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stionneste 3ordstrogs Ylage. 

Paany har frygtelige Orkaner og Cykloner hærget de skønne 
Egne paa Florida, Cuba og paa Baharna-Øerne, der ligger Nord for 
Cuba og Haiti og er under engelsk Herredømme. Mægtige Palmeskove 
har Orkanen dennegang raseret, og Tusinder af Huse er blevet revet 
om. Flere Hundrede Mennesker er bleven dræbt og mange Tusinder 
husvilde. Orkanerne er disse jordiske Paradisets Plage. Gang paa 
Gang er Stormen over Indbyggerne paa disse Steder og lægger øde, 
hvad Mennesker gennem mange Aars Arbejde har skabt i Forening 
med den rige og frodige Natur. Bahama-Øerne er saaledes ikke ruin-
dre end tre Gange i det sidste Fjerdingaar bleven hærget af mægtige 
Cykloner, som har spredt Død og Ulykker viden om. Vort Billede 
viser et Parti fra de skanne Palmeskove paa Cuba, som nu er lagt øde• 

Nu løses Fugletunger 
af Vinterdødens Baand, 
et Solskins-Kor de sjunger 
i Skovens frie Land ; -
de kalder os, de Stemmer, 
ud fra vort Hverdags- Bur, 
fjernt fra dets Fangetrernmer 
at finde dig, Natur! 

Den Frihed, som vi savner 
bag Byens Mur og Tag, 
paa aaben Mark vi favner 
en solglad Sommerdag; 
saa skære er dens Kinder, 
som Æbleblomstens Blad, 
og om dens Haar sig vinder 
Dugdraabers Perlerad. 

Du lyse, frie Sommer, 
vor Friheds unge Brud, 
fra Støv og Støj i kommer 
til Fred og Stilhed ud. 
Vort Liv til Lyst du vende 
paa Dagens Solskins-Felt, 
og over os du spænde 
de lyse Nætters Telt! 

Jobs. Jergeoaen. 

„Adriaterhavets Perle" 
Det var Drachmann, der sang 

sin uforglemmeligt skønne Ode 
til Venezias Pris: 

Jeg horer i Natten den vuggende 
Lyd at Venezias Vand, 
det kommer bidover 
med klagende Vover, 
som nærmer sig langsomt dukkende 
uøder den buede Bro.  
De kommer som smaabitte Dværge 
fra Marmorpaladsarnes Bjerge 
i Rader paa to og to; 
de bærer en Byrde, de synger en Sang, 
en Ligbegængelse er deres Gang, 
Stemmerne slaar mig i Mode: 
Snehvide, Snehvide, Du dødel 

Og vanskeligt kunde Venezias 
Billede være tegnet klarere, skøn-
nere, mere malende — — dette 
Eventyr blandt Lagunerne, hvor 
Kanalernes Bølger legende vug-
ger ved Marmorpaladsernes Sok-
ler. 

Men dette vuggende Vand ag 
Adriaterhavets salte Brise har for-
øvrigt handlet ilde mod den skønne 
By: de stolte Søjler smuldrer, Ka-
pitælerne forvitrer — — Tiderne 
gaar, Venezia bliver mere og mere 
malerisk skøn efterhaanden som 
Aarhundreders nedbrydende Værk 
giver alle de dejlige Bygninger 
Antikens forfinede Patina. 

Men nede i Rom sidder en 
Mand, som ikke drømmer, men 
handler, — en Mand, der ikke el-
sker hensmuldrende Ruiner højere 
end stolte, sunde Bygningsværker: 
Mussolini har faaet Øje for Ve-
nezias Forfald -- og Diktatoren 
har paabridt, at Eventyrbyen skal 
restaureres, 

— Restauration! — det giver 
et bøh Gys i gamle Veneziafarere,  

det er et konservativt Folkefærd, 
det! de ser nødigt, en Sten bliver 
rørt og synes, finder Byen smuk-
Rere for hver kniplingsfin Sam-
menføjning, der brister. De ser i 
Ødelæggelsen Alderens blide Skøn-
hed og kan slet ikke tænke sig 
disse Pragtbygninger, disse let 
svungne Marmorbroer, de stolte 
Kirker, Paladserne hegnet af Stil-
ladser — glat afpudsede . 

Men som sagt: Mussolini har 
talt, hans praktiske Geni har øn-
sket, at kommende Slægter skulde 
forskaanes for at grave Venezias 
Ruiner frem af Lagunernes Dynd. 
Han var selv ined, da man søgte 
i Nordafrikas Ørkensand efter 
Carthagos stolte Paladser — han 
ved, der her staar Værdier. paa 
Spil og lian ønsker at redde dem 
uden smaaligt sentimentale Hen-
syn. 

Og samtidig med denne fore-
staaende Restauration, der vil føre 
alle Venezias Bygninger tilbage 
til deres oprindelige Stil, vil for-
skellige moderne Misforstaaelser 

Canale Grande, og Banelinien fø-
res i Stedet i Staaltuber under 
Kanalen. Ligeledes anlægges un-
derjordiske Tunneller for den 
Smule Automobfitrafik, der findes 
— og alle Motorbaade i Havnen 
og paa Kanalen erstattes med de 
Gondoler, der er saa uadskilligt 
forbundet med Venezia. 

Alt dette er en konsekvent Følge 
af Mussolinis Program: at lade 
Fortidens Storhed og Skønhed 
mane Italien til at udrette noget 
lige saa stort og lige sari skønt 
i de Tider, der kommer. Som han 
sagde, da han havde fuldført 
Marschen mod Rom: „Vi man 
skabe et moderne Rom, et Rom 
af det tyvende Aarhundrede, et 
horn, der er Fortidens ærefulde 
Ry værdigt!" 

Der er noget forslaaet energi-
befordrende i delte — og mange 
af Italiens Byer har hentet fornyet 
Livskraft i ii Duces stolte Ord. 
Ikke mindst Venezia, der indtil 
for fan Aar siden fuldkomment 
stagnerede og levede som et stort  

ny Aand over den By, der engang 
var Adriaterhavets og Orienthan-
delens enevældige Behersker; man 
begynder atter at producere og 
handle, man bygger nye Bydele 
— sætter store Foretagender igang ; 
er kort sagt ved at vaagne af 
Tornerosesøvnen. 

— Og forstaar alligevel at bi-
beholde det gamle og værdifulde. 
Venezia — som de fremmede ken-
der det — er jo ikke en By for 
almindelige dødelige: hvert andet 
Hus i de stille „Gader" er pragt-
fulde Renaissancerpaladser — kun 
beboelige for stenrige Mennesker. 
Og da dette ikke kan siges om 
de fleste Borgere i den gamle 
Stad, har de resolut bygget et 
nyt „privat Venezia' San Elena 
- paa en lille Ø udenfor den 
gamle By — engang i en svun-
den Tid bebygget, men lagt øde 
under en af de store Krige. 

Den nye By er anlagt ud fra 
de mest moderne Principer: hver 
eneste Bygning skal før den op-
føres, godkendes i alle Detailler 
af en Øvrighedsperson, der tillige 
er Kunstgalleriets Præsident. Ga-
derne anlægges lige og brede, 
Havnen raader over dybe, rum-
melige Dokpladser, Jernbanespor, 
Kraner og alt moderne „Tilbehør' 
— brede Boulevarder med smukke 
grønne Beplantninger gaar tværs 
gennem Byen — ud til de vide, 
flade Marker, der skal blive Ve-
nezias „Lufthavn". 

Og saaledes faer da det gamle 
Venezia Lov til atter at „finde 
sig selv". Under Mussolinis Over-
opsyn og med Assistance af Ita-
liens største Eksperter vil Doge-
staden nu undergaa et gennem-
gribende Eftersyn og en haardt 
tiltrængt Restauration. Og naar 
den er forbi, vil Venezia være 
som før — Europas skønneste, 
mest betagende Stad — hvor Li-
vet for den fremmede former sig, 
som det nu har formet sig i Aar-
hundreder: Boldini, Veronese, Tin-
toretton — de store Mestre vil 
stadig fryde Øjnene. Duerne vil 
flagre over St. Marcus, nippe af 
Turistens Haand, kurre kælent og 
flagre som hvide Glimt gennem 
Sollyset: — og man vil gaa til 
Marionetteatret for at se Goldonis 
Komedier, promenere med Alvors-
mine medens Militærorkestret spil-
ler, nyde sin Aperitif hos Florian, 
bade ved Lidoen, tilbringe Afte-
nen i Operaen -- og saa til Slut 
lade sig vugge hjem over de 
maanelyse Kanaler -- medens 
Gondolieren synger og man drøm-
mer sig ung igen. 

intet vil være ændret — selv 
den ældste, mest passionerede 
Veneziafarer vil atter føle sig 
hjemme — maske opdage, at 
Byen har fanet en Charme mere; 
har vundet noget af sin Ungdoms 
betagende Ynde tilbage. 

Jo Veninder. 
Ellen og Inger var Veninder. 

De holdt begge meget af Robert 
Wimmer. Det var ikke let at se, 
hvem af dem han foretrak, og 
han vidste det sikkert heller ikke 
selv, før en Aften, de alle tre 
havde været til Bal hos nogle 
Venner, og han da fulgte Ellen 
hjem. 

Da vidste han, at det var Ellen, 
han elskede. Og nogen Tid der-
efter blev de gifte. 

Og i dc første Aar var de me-
get lykkelige. Det var i den Tid, 
da det var meget let at tjene Penge, 
og Robert tjente Penge lige som 
alle andre Mennesker. 

De førte et stort Hus, havde 
Villa i Byen, Landsted ude ved 
Kysten, og om Sommeren rejste 
de til Badested, om Vinteren til 
Vinter-Kursted. 

indtil den Tid kom, da Ellen 
fødte sit første Barn og et Aars 
Tid derefter sit andet. — Da var 
Ellen meget svag, hun maatte have 
Luftforandring, og hendes Læge 
ordinerede nogle Maaneders Op-
hold i Schweiz. 

Hun tog afsted ganske alene; 
og Robert maatte hjemme have 
fremmed Hjælp til at passe Hus 
og Børn. Det var en regnfuld og 
trist Høsttid, og han led meget 
under daarligt Humør under hen-
des Fraværelse. 

Men han elskede hende jo. 
Og da der til Julen kom et Brev 

fra hende, hvori hun beskrev, 
hvor dejligt hun havde det, og 
sendte mange Hilsener, tænkte 
han: 

— Hun har et godt Hjerte, og 
jeg elsker hende; men hun er 
blevet saa nervøs. 

Kort efter kom Ellen hjem. Men 
hen paa Vinteren maatte hun at-
ter til Schweitz, hvorfra hun først 
vendte hjem igen, da Vaaren kom. 

Det var netop den Vaar, da 
„den spanske Syge' rev saa mange 
Mennesker bort. 

Ellen fik „spansk Syge" og 
døde. 

Robert ' sad nu alene tilbage 
med sine to smaa Børn. Og der 
korn en streng Tid for ham. 

For første Gang i hans Liv brød 
de økonomiske Sorger ind over 
ham. Det var Højkonjunkturerne, 
der var slaaet om. Han maatte 
sælge sit Hus paa Landet, sælge 

Villaen i Byen og flytte ind i en 

Lejlighed i et Kvarter i Byens Ud-
kant. 

Det eneste Lyspunkt i hans Til-
værelse var, naar Inger engang 
imellem kom og besøgte ham og 
besøgte ham og Børnene, og han 
da kunde tale med hende om El- 

len og hans lykkelige Tid. 	• 
Inger holdt af ham endnu; og 

hun havde ondt af ham. Og da 
blive fjernede. Samledes nedbrydes Museum paa Minderne om svundne 
to hæslige Jernbanebroer over Tider. Nu er der kommet en hel 
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beplantet, godt 1500 Kv.-Al., 
beliggende overfor Lægeboli-
gen i Allinge og paa Solsi-
den, sælges til rimelig Pris. 

fhv. Kbm. Jenien, 
Vestergade. 

hendes Moder var død, og hun 
havde arvet lidt Penge, blev de 

enige om at gifte sig. 
Dette Ægteskab blev lige saa 

lykkeligt for ham som det første 
havde været uheldigt. Inger var 
en udmærket Husmoder: hun 
holdt af de to Børn, som var de 
hendes egne; og ved hjælp af 

hendes Penge kom hendes Mand 
økonomisk paa Fode igen. 

Inger selv syntes ogsaa, hun 
var lykkelig, hvis det ikke havde 
kastet en Skygge over hendes Til-
værelse, at Robert altid talte om 

sin første Hustru, som han ikke 
lod til at kuune glemme. 

— Mine Børns Moder, sagde 
han. 

Og saa var det, som om der 
ikke var mere at sige om den 
Sag. — Indtil en Dag, da den 
mindste, en lille Dreng, blev syg 
og gaa i Feber Dage og Nætter. 

Inger veg ikke fra hans Seng; 
og da Krisen var overstaaet, og 
hun om Morgenen sad forvaaget 
og graa, kom Robert ind til hende: 

— Tak, sagde han og omfav-
nede hende. Du har næsten været 
saa god mod ham, som kunde 
Du have været hans Moder. 

— Elsker Du mig, Robert? var 
hendes eneste Sporgsmaal. 

— Ja, svarede han og saa op. 
— Jeg elsker Dig lige saa højt, 

som jeg elskede hende. 

Om Arbejdets Glæde. 

Arbejdsvilje. 
Alt er i Bevægelse. Der er in-

tet, der staar stille. Enten gaar 
man fremad i Evne, Kraft og Vilje, 
eller man gaar tilbage. Spørgs-
maalet er, hvordan man bruger 
sin Arbejdsdag. Spørgsrnaalet er, 
om man kaster alt, hvad man har 
af Evne, Kraft og Vilje, ind i Ar-
bejdet. Paa den Maade vokser 
man ved Arbejdet. Man er naaet 
længere, naar Arbejdsdagen er 
endt, end da den begyndte. 

Kan man præstere et Aars ener-
gisk Arbejde, har man lagt Grun-
den til en god Fremtid. Arbejd, 
saa det knager. Da svulmer Kræf-
terne i Brystet, der kommer Ild 
i Blikket, Staal i Muskler og Ner-
ver. Arbejde, energisk Arbejde, 
holder os unge, spænstige og 
vaagne. 

Men en Arbejdsdag i Sløvhed, 
Slaphed, Interesseløshed nedbry-
der os legemligt saavel som aande-
ligt. Vi bliver dovne, vi mister 
Mod, Humør og Vilje, vi sætter 
os ned og giver fortabt. 

En Dags Sløvhed, en Uges Sløv-
hed, tre hundrede sløve Arbejds-
dage -- og naar Aaret er omme, 
vil Du opdage, hvis Du i det hele 
taget er vaagen nok til at opdage 
noget, at Du er et svækket Men-
neske, som ikke længere er i Stand 
til at sejre, ja, som ængstelig skyer 
Kampen. Sløvheden er gaaet Dig 
i Blodet, Du bliver den aldrig 
kvit. Jo flere sløve, interesseløse 
A rbejadage, Du har bag Dig, desto 
vanskeligere bliver det for Dig at 
tage Dig sammen. — Et Aars 
Sløvhed — og Du har tabt hun-
drede Chancer for at skabe din 
Lykke. 

Vi har Arbejelsaarene til at ud-
vikle os i. De skal bringe os vi-

dere, gøre os stærkere, dygtigere. 
Vi synder mod Naturen, mod os 
selv, ved at misbruge dem. 

Frygt Sløvhedsbacillen1 Frygt 
den som Pesten. Den er Pesten 
-- Tidens Pest. Har Sløvhedsba-
eillen sat sig fast i Dig, vil den 
vokse og sprede sig over hele dit 
Legeme. Den vil fortære alt, hvad 
Naturen har givet Dig af godt. 

Den lammer din Ærgerrighed, din 

Opdrift Den stjæler din Ti o paa 
Dig selv, og uden den kan Du 
slet ikke level 

Arbejdet er vor Trøst, vor Hjælp 
til at komme gennem vanskelige 
Tider. Arbejdet er den Esse, i 
hvilken vi gløder vore Jern. Der 
maa fyres godt op, og Ilden maa 
holdes godt vellige, for at ikke 
Jernene skal blive sorte og kolde. 

En travl Al bejdsdag er som et 
frisk Bad. Du stiger op af Van-
det med nye Kræfter, nye Planer 
og ny Tro, 

Lad os derfor arbejdet 

li 
Gode Anbefalinger. 

Har Du gode Vidnesbyrd og 
Anbefalinger? Stol ikke for meget 
paa dem. Tro ikke, at de kan 
holde Dig oven Vande ret længe. 
En god Attest er som et Luftbælte, 
Du flyder storartet en Tid lang, 
saa siver Luften ud af Bæltet lidt 
efter lidt, langsomt men uden Op-
hør, Du faar vanskeligere og van-
skeligere ved at holde Dig oppe, 
og hjælper Du ikke til paa anden 
Maade, gaar Du tilbunds — med 
Redningsbæltet. Der maa pumpes 
Luft i Svømmebæltet, og Du maa 
blæse Liv, altid nyt Liv, i Atte-
sterne. Du maa hver eneste Dag 
paany vise, at Du fortjener den 
gode Attest — at den ikke er for 
god. Men gør Du det, vil dine 
skrevne Attester snart blive gan-
ske overflødige. Din Arbejdsdag 
bliver din Attest, og bedre Attest 
kan Du ikke faa. Har Du den, 
faar Du ikke Brug for skrevne 
Attester for Fremtiden. Dit Ry vil 
gaa foran Dig, Du bliver søgt og 
behøver ikke længere at søge. 

Sorg for, at Attesterne ikke 
bliver Papirer med livløse Paa-
stande, som kun vidner om din for-
rige Chefs Elskværdighed. Husk, 
at Du har faaet dem ved din Af-
sked, og i Afskedens Time er de 
fleste Chefer velvillige. Derfor er 
de fleste Attester gode. Din dan-
ner ingen Undtagelse. Men derfor 
bliver Attester i det hele taget 
ogsaa mere og mere værdiløse. 

Naar Du søger en Stilling og mø-
der op med dine Anbefalinger i 
Haanden, bliver det ikke dem, 
der gør Udslaget. Kommer Du 
med et Aars Sløvhed i Sindet, 
kan Du være overbevist om, at 
Chefen ser det paa Dig. Selv om 
Anbefalingerne siger noget andet, 
staar det skrevet paa din Pande. 
Du staar der og fortæller med 
Minespil og Holdning og med dit 
Blik, at Du agter at gaa ind i et 
nyt Aars gammel Sløvhed og Slen-
drian, uden Interesse, uden Vilje, 
uden Tro. Det hjælper ikke, at 
Du pukker paa dine Anbefalinger. 

Den, der skal ansætte Folk, har 

selv skrevet Anbefalinger og ved, 
hvad den er værd. Og saadan 
som Du staar der er Du ikke til 
at tage fejl af. Du røber Dig i 
din Tavshed og i din Tale, i hvad 
Du svarer, og hvad Du ikke sva-
rer, Det er farligt at være sløv. 
Du faar ikke Pladsen. 

Men møder Du op med Vilje 
og Tro — Vilje til at tage fat 
med Energi, Tro paa, at Du er 
Manden, at Du kan udrette noget, 
saa røber Du det selv. Det staar 
skrevet paa din Pande, man tager 
ikke fejl af Dig. Du staar der og 

afspejler din Vilje og din Tro i 
dit Minespil og din Holdning, i 
dit Blik, i hvad Du svarer, og 
hvad Du ikke svarer. Den anden 
kan ikke undgaa -at lægge Mærke 
til det. Du vil tvinge ham til at 
række Dig Haanden. 

Du faar Pladsen! 
Det er fabelagtigt, hvad Vilje 

og Tro kan udrette. 

Det er Vilje og Tro, der har 
udrettet alt, hvad der er af stort 
og godt i Verden. Alle, der har  

_startet sig op', har haft Vilje og 
Tro. Ingen er bleven Fører ved 
Hjælp af gode Anbefalinger. 

Saa brillant er det indrettet. 
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Solidaritet i Arbejdet. 
Hvad enten Du er Arbejder el-

ler Kontorist, hvilken Stilling Du 
end har — Du kommer ingen 
Vegne, hvis ikke Du foler Solida-
ritet med det Arbejde, Du er sat 
til at udfore. Betragt det ikke som 
en Fjende, men som en Ven, der 
vil hjælpe Dig frem mod det Maal, 
Du ønsker at naa. Arbejdet falder 
Dig lettere, naar Du interesserer 
Dig for det. Lad Hjernen følge 
nied i Arbejdet, find paa bedre 
og hurtigere Metoder at udføre 
det paa. Organiser dine Kræfter, 
indstil din Hjerne, dine Nerver 
og Muskler paa at arbejde godt 
og støt. Aaret har rundt regnet 
tre Hundrede Arbejdsdage. Ind-
retdet saadan, at det ikke bliver 
tre Hundrede isolerede Arbejds-
perioder, som ikke har noget med 
hverandre indbyrdes at gøre, Knyt 
Arbejdsdagene sammen, den ene 
med den anden, i Dag med i Mor-
gen, vind en Erfaring for hver 
Dag og byg videre paa den, brug 
den den næste Dag. Mange kaster 
alle Tanker oni Arbejdet fra sig, 
naar Klokken ringer, og de moder 
til den næste Arbejdsdag, som var 
de pisket ind i den. For dem er 
Fritiden den bedste Del af Dagen, 
Biografer, Dans og anden Lystig-
hed. Men den Slags giver ikke 
Livet Indhold. Man arbejder ikke 
for Adspredelsens Skyld, man ar-
bejder for at udvikle sig selv og 
for at hjælpe Verden et Hanefjed 
frem. Man kan ikke udrette noget 
som helst til Gavn for sig selv 
eller for Verden uden ved at ar-
bejde, og man kan ikke gøre et 
Arbejde godt uden at føle sig so-
lidarisk med det. 

Hver Funktionær, hver Arbej-
der i hvilket som helst Samfund 
har i sig selv Chancen for at 
blive Fører, Autoritet, Tillidsmand 
paa sit Felt. De fleste bliver det 
ikke, fordi de tager Arbejdet gan-
ske mekanisk, som en sur Pligt, 
en Uret imod dem. Desto lettere 
er det for dem, der vil gøre sig 
gældende. 

De fleste indretter sig saaledes, 
at de bliver et ligegyldigt Nunier 
i Samfundets store Hær af Mid-
delmaadigheder. Desto lettere er 
det for den, der virkelig vil, at 
hæve sig over dem. Middelmaa-
digheden og Viljeløsheden tynger 
Samfundet og hæmmer det i Mars-
chen fremad. Men for Viljen og 
Energien ligger Verden aaben, og 
den, der lægger Vilje og Energi 
i sit Arbejde, bliver før eller se-
nere den selvskrevne Fører. 

Nu er det jo ikke nødvendigvis 
det, det kommer an paa, at naa 

saa højt til Vejrs i Samfundet 

som muligt. Men Lykken beror 
paa, at man faar Lov at bruge 

sit Pund og bruger det godt og 
ser et godt Resultat af sin Umage. 

I en af de større Bedrifter her 
i Landet fortæller Chefen, at blandt 
de 80 Funktionærer, er der kun 
6-8, der er virkelig værdifulde 
for Bedriften. Disse 6-8 unge 
Mænd vil Bedriften ikke undvære. 
Man har bidt Mærke i dem, de 
er sikre paa at avancere. Blandt 
dem vil Bedriften en Dag søge 
sin Chef. 

Alle de andre er og bliver Nul-
ler. De har røbet sig som uhjæl-
pelige Mirldelmaadigheder. De bli-
ver til evig Tid staaende i Marsch 
paa Stedet, og ved den første den 
bedste Lejlighed bliver de sat ud 
af Spillet. 

Tænk lidt over dette. Kan Du 
undværes? 

IV 
Landet venter 

Landet venter paa den vaagne, 
glade, interesserede Arbejder. Ver-
den ligger gåben for ham og strøer 
tusinde Chancer paa hans Vej. 
Den slappe og viljeløse ser dem 
ikke, han forspilder dem og slæ-
ber sig slapt og viljeløst videre. 
Den vaagne og glade og interes-
serede, derimod, hans Hjerne og 
Sind er indstillet paa at se dem. 
lian kan ikke lade være at op-
dage dem og gribe dem. Det kan 
se ud, som om han er heldig, 
som om Chancen kommer flyvende 
til ham, men det er ikke Held. 
Ingen er blevet stor og stærk ved 
Held. Ingen har ved Held skabt 
sig lykkelige Kaar. Det er alene 
ved Arbejde, ved staalsat, inter-
esseret, ihærdigt Arbejde, at man 
kan naa et godt Resultat. 

Lyt efter Kravet i dit eget Indre. 

Din Aand og din Haand kræver 
Anspændelse, stadig ny Anspæn-
delse. De kræver Vanskeligheder 
og Hindringer at kæmpe med og 
besejre. Søg Vanskelighederne og 
Hindringerne, hvis de ikke korn-
nier af sig selv. Lad dem taarne 
sig op imod Dig, og taarn Du 
dig saa op imod dem. Det har 
Haanden og Aanden godt af, de 
styrkes ved det. Sæt alt, hvad Du 
ejer af Kraft og Evne ind i Ar-
bejdet, og Du skal se, Du vokser 
derved og sejrer til Slut. Arbejds-
dagen skal være som en Prøve-
sten for din Tanke, din Kombi-
nationsevne, din Duelighed. Dens 
Vanskeligheder og Problemer skal 
være som Græs, der falder for 
Leen. 

Aand og Haand kræver Indsat-
ser, stadig nye Indsatser. Sæt alle 
Kræfter ind, træd paa Pedalen, 
saa faar Du Farten op, og for 
liver Omgang, Du driver Hjulet 
rundt, bliver Farten større og Lø-
bet lettere. Snart mærker Du, det 
gaar af sig selv, Du flyver forbi 
alle. 

Med Sløvhed og Tværlied bliver 
det tungere og tungere at træde, 
Farten bliver mere og mere be-
drøvelig, Du sakker agterud, snart 
staar du stille, Du stiger af -
giver opl 

Giver du op? 
Lad os arbejdet 

Der siges saa _o_ meget - 
Undertiden kan vore Børn plud-

selig synes os urimelige, umulige, 
og, som vi synes, uden Grund 

blive baade uartige, ulydige og 
drilagtige; vi skænder saa paa 

dem og er inderst inde kede af, 
at vi skal have alt det Vrøvl nu. 

Men hvorledes er det med os 
voksne? Farer vi ikke tit i „Flint" 
for de rene Ubetydeligheders Skyld 
og lader os bringe fuldstændig 
ud af Fatning og siger Ting, vi 
aldrig har ment og aldrig drømt 

om at mene, onde, kolde, saarende 
Ord og ækle Spydigheder. 

Og det endda oftest til Menne-
sker, vi holder af, som staar os 
nær, og som vi slet ikke kunde 

tænke os at undvære. For naar 
man saadan lever tæt op ad hin-
anden til daglig, bliver ens Smaa-

fejl jo ikke skjulte, og saa er det, 
al vi, naar vi bliver hidsige, ikke 

generer os Spor, men snakker løs 
— og bagefter bliver der Jo baade 
Tid og Anledning til at gøre det 

godt igen -- som saa ofte før. 
Men vi bør nu alligevel være 

forsigtige, for det kunde jo tæn-
kes, at den gensidige Evne til at 
glemme og tilgive ikke kan vare 
evigt. Der kan slides saa stærkt 
paa den, at vi en skønne Dag fø-
ler, at nu er den død, nu har vi 
nok, nu kan vi ikke mere. 

Det er jo Ikke Meningskatnpene 
om de store Sporgsmaal, der sli-
der vor gensidige Kærlighed og 
Respekt for hinanden op. Nej, de 
store Ting dem skal man over, 
og dem kommer man over. Det 
er de ganske uvæsentlige Ting, 
som Regel da. Scener om Baga-
teller, som vist af og til udspilles 
i de fleste Hjem, de slider og pi-
ner som evindelige dybe Nagle-
stik og kan til sidst blive uudhol-
delige. 

Vi vredes pan vore Børn, og 
saa kan vi maaske ikke engang 
styre vort eget Sinds Stemning. 
Lad os derfor først og fremmest 
prøve paa at lade vor Vilje være 
saa fast, at vi ikke lader vor 
Lykke, vort daglige Livs Tilfreds-
hed slide sønder af uværdige og 
smaa Ubetydeligheder. 

Dansk UgelAllioge, 
Som tidligere meddelt afholdes 

der en Dansk Uge i Allinge fra 
24. Juli til I. August pan Teknisk 
Skole. Efter hvad der meddeles 
os, har Udstillingen vundet stor 
Tilslutning blandt Haandværkerc 
og Handlende i Allinge omend 
Tidspunktet er fastsat i den trav-
leste Tid og med - efter vor Me-
ning -- alt for kort Varsel. Vi 
skulde jo helst kunne møde op 
med en Udstilling, der kan inter- 
essere 	- ikke alene vore egne, 
men ogsaa de mange Turister, 
der for Tiden opholder sig her. 
Vi skal i næste Uge bringe ud-
førligere Program. 

Baade Aakirkeby og Nexø af-
holder i August og September en 
Dansk Uge. Vor Udstilling skulde 
gerne staa Maal med disse — 
saavel i Kvalitet og Kvantitet. 

Der er for Tiden mange Kunst-
malere herovre. Var det ikke en 
Ide at lade en Maleriudstilling af 
samtlige Kunstnere indgas som et 
Led i Udstillingen. Det er jo og-
saa Dansk Arbejde! 

Til Udstillingen tænkes knyttet 
en Bortlodning af forskellige vær-
difulde Genstande, ligesom der 
vil blive afholdt Koncert og De-
monstration af Radioapparater. 

Udvalget anmoder Udstillerne 
om at bringe deres Stader i Or-
den senest den 23. ds. 

7 kugle Slumiskinert  
Mac. Cormiks, Delsing og Herku-
les, godt istandsatte og saa gode 
som nye, — I brugt ItteaterIve 
samt nogle Bindere. 

1 Stk. 24" kun 2 Aar gammelt 
Holbæk Tænkeværk samt I 
transportabelt Tærskeværk med 
Presse sælges billigt og paa gode 
Betalingsvilkaar. 

Andr. Kofod, 
Tlf. Hasle 17. 

1,1 soder Ih Nordbordobil 
hver Uge! 

Husk derfor paa os, naar De 
har et eller andet at avertere. 

»Nordbornholm" læses i over 
tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 
derfor bedst for Avertering. 

Smaa Annoncer bedes saavidt 

4 
muligt betalt ved Indleveringen. 	

rJ 



lids11111110 al Dansk Arbejde 
paa Teknisk Skole i Dagene 

24. Juli til iste August. 

Udstillingen aabnes 24. Juli 
Kl. 6,30 Eftm. 

~F" 
~1> 

Prima vægtigt Foderkorn 
af bornholmsk Avl sælges. 

Hvede, Byg, Blandsejl og Korn. 
Ved Køb af 5 og 10 Tonelli pr kriwanl har 	en 

billigere Pris. 

Nordlandes 

Masser af gode, billige 

Udskudsbrcedder 
sælges billigst muligt i 

Nordiandvir; ibui41(4i3tis. 

NORDBORNHOLM IHes i alle Hjem! 
og egner sig derfor bedst for Avertering. 

.9anze=Åonfektion. 

Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 
naar Butikken mangler Kunder. 

Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 
naar der averteres i 

„NORDBORNHOLM". 

Restbeholdningen af Sommerfrakker bortsælges nu til 

meget nedsalte Priser. 
Ligeledes sælges tiloversblevne Vinterkaaber 

og Helaarsfrakker samt alt i 

9ige="crakker 
til meget sinaa Priser. 

Nedsatte Varer sælges kun mod Kontant. 

magasin du 9Zord 
ved Victor filanek 

Alle Tryksager 
silasoni 

Regninger, 11baddeleliser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekeeiblauketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Hedlontiskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allings Bogtrykkeri 

Vil De have Fart i Omsætningen? 

For at komme 
• frem 
i Canada 

krzves kun Arbeldwillie og Evne. Vore 
Kontorer anviser gennem De canadiske 
Statsbaner Pladser ved Landbruget i de 
forskellige Provinser. Ogsaa For Kvinder 
anvises Pladser paa Landet. løvrigt op. 
lyser vore illustr. Haandboger om For. 
holdene og de Muligheder, der lives 
Nybyggere tor at erhverve egen Jord. 
Haandbogrtne udleveres gratis hos gen. 
terne over hele landet, eller faet frit 

tilsendt ved at aktive til 

Skandinavien Amerika Linien, 
Kongens Nytorv S. København I. 

Kiosken „Aroma 
Cigarer fra 5 Kr. pr.50 Stk. Cerutter 
fra 2,50 Kr. pr. 50 Stk. Cigaretter 
fra 21/1, Øre „A ROM A". Tobak 
200 gr. I Kr. Papir i stort Udvalg. 
aramolonplader fra 50 Øre. Læder- 

varer, Legetøj m. m. 
Æbler,— Appelsiner,— Chokolade. 

Dag- og Ugeblade føres. 
Bringes overalt i Byen. 

Ærb, 0. K. Rasmnseen, Allinge. 

Min Urmagerlorretning 
anbefaler Stue-, Lomme- og 
Vækkeure i pænt Udvalg. 

Alle Slags Reparationer udføres. 
:L. Herrnanaens EMIL. 
Rø St. Anna Johansen. Tlf. 71 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m. m. 

L,,9ansk Uge i 
• 

%%-trZtffs:Al En lille ImIjeriervoln 
med Charabanc-Sæder og Patent-
aksler er til Salg. 

Hansen, Blaaholtshus, 

Tabt

En Hat er tabt paa Vejen 
fra Sandvig til Gudhjem, 

e blaa med Solvtraade. — 
Bedes mod Ducor aflev. 

Jfeentrees Hotel, Gudhjem. 

Vhevrolet, 
Model 28, i fin Stand, er til Salg 

Løbet af 8 Dage. 
Henv. Telefon Sandvig 21. 

Tmrskeseiskabel „Ophob If 
afholder Generalforsamling Man-
dag den 22. Juli Kl. 8 hos Carl 
Pedersen, Myrendal. 

Bestyrelsen, 

En 3 Aars Plag 
og en Lode k o (reageret) er til 
Salg eller Bytte. 

Tlf. Klemens n. 14 x. 

Olsker Husmandsforening 
-Udflugt pr. Bil foretages Fre-

dag den 26. juli. Der køres fra 
Forsamlingshuset K I. I preee I s. 
Turen gaar gennem Rutsker, hvor 
Forevisningsmarker og et Hus-
mandsbrug beses; derfra til Skov-
ly, hvor der kan drikkes Kaffe, 
videre til Svineslagteriet og Slagte-
huset, De gamles Hjem og Kre-
matoriet. Til Slut Spisning af den 
medbragte Mad i Fredensborg. 

Medlemmerne bedes tegne sig 
hos Bestyrelsen senest Tirsdag d. 
23. ds. Prisen er 2 Kr. 

NB. De, der ønsker Kartoflerne 
sprøjtet, melder sig hos Anthon 
Haagensen eller Charles Kjøller. 

Bestyrelsen. 

Fodtøj. 
Et Parti Danse Remikte ud-

sælges for 7,50. Et Parti tofarvet 
Dame , ko (med Raagummisaal) 
sælges for Kr. 11,70, og et Parti 
Plgesko (Raagummi) Nr. 29.34 
sælges for 2,85. 

Fodtøj, der ikke er ekstra ned-
sat, sælges med 10 pCt. Rabat. 

Benyt Lejligheden. 

Cld- og Hoffinifismousseliner 
i Stk. paa 2, 3 og 3,5 m sælges 
med 15 pCt. Rabat. 

Der kan spares 
mange Penge ved at købe Fodtøj 
og Mousseliner i Klemensker hos 

Xrog 4.7fansen 
•••••••••■11.■•■•■•■■■•.rw-. 

Kurvemøbler, 
Liggestole, Havestole 

i Jern og Træ. 
Hoesigekeilre, Barnegynger, 

Legevogne 
anbefales. 

S e. Molm,  

Snedkerm, J. P Christensens 
Dødsbo realiseres til billige 
Priser. En antik Sofa er til Salg. 

Steregnda Hasle 

Kub mild Oms !riller 
Emil Wesths- Ur- og 
Guldsmedeforretning 
	Tie. Hasle 118 

Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer 

Briller efter Lægeresept expederes 

indre Mission 
Om Gud vil afholdes Missions-

møde i Lille Knudegaards Skov 
i Klemensker Torsdag den 25de 
Juli Kl. 7,30. 

Hjertelig velkommen. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Stue- 8 Vækkeure 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Armbaandsnre, 
Urkæder og Urarmbaand 

i stort Udvalg.  

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140, 

III» hvori 
Optrendningmiertonde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert ;benet-n. 

slagteriels ldsalg, Mhp. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade, Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tif, SS. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

FodermellsfabrI k en, INly k er 

Johanne dansen 
Vietuatiefurretning 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepølse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 
Udsalg fra Slagteriet. 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i 

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

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkear 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsorgelsesafdetlingen 	3,6 - 

hvortil Preemie, hidtil 2,4 	- 

gadio= 
Eftersyn, Reparationer og Ombyg-
ning foretages I Sommerferien. 

Sigfred Koefoed, 
Fysiklærer og Radiotekniker, 

Nørregade, Allinge. 

Bekendtgørelse 

Mineralvandsfabrikken 
BORNHOLM. 
For at mine Kunder kan fole 

sig fuldtud trygge med Hensyn 
til Renlighed og Hygiejne vrd 
Flaskerensning og Fabrikation af 
mine Produkter, har jeg truffet 
Overenskomst med Hr. Apoteker 
F. W. MADSEN, Allinge, som be-
sidder et indgaaende Kendskab 
til Sodavandsfabrikation, om et 
kontrollere min Virksomhed i 
Overensstemmelse med nedenstaa-
end' Erklæring. 

Samtidig tillader jeg mig tit 
bringe i Erindring, at det kan 
medføre Strafansvar (Højesterets-
dom foreligger) at benytte Fabri-
kens Flasker til andet end Soda-
vand. 

C. E. Koefoed. 
Exam. Brygmester. 

Medl. al Dansk Brygni,o, 

F_ritleering. 
Undertegnede meddeler herved, 

at jeg har overtaget Kontrollen og 
Tilsynet med Fabrikationen ved 
Mineralvandsfabr. BORNHOLM i 
Sandvig, saaledes at jeg til enhver 
Tid uanmeldt kan tilse Fahrikens 
Virksomhed. Jeg oppebærer in-
tet Honorar for dette Tilsyn, som 
jeg alene udfører af Interesse for 
denne Virksomhed og dens Betyd-
ning for den stedlige Industri. 

Sandvig, den 1843 1929, 
F. W. Madsen, 

bo ikke over ben eller bod 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfahriken 

BORNNOlifil 
Sandvig 	 Telefon 23 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Prot min nye kraftige 

Kaffehlanding 
til 90 Øre pr. kvart Kilo. 

Paa denne Pris giver jeg endog 
12 Øre Rabat. 

J. R. Hammer. 
Gudhjem _  

Træsko. 
Prima Træsko til billigste Pris. 

Axel Mogensen, 
Tejn. 

~'ltinge ffegtværlr  
anbefales. 

mursten, Teglsten, Drænror. 

TIL 127. 

Personkørsel 
med 7 Personers Bil udføres bil- 
ligt. Tlf. Ro 32. 	E. Ipsen, 

Skovbo. 

Person- og bastkørsel 
udføres. 	Chr. Thorsen, 

5.4 nd en la n d sgaa r d, Rutsker, 
Tlf. Hasle 82. 

En 7 Personers lokkel Bil 
i fin Stand. Skatten betalt til 1. 
April 1930, sælges billigst paa gode 
Betingelser. 	Henv. til Cvklehdl. 
E. Johansen, Ro, eller E. Sonne 
Dansen, Nexo. 	Tlf. 31. 

AverW i „Nordbornholm"! 



A. Lyster, 
Hasle. 

Ti f. 71. 

Hjemmelauel Paalæg. 
Salater, syltede Asier og Agurker. 
Krydrede Matjessild, benfri Sild, 
Gaffelbitar, Anchioser, Laks, Hum-
mer, Krabber, Rejer og Sardiner 
og Tomater. Prima frlake Varer. 

JERNSTØBERI 44£ MASKINFABRIK. 
Alt til Faget henhørende anbefales. 

POTII  mod Kartoffelskimmel 
er nu tilsat et 

Klzeb~iddel. 

)-(ar De husket 
at tegne Abonnement paa 

NordbGrnholm 
Kun 11 Kr. 

Glem del ikke! 

Lystlur iil efiRISTIN30 
med s[s „Ha nunerslnis- Tirsdag og Fredag. 
Afgang fra Allinge Kl. 10, fra Gudhjem 11, Retur fra Christiane 15. 

Tur-Retur 4 Kr. 
Tillige syelges Billetter Tur-Retur fra alle Bornholms Jernbanestationer a 5 Kr. 

rzner fra Rønne 7,55, i Allinge 8.51. Retur med Jernb. 17,55 syl. 20,45 
fra Ni:x(3 7,45. i Gudhjem 923. 	do. 	16.25 cii. 2020. 
fra Aakirkeby 8,33, i Gudhjem 9,2.1 	do. 

Anton Sonnes Byggeforretninz 
~- Tir. Allinge 60 -.K 

udfører Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, Finer- og Paplofter. 

Flagstænger og Brandstiger samt Ligkistelager. 
Chr. Sanne, Allinge. 

e tk‘ier-terende 
anmodes høfligst om al indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14145, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste ?hade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dom 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I 5 Ore i Porte laud Kvit-
toring paa Postbeviset. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 466.  Chr. Dideriksen, Rønne. 	Tlf. -166 

Indbinding af Beger. -- Protokollabrik. -- Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Xvorfor ke6e ffrylisager 
gndpakningspapir og Jo ser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund nf 

Rejseudgifter maa beregne skim- Avance 

paa en ringere Vare. og sælger denne pari 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzkas 2o,qtrykkeri, Milinge, 

er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomraller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

BRØDRENE ANKER, HASLE. 

Elfellbensiakeret Sovev@relse 
med 3-tiøjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsit 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole ined Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

at ithibe Merfo AintbetreN, bor t)r aber-
fere i „9torbborattol in" 

„Worbboratiolut' treje i vuer 3600 tjene 
%ime af 1Co uniatuarer ug alten:14d tur turbruger burrt tjen: uartig for rime 
2000 .filrotter. „Worbbornbohur 2ajere tuber altjan hbert Viet for ober 6 
Ultiflioner R runer 'Borer. Zeit 	urretniugantaub, her flaner ober be handig 
Tifer, ben ringe Stobeetnie ug be liegrieufebe Ylifrr iiitomuligbeber, bar udi at 
overtete i ømt QtInb Wi(iiiheb til at tibuite fin 3orrctning, nuar halt furer 
Hobe 'Barer og inerigt er fold urrenerbugl ig, 

`ttnsker .9e 

Denne H. Mundvig. 
fRomie ?. 7,55 12,50 16,25 19,25 

8,10 13,04 16,39 19,89 
8,18 13,13 10,48 19,48 
8,31 13,26 17,01 20,01 
8,42 13,37 17,12 20,12 
8,50 13,45 17,20 20,20 
S,55 13,50 17,25 20,25 

91tifer 
511enten4 
fltn 
tein 
VIIIinge 

rtubein 

Køreplan. 
111Iingt J 'rubins.. 

Alt paa en Haan d. 
-0- 

Fill41350perati011en, der flyttede 
Cicborielabrikkerne over til en 

enkelt Finansmand. 

Angrebet paa .De danske Ci-
ehoriefabrikker• førtes gennem 
nogle Veksellererhuse, i første 
Række de senere fallerede Vek-
selledere Aage Trier og Berthold 
Nathansohn. 1 Stilhed opkøbtes 
Aktiemajoriteten i Selskabet. Den 
laa i første Omgang hos Veksel-
lerer Aage Trier, men da Hr. Carl 
Salomonsen havde erhvervet sig 
Sikkerhed for, at Cichoriefabrik-
kerne ogsaa i Fremtiden vilde ved-
blive at være det gode Aktiv, skaf-
fede han sig gennem en Mellem-
mand den paagældende Aktiepost. 
Man tør antage, at Trier, som al-
drig direkte havde beskæftiget sig 
med Cichoriefabrikkernes Forhold, 
ikke har haft den rette Forstaaelse 
af disse Aktiers virkelige Værdi. 
Carl Salomonsen maatte foreløbig 
overlade Aktiepartiet til Land-
mandsbanken som Sikkerhed for 
sin store Gæld, men han sikrede 
sig alligevel Hovedindflydelsen paa 
Selskabets Ledelse. 

Denne.si n Indflydelse udnyttede 
han blandt andet straks til at 
hindre, at Selskabet i 1922 gav 
mere end 10 pCt. i Udbytte, skønt 
det de forudgaaende 5 Aar havde 
givet 15 pCt. aarlig, i 1916 25 
pCt., og det endda til Trods for, 
at Selskabets Driftsoverskud paa 
ingen Maade nødvendiggjorde en 
saadan Nedsættelse af Dividenden. 
Tanken med denne Nedsættelse 
af Udbyttet var ganske aabenbart 
den, dels at sænke Aktiernes Kurs, 
dels at gøre Aktionærerne nervøse 
og tilbøjelige til at sælge ud, -
hvad ogsaa i rigt Maal fandt Sted. 
Selv opkøbte Salomonsen de Ak-
tieposter, der saaledes kom frem 
paa Markedet, til vigende Kurser. 

Som man vil have forstaaet, 
allerede ved de her givne Oplys-
ninger, udviklede der sig hurtigt 
et spændt Forhold mellem Hr. 
Salomonsen og den hidtidige Be-
styrelse og Direktion, som ikke 
vilde gaa med til de nye mærke-
lige Transaktioner. Hr. Salomon-
sen havde paa Grund af, at Land-
mandsbanken havde nægtet ham 
at udøve sine belaante Aktiers 
Stemmeret, ikke kunnet fjerne den 
siddende Ledelse; men da han i 
1922 underhaanden hos en af de 
senere afsatte Landmandsbank-
Direktører opnaaede Tilladelse til 
at udnytte Stemmeretten, skete 
der straks et afgørende Skifte in-
denfor Bestyrelsen. Paa en saare 
dramatisk Generalforsamling sat-
tes Grosserer Jørgen Christensen 
tid af Ledelsen, samtidigt med at 
tre ganske ukendte Personer, som 
ingen Tilknytning havde haft til 
Selskabet, blev placerede; ved 
samme Lejlighed udtraadte ogsaa 
Professor Carl Meyer som Protest 
mod r. Salomonsens Krav om for-
skellige Omposteringer paa Regn-
skaberne. 

Fra dette Tidspunkt beherskede 
han fuldstændigt Selskabets Le-
delse og gav sig til at skalte og 
valte med „De danske Cichorie-
fabrik kel-us Sager, ganske 
det lystede ham. 

Saaledes forlangte han uden 
nærmere Motivering Udbetaling 
af et Beløb paa lll. Million Kr. 
af Kassebeholdningen. Han fik 
Pengene, men nedtes senere til 
at betale dem tilbage efter en Pro- 
•ces, der var anlagt af de reste-
rende 2 Medlemmer af den gamle 
Bestyrelse, 	Højesteretssagfører 
Holten-Bechtolsheim og Gaardejer 
Nielsen, hvilket imidlertid ikke fik 
større Betydning, da Hr. Salo-
monsen kort Tid efter ogsaa skilte 
sig af med disse to Mænd. 

Dette lod sig hurtigt gøre ved 
at forandre Selskabets Regnskabs-
nar fra Kalenderaaret til Høstaare1, 
saaledes at Generalforsamlingen 
kunde afholdes hurtigere, end Til-
fældet ellers havde været. 

Ved samme Lejlighed sørgede 
Hr. Salomonsen for at blive af 
med Direktør Lucassen, og han 
indsatte. sig selv som Enedirektør, 
i Realiteten med uindskrænket 
Myndighed; denne er naturligvis 
ikke blevet mindre, efter at han 
endnu engang har rekonstrueret 
sin Bestyrelse, saaledes at denne 
foruden af ham selv bl. a. bestaar 
af hans gamle Kasserer, der hol-
des ganske udenfor Selskabets 
Forretningsgang og selvsagt kun 
er Straamand for Aktielovens 
Krav. 

Skønt Hr. Carl Salomonsen i 
1922 ikke havde ment det for-
svarligt at udbetale mere end 10 
pet. i Dividende, gennemførte han 
nu, at der for de første 9 Maa-
neder af 1923 udbetaltes et Ud-
bytte paa 25 pCt. plus en Bonus-
udbetaling paa "150 pCt. Da han 
selv havde Størsteparten af Akti-
erne, vil det saaledes i Realiteten 
sige, at han stak Selskabets Kas-
sebeholdning i sin egen Lomme. 

Til Overflod har Hr. Salomon-
sen saaledes vist, at hans Stræ-
ben kun gaar ud paa eet, nemlig 
at presse saa meget ud af Sel-
skabet som muligt, uden Hensyn 
til den fortsatte Drift og til de 
samfundsmæssige Hensyn, Ledel-
sen af en saa stor Virksomhed 
bør udvise. Denne Kurs har han 
ført saavel overfor Cichoriedyr-
kerne som overfor sine Arbejdere. 
Dyrkernes Stilling er, som det 
fremgik af vort Interview forleden 
med Forstander Oluf Jensen, Slan-
gerup Landbrugsskole, saaledes, 
at de staar ganske magtesløse, 
ikke mindst fordi Hr. Salomonsen 
til enhver Tid vil kunne indføre 
tørrede Rødder fra Udlandet, da 
disse ikke belastes af nogen Ind-
førselstold af nogen Betydning. 
Det er altsaa lykkedes Hr. Sale-
monsen at •skabe en Cichorietrust, 
som er i Stand til at diktere det 
danske Landbrug sine Betingel-
ser, en Trust, som dikterer For-
brugerne, hvad de skal betale for 
den uundværlige Kaffetilsætning. 

Hvorledes Hr. Salomonsen ud-
nyttede denne stærke Monopol-
stilling overfor de Handlende og 
overfor Dyrkerne, hvis Organisa-
tion efterhaanden er smuldret hen, 
er Forhold, som det maaske var 
nyttigt at henlede Offentlighedens 
og Lovgivningsmagtens Opmærk-
somhed paa. 

Køb Deres Morgenbrød 
hos Bager H. Jørgensen. 

Bringes overalt baade 
Son- og Helligdag. 

Mit Konditori anbefales. 

Hotel STRANDSLOT. 
Hver Tirsdag, Torsdag og Lørdag 

Concert dansant. 
Iste Klass. Trio. 

Nordbornholms fornemste Hotel 
Fru Reiner. 

Overretraingforer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Eleridonisliandler, Doku-
mentskrivning, DocIsholieliandling ni. v. 

KONTOR: Torvet i Sandvig. 
(Turistbureauets Lokale!). 

Træffes personlig hver Torsdag 
1(f. 9-12. Tlf. Sandvig 100. 

Bisværme købes 
Tlf. Rutsker 86 x. 

Averffi. i „Nordbornholm"! 

Mand% 1g Kømø 
•) 

eGubbiå 	9,25 14.10 17,50 
YlnInite 	9,30 14,15 17,55 
Tein 	9.38 14,23 18.03 
fRa 	9,5n 14,85 18,15 
RItmen4 	10,04 14,49 18.29 9leget 	10,14 14,159 18,39 
ffifitne b. 10,30 16,15 18,55 

Remme 11.-14aadvIg. 

:Rener kr. 7,55 12,50 16,15 19,15 
Weirr 	8.10 13,05 16,30 19,30 
51lemen4 	H,20 13,15 16,40 19,40 
91. 	8,34 13,29 16,54 19,54 
Tein 	8,46 13.41 17,06 20,06 
Mine 	8,54 13,49 17.14 20,14 
eanbbig 	9,00 13,55 17,20 20,20 

*) rober tun fra 27. Nid til 27. 
?blegt (begge ind). 

SON. OG HELLIGDAG» 
Nnadvig-R011111, 

eanbein 	9,10 14,05 17,50 2,060 
9111inge 	9.15 14,10 17,55 20,55 
Tein 	9,23 14,18 18,03 21,02 
IR. 	9,34 14,29 18,14 21,15 
Iffemen. 	9,47 14,42 18,27 21,29 
91nIet 	9,58 14,51 18,36 21,39 
ghltInr £) 10,10 15,05 18,50 21,55 

Kobed & Mortensen 
lityggefurretning 

CM, rs- 
.«!C 

Ligkister og Ligtøj. 

Hast Snedker- og 
Bygningsforretning 

Et Bornholmer-Ur 
ønskes til Købs eller Bytte med 
moderne Møbler. 

Havnegade 53 b, Allinge. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Banne 

Jernbane. 

SØGNEDAGE 

Rønne Almindingen Gudhjem 
) 

Nonne . 7,45 13,10 16,20 20,30 
9tero 	7,45 13,10 16,25 20.30 
4latirtebn 	8,33 13,58 17,21 21,18 
4lirninbienen8,43 14,08 17,31 21,28 
Ciierniarie 9,03 14,28 (7,51 21,48 
efterinrg 	9,11 14.36 17,59 21,56 
(Bribbjeni 	9,23 14,48 18,10 22,08 

Gudhjem' Almindingen Bønne 

i3tibbient 	7,40 13,00 16,25 20,20 
Cpertar4 	7,49 13,10 16,35 20,30 

ftermarie 7,58 13,19 15,44 20,39 
~Uatiubi« 	8,17 13,38 17,04 20,58 
Ylafirfebg „98:, 21:9:1:3; 45403 1187:0515 2221;0010 

31a.i)nievi3vb.er 9h,11115fr144,2470. 18,00 22,00 
,.11111i til 27. 

;rut inte 

::;;;:te4i:11r 	(e■g 987"034531.1 : i11:01111:02158(:11331,:i4A)80 4422;4(.)90 

%emte kr. 7,45 10,20 13,00 20,00 

V11 :n int ing. 8,43 1 1,18 13,58 20,59 

Rønne Almindingen Gudhjem' 

1:fler1 nu, 	9,10 11,4.1 14,25 2211:2168 
(fflub1)1ein 	9,20 1 1,54 14,35 21,36 

Undlijcm Almindingen Rense 
0lubbirin 	7,10 10.20 12,55 19,50 
:fiftr:rtlii:hr: 	87:2489 110;2:41 13,05 20,00 

1Dfifilirririlltb'niatineett 78,51 87 1100'3574 11 33:3132 2200,2180 

Nonne 4). 
9tery 

99 11 55 	; 50 00 11! :443 3:43 001 222011,;"436(1 

som 

20,40 
20,45 
20,53 
21,05 
21,19 
21,29 
21,45 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Fif, Hasle 35. 


