa, at
Heste har sparket Ulve ihjel med
de, es kraftige Hove. Naar Hestene stod tøjret paa Marken, stod
de saa tæt sammen, at de kunde
naa hinanden og hjælpe hinanden,
hvis Ulvene kom i deres Nærhed.
Ulvene er jo i Grunden fejre,
og det er kun naar de er sultne,
og færdes i Flokke, at de har nævneværdigt Mod. Det er da ogsaa
hændet at en Ulv er styr tet gennem Taget ned i et Faarehus og
saa blev taget om Morgenen ; thi
den var lige saa bange for Faarene, som de var for den. Man kan
dog vist gaa ud fra, at en saadan
Begivenhed var sjælden, og det
var sikkert Bevistheden om at være indespærret, som satte Skra . k
i den i et saadant Tilfælde.
Det skete af og til, at man fandt
et Kuld Unger, men det var ikke
altid, at Finderen havde Mod til
at tage Ungerne med sig, thi han
risikerede at blive forfulgt af Moderen, og det var ikke Spøg. Det
kunde ogsaa hænde, at man fandt
en død Ulv, og saa gjaldt det om
at faa fat i en Bøsse for at give
den et Skud Hagl, saa man kunde erholde de 4 Rdl.
Da det 18. Aarhundrede var
forbi, var det ogsaa ved at være
forbi med Ulvene her til Lands;
dog maatte en Ulv lade Livet i
Nærheden af Viborg 1804, og 1810
dræbte Skytten paa Rydhave ved
Struer en Ulv: men den skambed
ham forinden ; 1813 blev en Ulv
skudt ved Estvadgaard, og det var
Løn som forskyldt, thi den havde
røvet baade Faar, Ungkreaturer,
Plage og Føl. I Vejleegnen blev en
Ulv skudt 1829, og endelig mener
man, at Landets sidste Ulv blev
skudt i Nærheden af Ribe 1841.

Renlighed i gamle Dage.
—0-Selv om de færreste her hjemme tager Bad hver Dag, er det
dog paa deri anden Side meget
faa, der ikke daglig vasker Ansigt
og Hænder og engang imellem
renser hele Legemet.
I gamle Dage tog man ikke Renligheden saa strengt, men man
maa huske, at hele Livet levedes
ganske anderledes. Selve Herregaardens Stuer var mørke og skutn ,
le, ft a Vinduer i favntykke Mure,
og Belysningen, efter at Solen var
gaaet ned, var i bedste Fald enkelte Voks- eller Tællelys, Det meste af Stuen laa i dybt Mørke.
Endnu værre var det hos Borgerfolk, for ikke at tale om Bønderne, der levede i Hytter, som
man nu ikke engang vilde byde
sit Kvæg. Alene det manglende
Lys bidrog til manglende Renlighed, og der var ydet ligere Grunde
nok til, at Vand og Sæbe ikke
blev vurderet. Det var kun de fornemste Folk, der vaskede Hænderne før Middagsmaaltidet og efter det, og dog var det ret nødvendigt, thi man brugte Fingrene
som Gaffel, Sovs og Fedt tørrede
man af paa Dugen, paa Bukserne
eller paa Jagthundenes Pels.
Hos almindelige Mennesker var
der ikke nogen Haandvask.
Hos de adelige og andre fornemme Folk havde man ganske
vist Tvættefade og Haandduge,
men de var nærmest beregnet til
Pynt, og Borgfruen kunde tage
det fortrydeligt op, om hendes Gæster virkelig brugte disse Genstan-

de, „naar han havde sine 'Hoser
at tørre sig af paa".
Stod det saadan til med Hænderne, kan man nok forstaa, at
Ansigt og Hals ikke saa meget
Vand. Kun en eneste Gang om
Ugen fandt der en virkelig Rens
ning Sted, det var om Lørdagen,
eller som det paa gammelt Dansk
hedder e leaugrdag", d. v. s. Vaskedag. Her som i de andre nordiske Lande havde næsten ethvert
I Ijem sin Badstue, men hen i det
syttende Aarhundrede forsvandt
denne mange Steder, og da blev
det hos mange endnu mere stimet
med Renligheden. •

Trang SkaAne for Mand
med Fantasi.
Ban vat» ved at mætte Rønne
paa den anden Ende.
—0—
En
fantasifuld Københavner,

den 40-aarige, tidligere Taxachauffør Niels Chr. Bramsen har været ved at sætte Rønne paa den
anden Ende.
Det begyndte med, at han en
Morgen henvendte sig til en af
Byens store Bygmestre og bad
ham bygge et kæmpemæssigt Badehotel ved den smukke Lystskov
i Stampen to Kilometer fra Byen,
hvor Rønneboerne har deres Sommerboliger,
Efter at have stillet denne ingenlunde ringe Opgave begav han
sig til Byens største Isenkramforretning og bestilte her 100 Skovle,
50 Spader, 20 Save og 20 Høvle.
Da denne Ordre var afleveret, hen.
vendte han sig til Arbejdsmændenes Fagforening, og med en Bemærkning om, at nit skulde det
være Slut med de Arbejdsløses
Driverier, bestilte han 100 Mand,
der skulde have ikke mindre end
15 Kr. om Dagen og alt det Øl,
de kunde drikke, og de Cigaretter,
de kunde ryge.
Arbejderne skulde hentes i Bil

Han vilde 50111 overbevist Kommunist ikke underbyde sine Folk,
hævdede han, at det var ikke nødvendigt, at de gik til Arbejdspladsen, de skulde nok blive hentet i
Bil. Efter at have afgivet denne
Besked gik Turen til Manufakturhandleren, hvor han bestilte 1000
Sæt Overtrækstøj med den Begrundelse, at Arbejderne skulde
have ordentligt Tøj paa, naar de
arbejdede fur ham. Hvert Sted,
denne fantasifulde Herre gjorde
sine Indkøb, sluttede han Ordren
med de Ord:
-- De skal faa Pengene i Morgen.
Saa begyndte han at falde
Træer.

Efter saaledes at have klaret
disse Indkøb til det gigantiske
Hotel begav Bygmesteren sig til
Stampen, hvor han straks gik i
Gang med at fælde Træerne i deri
hidtil uberørte Idyl. Da Manden
henimod Aften havde fældet ti af
de største Træer, blev den ingenlunde kedelige Bygherre imidlertid
Politiet et Nummer for kunstig.
De hentede den initiativrige Mand
og satte ham fast.
Efter Politiken .

Lidt om Virkningen af Gødning.
Medens man i al Almindelighed
kan sige, at Gødning fremmer
Plantevæksten og derigennem forøger Udbyttet, virker de forskellige Plantenæringsstoffer dog hver
paa sin særlige Maade, og det kan
have sin store Betydning at vide
dette.
Holder vi os blot til de fire Ho,
vedarter af Gødning: Kvælstof,
Kali, Fosforsyre og Kalk, er For-

skelien i deres Virkning fremstillet i kortest mulige Træk denne :
Kvælstoffet fremdanner Bladdannelsen, frembringer paa Frugttræer lange, stærke Ledegrene, men
er tillige paa Grund af den stærke Vækst Skyld i, at Træernes
Modstandskraft overfor Plantesygdomme bliver mindre og for Kornets Vedkommende, at der' dannes Lejesæd. Det gør særlig Gavn,
hvor det gælder svag, sygelig udseende_ Sæd paa Grund af Næringsmangel og ved saadanne
Frugttræer, der kun skyder faa og
svage Bladgrene. Fremdeles bevirker Kvælstof senere Modenhed,
idet Planten eller Frugten ikke faar
afsluttet Væksten i rette Tid.
Endvidere bliver saadan Frugt
mindre aromatisk og holdbar.
Kalien genfinder vi særlig i Halmen og Rodfrugterne. Den gør
dem mere aromatisk og koldbar,
samt smukkere af Farve. Endvidere giver den sundt og fast Ved,
ligesom Halmen bliver stivere.
Særlig paa Havre. Byg, Kløver,
Æble og Stikkelsbær har Kali en
gunstig Virkning Den forhindrer
Sygdomsangreb og giver gode,
stive Straa. Paa let, tør, løs Jordbund maa foretrækkes Kainit, paa
sværere Jord 37 pCt.
Fosforsyren genfindes særlig i
Kernen og Frugten. Den bidrager
til, at Planten kan optage mere
Kvælstof og Kali, befordrer en
samtidig Modning, og bør altid
anvendes rigeligt ved stærktvoksende Frugttræer, gør særlig Gavn
paa Ribs, Hindbær, paa alle Sædarter og Kløver. Bruger man Thomasslagge, maa den gives tidligt,
fordi den er tungt opløseligt.
Kali forefindes særlig i Stængel,
Ved og hos Kirsebær og Blommer
i Frugstenen. Den forøger Omsætningen af Næringsstoffer i Jorden,
befordrer Dannelsen af kvælstofbindende Bakterier og Sønderdetingen af tungt opløselige Kaliforbindelser.
Kali gør Straa og Ved stift, giver Frugten Farve, Aroma og Sødme, fremmer Holdbarheden hos
Frugt, Roer og Kaal. Fremdeles
forhindrer den, at der danner sig
uopløselige Jernforbindelser i stir
Jord og forskellige Plantesygdomme.

Fra Uge til Uge.
_0_
Palmehavens
Premiere 2' Pinsedag blev Succes. Der
var stuvende fuldt, og Publikum var i
den rigtige Stemning. „The Dumping
Jacks ", som vi kender fra sidste Aar,
spillede fortræffeligt baade Koncert og
Jazz, ligesom de har indført et Par morsomme Sketch. Artistparret Paubettis
viste sig at være et Par humørfyldte
Akrobater, der gjorde stor Lykke.

Biografen
viser i denne Uge den opsigtsvækkende Storfilm „Jeg er en Flygtning",
en af de mest realistiske Skildringer af
det umenneskelige Tilværelse, der blev
de Mennesker til Del, der dømtes til
Staten Georgias frygtelige Straffekolonier, og en Fanges Flugt derfra, trodsende Politiets Eftersøgning og Sporhundenes Jagt. Spillet af en af Amerikas største Karakterskuespiller.

Pinsevejret
blev desværre lidt blandet, men dog
ikke saa bedrøveligt som ovre.
Det begyndte godt og de arrangerede
Pinseudflugter forløb programmæssigt.
Mange Mennesker var tidligt oppe og
se Solen danse, ligesom Pinsegæsterne
fik Bornholm at se i straalende Sol.
Men ved Middagstid begyndte Skyerne
at samle sig og ved 4-Tiden strømmede
Regnen ned. Alligevel havde en Del Mennesker fulgt den gamle Tradition og
taget til „Slottet", hvor Bygerne efterhaanden drev Publikum ind i Hotellet,
saa Schou fik en af sine store Dage.
Zoologiske Have havde, trods det
lidt kedelige Vejr, godt Besøg. Der solgtes ca. 4000 Billetter.

Gudstjeneste.

HISA HUSA - HEJSA.

Søndag den 27. ds. er der Gudstjeneste i Olsker Kirke Kl. 10 og
i Allinge Kirke Kl. 2, begge Steder Altergang.

til Afbenyttelse paa Tyskegaard og Kildesgaard, og en Gytteorne paa Pilegaard.
Kontingent 3 Kr. pr. So for IkkeMedlemmer.

afholder ordinær Generalforsamling paa Menighedshjemmet i Allinge Mandag Aften den 28. Maj
Kl. 8 pr.
Dagsorden :;Beretning, Regnskab,
Valg af Bestyrelse. Eventuelt.
Kredsformanden Hr. Roskjær
taler. Derefter fælles Kaffebord.
Alle Medlemmer bedes møde,
Nye Medlemmer optages.

Bestyrelsen.

Siografen.

Gør Deres Indkøb nu — Vi har det største Udvalg i
Moderne ensfarvede Slips
Ensfarvede Sommerskjorter
Herrehatte - moderne Slipover og Crossover
Herre Sokker i alle Mønstre

fra Kr. 2.75
- 5.75
- 6.50
- 4.25
- 0.85

HUSK!
altid bedst og billigst i

NORDLANDETS HANDELSHUS

Hver Aften

hvor De skal hen, for at faa den Habit,
der passer.

Bay Olsen

Rep. udføres smukt, billigt.

har det rigtige Snit og de rigtige Moder
i Fransk saavel som Engelsk Facon.
Da jeg har Forbindelse med flere Firmaer,
kan De faa netop det Stof, De søger.

H. Bay Olsen. I. Kl. Herreskrædderi, Allinge.

ornholms

oolo'giske

1—lave
•

Torsdag den 31. Maj Kl. 7,30 afholdes offen. Møde i Olsker Forsamlingshus. Postbud Jørgensen,
Klemensker, taler. Emne: J A. K.
og Afregningscentralen. Nye Medlemmer optages. Gratis Adgang.

ved STAMMERSHALDE (kun et Kvarters Gang fra Humledal St.)
Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang.

Tak

R elesta
slae uration- fadkurve ekiainoirtntae;lebrraimegs
En ideel Sendagsudflugtl. 1m.uKsli.kRie

Kiosk er til Salg,
Tlf. Nexø 234.

Formiddagspige
kan faa Plads til 1, Juni hos Dir.
Gregers. Henvendelse til Mikkelsen,
Grøndal.

Bjørne - Ulve - Ræve - Gnu tinge - Aber - Hjorte in, m. Rov- og Hønsefugle
I den kunstige Sø findes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk, /Ender.

Entre: Voksne 50 øre - Børn 25 Øre. Partoutkort for I 2 Aar 3 Kr. og 1.50 Kr.
Foreninger og større Selskaber Rabat. Besøget bedes dog anmeldt forud.

Telefon Allinge 121.

Hæksakse, Beskæresakse
og Redskaber til Haven
i stort Udvalg.

Liggestole

Direktionen.

Hønsefoder og Kyllingefoder
Majs, Byg, Hvede, Havre og Blandsæd sælges
og prima frisklagte Æg købes gerne.
Rigtige Varer I
Rigtige Priser •

u

M BEC
E. M.

K. at alt i Malervarer, LaK-Fernis
og Pensler faas bedst og billigst hos

1

Skal Bilen lakeres? —
Vi har prima BILLAK i flere Farver.

I NSU[ITE

er dden bfedsth
e oB
s yggeplade,
og

E. M. B E C R

Telefon 10

med og uden Fodstykke
og Parasol.

Hængekøjer,
Haveparasoller m. m.

For Hoteller og Pensionater

anbefales.

har jeg det rigtige i Kaffe- og Thekander, samt
Sukkersæt i Nikkel og Plet. Alle Slags Skeer og Gafler i
Sølvplet og rustfri Staal. — Solide Varer, rimelige Priser.
NB. De bedste Pudsemidler for Sølvtøj faas hos

P. C. Holm, Allinge
Største Lager

CONRAD HANSEN

af færdigsyede Beklædningsgenst.
i alle Størrelser samt Hatte, Huer

og jernstærkt Arbejdstøj.

H.

Axel Mogensen, Tejn!

og alt Tilbehør til disse.
i forskellige Størrelser.

den store Berber-Love
og den brune Landbjorn

Nyt! Nyt!

Vadslanger
Vandkander

Tysk Kalksalpeter
Svovlsur Ammoniak
18 pCt. Superfosfat

og sælger gerne pr. kontant.
00~ Nordlandets Handelshus.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning v. Havnen
Tlf. 140.

Ad)fordlandets Xandelshus.
11111~1~111111111E
Foraars= og Sommer-Nyheder

i imprægnerede og uldne Frakker er nu paa Lager i
et righoldigt Udvalg.
Fikse Ungpigefrakker 19 - 23 - 35 Kr.
Imprægnerede Frakker „Aconette" 40 - 55 Kr.
Wesselcord og Garbircord 62-75 Kr.
Smukke Fruefrakker 45 - 59 - 73 Kr.
Stort Udvalg i moderne uldne Pjekkerte,
røde, kornblaa, grønne, frafise.
Lyse Sommer-Regnfrakker fra 8,50.
Silke-Regnfrakker i smukke Farver 17,50.
Pigefrakker i alle Størrelser. Ca. 15 Stk. Ungpigefrakker fra tidligere Sæson 90-95-100-105 cm lange
udsælges for 8 - 10 - 12 Kr.

Magasin du Nords Uds.
ved Victor Planck, Allinge.
101~11~111111111.11011~1~111

fflie==>
Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
Alliage Skæreri
A

uden Sange er ikke

geSt nogen rigtig Fest!
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faer De
i Allinge Bogtrykkeri.

anbefaler sig med al Skæring,
Høvining samt Salg af tort Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.

Tlf. 29.

er hjemkommet.
Rimelige Priser.

C. Larsen, Vestergade.

Propert og behageligt

Sommer brændsel

Allinge BogtryKlieri.

Renten paa Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
3,5 pCt. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar 3 -

Boxer udlejes.

Allinge Teglværk
anbefaler

Mursten, Tagsten, =
Telefon 127.

Elegante VISITKORT

Kontortid 9-12 og 2 4.

Mangler De en god Ick ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud.

Allinge Bogtrykkeri.

De nye moderne Foraarssko

Forretningskonvolutter

Bornholms
Disse sælges billigst i
Spare- og baanekasses Nordlandets Bandeishus.
Afdeling i Allinge.

og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Geert Hansen.

sælges med Firma fra kul; 8 Kr
pr. Mille.

er aflange SkandiaBrunkulsbriketter
og runde Antracite
Ægbriketter

0,85

(

Lærreder, Gardintej, Dynetej, Fjer,
Tæpper, Trikotage og Garner.

Jens Hansen.

offigmom

Ankelsokker, hvide og kolorte

Lager af Kjoletøj, Bomuldstøj,

Billigste Priser og prima Varer.

Gran. Chili-Salpeter
Nitrophoska
40 pCt. Kaligødning

Silkestrømper, alle • lyse Farver,
pr. Par 2,25-2,85
Dansant
1,65-2,35
Holdbare Traadstromper
Artistoptræden
2,90-4,50
Silke og Traad sammen, meget stærke
Koncert

1, Kl, Orkester og Artister

J. A. K. Olsker,

En stor rummelig tikantet

Oy Vi har stadig La er af

Vi mødes i 9almehaven! Sornmerstrstimper
i moderne Farver

)eg er enflygtning VED DE,

for Opmærksomheden ved
vort Sølvbryllup.
Marie og Oluf Bendtsen.

sælges til den rigtige Pris i

Nordlandets Nandeishus.

111.11~ffil

Fredag og Søndag K1.20:

En Virkelighedsskildring om en
undvegen Straffefange.
Pressen skriver: En fremragende
en af de faa store OpleFilm
velser, Sæsonen har bragt os.
Forbudt for Børn.

Særdeles smukke, russiske FINERPLADER i 4 og 5 mm Tykkelse,
samt MASONITEPLADER, blod, halvhaard og haard Kvalitet, tit at
dække fugtige Vægge med o. s. v.,

Se her!

Bestyrelsen.

Allinge-Sandvig kristelige Lytterforening

Pris, som Udskudsbrædder koster.

Propforeningen.

■

BRÆDDER sælges!

Heriblandt store Partier tørre. solide Brædder, som sælges til samme

Prop op Fest.

Vi mødes i Palmehaven paa
Søndag den 27. Maj 1934 til
Efter Kl. 24 kun for Foreningens Medlemmer.

RøSvmeavIsforenings Orne
staar

Mange gode tørre

50 Stk. 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

Lregen fil Fangen: — De I.
lidt Influenza endnu, saa jeg ni i
paa det bestemteste fraraade Den i
at gaa ud om _Mener)!
■

IMMIMMIL

Vil De have Fred
paa Deres Jorder eller i Deres
Haver for fremmede Jægere, omstrejfende Hunde eller Naboens
Fjerkræ, saa indryk en lille Annonce i NORDBORNHOLM, der
kommer i saa at sige alle Hjem i
Allinge-Sandv. og nærmeste Sogne.

siushmshrou hi rei n

20,000 Tons, Ti l at bringe de
!6I• lange Staaldragere paa Plads, har

fire ; q3eribing ni

angfrensforfel man

lun ffe, nemt ben iffe generer ben an ,

Dormann, Long & Co. hentet sin rige cerbfell. (§ 9).
ca. 100 Meter høje Staalkran her75orbipoferen bagfra i (3Jabefrnb4 er
Europas længste Bro, der koster til fra Sedney i Australien, hvor forbubt.
Europas
I man anvendte den under Arbej30 Mill. Kr.
højre fungje4 i fart Titte,
det paa Bygningen af Verdens nenitre i merlet ftor
-0gieb zeening tit hi.ljre: Ruet i (lob
Danmark er blevet Brobygnin- største Højbro. Naar Kranen lægger
alle
Kræfter
i,
løfter
den
25
Zi b forinbeit Nanbeit langt ub til
gens Land. Midt i en Krisetid med f
højre.
Veb ebitiq fil it eitfite: ftra,f i
Arbejdsløshed og meget andet, kan Tons ad Gangen!
Bropillerne
midt
ude
i
Storstrømglib
¶ib
forinben if,nnnaett langt rib
det kun afvinde Respekt, at det
lille Land kan fremvise to saa sto- men, der paa sine dybeste Steder til nerittre. Zenit nid) Vitten er ilte
re Arbejder som Lillebæltsbroen kun master 13 Meter - til Sam - I not.
menligning tjener, at Lillebælt er
;bilet Sivrefoj mon holbe filtte, btior
og Storstrømsbroen. Langvejs fra
ca.
30
Meter
dybt
bygges
op
bet
generer 3eerbfefen.
strømmer Ingeniører og Teknikere
paa Sænkekasser, saakaldte Uni9taar
forenke ineber binnuben, ffal
til for paa nært Hold at følge disse Projekters Udførelse i Praksis, versalenheder, der leveres af Bur- bc begge bolbe Ina langt til hejre, at
bene
her er rigelis 93(ati
og vi har vist Lov til at føle os meister & Wain.
Oven paa Undervandspillen an- (torilif Litiet bag f ra ¶traf ft?- tit nenfire,
en lille Smule stolte over, at det
bringes en særlig Granitpille, der og man hin ile, enar bet ten fez,, at
er danske Ingeniører, der leder
bygges
inde paa Land. Den høre r 'riejbalien er fri. Zen, ber Leret fordisse Millionarbejder
ikke
til
de
Piller., Apotekeren tril- reft, ftal ftraf,a tiolie tilbage og gine
Forskellen mellem de to Broarbejder kan karakteriseres herved, ler, idet den vejer den Bagatel af rigelig VraN til 'orbitorfereii, Hutr
at mens man ved Lillebælt er 300 Tons. Naar den er bygget fær- tuni unrffoe4 herom, (§ 10).
for at tuthgua 8auttitenftsb mellem
glaet i Dybden, er det Længden dig, sejles den mellem to Pontoner ud til den Basis i Vandet, fareabe, ber frerbe,', faalebee3, at bere4
som for Storstrømsbroens Vedkomhvor den skal have sin Plads. Der
itm.:(g, bar ben, font bar ben numende er det imponerende.
vil ialt medgaa 51 Piller, og de ben pen højre .taanb,
Øen=
Europas længste Bro,
største
af
dem
koster
en
Kvart
tie
3efteilinielje
fritager
bog
ilte
ben
som man med Rette kan kalde
Mill.
Kr.
Stykket.
1
Løbet
af
de
gliben for gorfigtigbeb. 'latinlig lffnl
Forbindelsen mellem Sjælland og
ber bife nor ci tigheb beb gærbi e[ fra
Falster, vil, naar den om et Par kommende Maaneder venter man
at
være
saa
vidt
fremme
med
en
ininbre befrerbet Q3ej til en niere
Aar staar færdig, i fuld UdstrækRejsningen
af
Piller,
at
man
inden
befeerbet ej eller (abe. `peu, ber føning faa en Længde paa 3,3 Kilometer, saaledes at den langt over- Aarets Udgang kan paabegynde ret d fra en Ljetibont eller &mb=
gaar Lillebæltsbroen med sine Arbejdet med Staaloverhygningen. fInfte, har igeptigt for 5?- a,rbfel fra
Paa Falstersiden føres Broen i
begge CSiber. (§ 11).
„kun" 825 Meter.
Land midt imellem Orehoved, den
Waar et hotbenbe Riiretaj foretnger
Det er kun et Aars Tid siden,
gamle Færgehavn og Gaabense.
oeb gangl retning, giue4 Zegit
at Rigsdagen vedtog Projektet, der
Fra denne Side føres en 300 m. fim »et, 9(..aibring af 1:erbiel4retniiig
var beregnet ti! ca. 30 Mill. Kr.,
lang Dæmning ud i Vandet, hvad
Ror iffe inb i et ligtog, Zroppeathvoraf mindst 11 Mill. Kr. var
der har vist sig at være meget beliitaer efter $rocegioner,
sikret dansk Arbejde. Det var store
økonomisk 1 Land drejer Dæm2tstetcenbing4tibeit er en bedt) Zinte
Beløb at belaste den i Forvejen
ningen mod Syd, og en ny Statiefter og en bal» Zinie før olett4
slunkne Statskasse med, men
on lidt Syd for Gaabense vil afgang, og inbenfor benne Zib flat alle
samtidig sikredes der Arbejde ti!
løse den nuværende Orehoved Staeftelaretoier nære forfimet meb en
mange ledige Hænder, og denne
tion.
tiart 1Ofenbe 2ngte paa tåber 8ibe meb
Kendsgerning vejede tungt i VægtStorstrømsbroen beskæftiger efbuibt 21.)4 og en'dragtragte meb robt
skaalen, da man besluttede at
terhaanden en anselig Arbejdsstyr£nee boia itte inrItifiterne nifer fnnbnn
financiere Arbejdet.
ke, idet 10 Ingeniører leder en
Som Hovedentreprenør antoges Stab paa 4--500 Arbejdere. Det råbt 2tj4 bagub. iDgfaa Zinetnogne ffal
det verdenskendte engelske Bro- er saaledes ikke alle 30 Mill. Kr , bane Sigte, fluor her iffe er fflabebebygningsfirma Dormann, Long der „smides ud i Vandet til ingen ftaning.
92aar (S»t(eflieu ligger i fløjre
& Co. og en Række danske Fir- Verdens Nytte", og naar man ved
af
(finben, ilal (Sntliften benritte ben,
maer med Christiani & Nielsen og Blands Havn kan tjene en pæn
meb minbre ban bar Vatter pan QotBurmeister & Wain i Spidsen fik
Dagløn ved at reparere en gami Samarbejde med det engelske mel Stenfiskerbaad, der skal sejle len, ber er brebere enb ettget.
91anr bobbett
lom er berege
Firma overdraget det omfattende Sten fra Bornholm til Storstrømsnet
for
tnffing
i
begge
etnitiger,
ligBroanlæg.
broen, kan Arbejdsfordelingen vel
8ibe
af
@aben,
er
linger
i
neglre
Paa begge Landsider opføres
Grunden siges at være ganske
!liften berettiget, men ilte forpligtet til
Dæmninger, hvorimellem den ideel . . . .
at benotte ben.
egentlige Bro vil komme til at
W. Heilmann Christensen.
strække sig med en GennemsejCrtillitter NI tit enhuer Zib bolbe
lingshøjde paa 26 Meter.
fair langt til højre finit muligt, og bet
"I il Dæmningen paa Sjælland
er forbubt at nøle nem eller olier 3:orskal alene anvendes benved 2 Mill.
tolia ener 'tb af Vorte etc. (Soffitter
Kubikmeter Jord, og man faar 1.er
man itte bage fip bagi nubre Roretajgod Anvendelse for de Jordmaser, og prut en (Sofie mani ille beforbser, som udgraves ved Vordingre flere Vcrinuer, mb ben er inbretborg, hvor man i øjeblikket er
tet tit, Wabner qajtte flat nem farin,
travlt beskæftiget med de omfatnet mb Rattenje og i £ngtetceinbinw.2,..
tende Sporlægninger, bl a. som
tiben ind) find infenbe 2i)gte (ber ogFølge af, at den nuværende Vorfeta Ral Itje til CSibernel.
dingborg Station skal flyttes over
qa)!Iitter ffal alltib bane minbtl en
paa den modsatte Side af NæstDannb jJacift.jret og begge 3obber
ved-Vordingborgvejen skraat for
pari Vebaterne.
--- Tænk clig, min Kone kommer
allerede hjem om on Meaned!
Vordingborg Seminarium.
Vele( 2anbenejeu er i dølge § 8 i
Hvornaar rejste hun?
Ogsaa den gamle Masnedsundrerbfelalonen faa nibt muligt ben
-- Rejste? Hun rejser paa Tor,bro, som den hurtigløbende Traoberfle
Veter af 13ejbntien forbebolbt
dag!
fik er løbet fra, faar sin Afløser i
(Soffitten (altfna iffe ben balne £anbe•
en ny 200 Meter Klapbro, med
tiej;sbrebbe); ubooer benne nberfte %flig
en Gennemsejling paa 73/2 Meter.
ter NI ‘..rntlitten altib Hige for 9,na•
Arbejdet her er i fuldt Sving,
torførenbe, og tibor ber er Qolleftier,
idet 5 af de 7 Piller er under Ud- efter geerbfelMopen af I. ',bh 1932. er Ginflitterne benvift til biesie,
førelse. Hvor den nye Masnedsund0
(iliver en Volitibetient Zen] et tegn.
bro ender paa Masnedø, begynder
'lirer altli opitrrflom, rm« 7:1e f cer- fan ret Dem i alle Zilfcelbe ubbetinDæmningen, der i S-Form snor bed paa Slibebane.
get berefter.
sig ud mod Øens Sydspids.
`Yobgaligere num iffe fierbg Innea
Zei fan tofte inbtit 1C00 Er. at
Saavel Masnedsund Station, som ab Rørehanen, nemt her fintie4 bruge- onertrerbe bifif e Negler foruben muligt
den lille Station paa Masnedø ned- ligt ortoug, ag ber er 13Enb4 paa &flatningaanf bar.
lægges samtidig, og Beboerne hen- bebe; er bette itte Ziffcelbet, bar tie
vises til Vordingborg.
giet fif at trerbea leniø Rorebanen,
Dæmningen over Masnedø sti- men Etal være agtpangioen overfor ben
ger gradvis op til Broen, der faar øvrige 1:erbfel. (§ 5).
en Bredde paa 6 Meter med rigeRorenbe ral ubnife fcedig surf lig Plads til Tog, Biler og andre
jigjgb beb Sylfe el f ra en iffiet be efter
kørende, og yderligere føjes et gge i irib i e ner ober en anben, beb

Fa2rdsdsrelement.

Vær god mod Naturen.
-0-

Ryk ikke •Anemoner eller andre Blomster op med Rod f Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danskt• Skovs
Skønhed' Vil du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv! Skær dem af med
et skraat Snit, og vælg dem paa en
saadan Maade, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag kun
Grene, hvor du har Lov dertilf ødelæg
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig
ved FuAlenes Sang, men rør ikke Fuglenes Reder.

Den skønne Natur fylder dit Sihd med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere haade 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! Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke di/1 alene, den er alles!
Har du ligget i et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du 'gaar 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,

Færdes du paa Steder, der t lhører
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.
Dit vil altid erindre, at saa ken og
ren, som du selv ønsker at møde Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
den til andre.

Uddrag af Kbreplanen
Gyldig fra 1, September 1933

Hverdage
8,10 11,00 14,10 18,15 19,05
I Rønne
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 Nyker
8,33 11,23 14,35 18,38 19,37 Klemens
8,11(1 11,36 14,49 18,51 19,51 Rø
8,57 11,47 15,01 19,02 20,04 Tein
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14 Allinge
9,10 12,00 15,15 19,15 20,20 Sandvig

7,54 1(1,30 13,55 18,05 21,55
7,42 10.15 13,40 17,50 21,40
7,33 10,06 13,31 17,41 21,29
7,22 9,53 13,18 17,28 21,13
7,12 9,42 13,07 17,17 21,01
7,04 9,35 13,00 17,10 20,51
7,00 9,30 12,55 17,05 20,45

Endv. afgaar Aftenen før Søn- og Helligdage Tog fra Sandvig 21,30
i Rønne 22,25,

søn- og

Helligdage.

8,101 10,45 13,05 16,25119,45 22,20W Rønne A10,30 12,55 15,15 18,30 22,00
8,24 10,59 13,19 16,39'19,59 22,34 Nyker 10,15 12,40 15,00 18,17 21,45
8,33 11,08 13,28 16,48 20,08 22,43 Klem. 10,06 12,31 14,51 18,08 21.36
8,96 11,2] 13,41 17,01 20,21 22,56 Rø
9,53 12,18 14,38 17,57 21,23
8,57 11,32 13,52 17,12120,32 23,07 Tein
9,42 12,07 14,27 17,47 21,12
9,35 11,59 14,19 17,39 21,04
9,05 11,40 14,00 17,2C : 20,90 23,15 Alling
9,10 11,45 14,05 17,25; 20,45 23,20t Sa n clv A 9,30 11,55 14.15 17,35 21,0(1

Rutebilen Rønne-Allinge-Sandvig

Hverdage
8,20 13,00 17,35
8,23 13,05 17,38
8 50 13,30 18,00
9,20
18,30
9,25
18,35 tf

Rønne H.
Rønne Torv
Hasle Torv
Allinge
Sandvig

10,43 13,55 19,58
10,38 13,50 19,53
i o,15 13,30 19,30
19,00
9,45
9,40
18,55

Son - og Helligdage
8,20 13,15
8,23 13,20
8,50 13,45
9,20
9,25

18,30 21,15 111
18,35 21,20
19,00 21,45

19,28
19,35

Rønne
Torvet
Hasle T
Allinge
Sandvig

10,38 14,10
10.33 14,05
10,05 13,45
9,35
9,30

21,00 22,10
20,55 22,15
20,25 21,50
19,55
19,50

Alle Tryksager
saasom
Regninger, ]Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

e x)erterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele rnaa
være udfyldte ved lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1 5 øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.

Chr. DideriKsen, Rønne.

Tlf. 865.

Indbinding af Bøger - Protokolfabrik - Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Vi sender »em

„Nord6ornfiolm" Kofoed & Mortensens Byggeforretning

Fortoug paa 2'7, Meter til for Staubbing efter 3oranbrincl af aterb•
gaaende.
felaretning, udi Slørfe[ ober .aernbaneBeoens Overbygning,
broer, @abe- efter Ziejfrnb4 og obder udføres af en sprciel Slags geengerfetter, forbi Sibeneje, gennem
Staal, kommer alene til at veje Vorte etc. Z3ettbinger Etat ffe tit Pen-

fluer 2ige. Ligkiste-Lager
Ligtøj og Ligsenge
Tlf. 77 og 79 I
I
1
.7cenk ogsaa paa os, Ordning af Begravelser
1 . 1
naar »e fiar et eller
Gør Deres Indkøb hos de Handandet at avertere.
lende, som averterer her I Bladet.
1.1

1

I

I

