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Bristet Lykke. 
En Fortælling fra den franske 

Revolutionstid. 
--- ()— 

Første Gang jeg traf sammen 
med Mlle de Lerne, var hun saa 
sød og bedaarende, at man maat-
te misunde hendes Elsker, Marki-
en af Perducy. Da vi mødtes igen, 
hun og jeg, var hendes Smil stiv-
net, og ethvert af hNdes Træk 
bar Spor af Sjælslidelser. Hun 
var næsten ikke til at kende igen. 
Hun, den unge, fristende Kvinde 
i Sorgens mørke Klædebon! 

Min Forbavselse maa have væ-
ret tydeligt at se paa mig, thi hun 
tog ruin Arm og gik med mig ned 
i Havens skyggefulde Gange, og 
der fortalte hun mig sin Historie. 

I Slutningen af Oktober 1792 
gik der jo, som De ved næsten 
ikke en Dag, uden at Borgerraa-
det lod anstille Husundersøgelser 
omkring i Paris; men vi haabede 
at skulde gaa fri for disse uan-
meldte Besøg, jeg var glad ved 
at kunne tilbyde min Ven, Mar-
kien, som naturligvis hørte til de 
mistænkte, et Fristed t mit gam-
le Hus, der laa saa tilbagetrukket, 
næsten gemt, paa Quai d' Orsay. 

Sikre paa, at min trofaste Ju-
stine, som foruden os selv var 
det eneste levende Væsen i Hu-
set, nok skulde advare os i rette 
Tid, hvis der var Fare paa Fær-
de, hengav vi os uden Bekymring 
til vore ungdomsvarme Føllelser. 
Der var saa tyst og højtideligt 
omkring os i den store, halvmør-
ke Sal med de lysegrønne Tapetet. 
Af Forsigtighedshensyn havde vi 
lukket Skodderne for Vinduerne, 
og i den Smule Dagslys, der træng-
te ind og kastedes tilbage fra Kry-
stal-Arinstagerne og de høje Spej-
le, lagde der sig et underligt taa-
geagtigt Skær over Skikkelser og 
Genstande. 

Jeg klyngede mig tæt ind til 
Markien, ligesom i angstfuld Anel-
se om min Lykkes snarlige Ophør, 
og Markiens Kys blev dvælende 
og lange, som om han tænkte 
derved at kunne forhale de sali-
ge og dog saa vemodige Timers 
Flugt. 

Pludselig kom Justine 
— Soldaterne spærrer Gaden, 

Frøken. Hør, de banker! De vil 
holde Husundersøgelse. 

Hurtig viklede jeg mig ud af 
Markiens Arme. Ja rigtigt De ban-

kede voldsomt paa dernede kg tab. 
te dog ikke et øjeblik Besindel-
sen, thi i Salen, hvor vi sad, var 
der et hemmeligt Rum, hvis Til-
stedeværelse ingen uvedkommen-
de anede. Et Tryk paa en Fjeder, 
der sad aldeles skjult under en 
Relief-Udskæring i Panelværket, 
og en lille Dør aabnede sig ind 
til et mørkt Rum. Naar Døren 
var lukket, var det ikke til at se 

at den overhovedet var der; saa  

kunstfærdigt var enhver Revne 
dækket af Træ-Ornamenterne. 

Markien gik ind i det mørke 
Rum, Han sendte mig smilende 
et sidste Fingerkys, før Døren 
skulde lukkes. Med egen Haand 
skød jeg den til efter ham, og ene 
sad han der, som i den dybeste 
Nat. Mørket lagde sig uigennern-
traengaligt om hans lyse, smilen- 
de Aasyn. — 	— 

Justrie var imidlertid ga3et ned 
tor at lukke op. Et Øjeblik efter 
var mit Hus uvei svømmet a1 	-

dat,. r, som ledte, men intet fandt. 

Mit Sind vnr naturligvis i stær kt 
Oprør, men det lykkedes mig at 

skjule min frygtelige Spænding 

under et roligt Ydre. Heller ikke, 
da Anføreren 1..or de ubudne Natio-
nalgardister i Republikens Navn 
erklærede mig for Arrestant, hel-
ler ikke da tabte jeg min Fatning, 
fordi jeg var vis paa, at indllydel. 
sesrige Venners Mellemkomst nok 
skulde skaffe mig min Frihed til-
bage i Løbet af faa Dage. 

Justine lagde en Kaabe om mi-
ne Skuldre og bød mig Farvel 
med et Blik og et Haandtryk, 
hvoraf jeg forstod, at hun vilde 
tage sig moderligt af min inde-
spærrede Ven. Af den Grund var 
jeg da ogsaa ved godt Mod. Jeg 
lod dem vende op ned paa mit 
Hus og gik med løftet Hoved ned 
ad Trappen uden at vise den led-
sagende Municipal-Officer mere 
Hensyn end jag vilde have vist 
en Lakaj. Uden at ænse den Pø-
belhob, der havde samlet sig ne-
de paa Gaden, steg jeg roligt ind 
i den ene af de to Vogne, som 
holdt paa Hjørnet. 

Det gik, som jeg havde ventet, 
min Indespærring varede kun i 
tre Uger. Aldrig saa snart var jeg 
atter fri, før jeg styrede mine Fjed 

mod det gamle Sted paa Quai d' Or• 
say, min skjulte-  Rede. Det var 
Aften. Paa min svage Banken kom 
der intet Svar. Justine kunde aaben-
bait ikke høre. Jeg bankede stær 
kere og stærkere og lagde øret 
tæt op til Døren, men jeg hørte 
kun Ekkoet af min egen Banken; 
den lød saa underlig hult igennem 
Forhallen og de store tomme Sale. 
Jeg bankede stærkere endnu, og 
det gamle Hus ligesom skælvede 
under den gjaldende Genlyd; men 
ingen Lyd forkyndte, at min Kal-
den var hørt.  

Med bange Anelser gik jeg hen 
til Skomageren ved Siden af for 
at spørge, om han ikke havde set 
noget til Justine. 

— Ved De, om Justine er gaa-

et ud? spurgte jeg ham med bæ-
vende Stemme. 

Skomageren, som havde stirret 
forbavset paa mig, stod nu et øje-
blik maalløs, men fremstammede 
saa omsider: 

-- Justine? Men ved De da ikke, 
at hun blev ført bort i den anden 

Vogn, kort efter at De var kørt? 
Siden vi ikke set hende. 

Al Farve veg fra mit Ansigt, eg 
jeg følte mig som Is. 

— Jamen, gav hun Dem da ikke 
Nøglerne til Huset ? spurgte jeg 
Skomageren. 

— Nej, hun fik ikke Tid til saa 
meget som at sige Farvel, svarer 
de han Næppe var Vognen kørt 
med hende, før Borgerraadet lod 
sætte Segl for Døren, og det er 
en farlig Sag at bryde det Segl; 
det har skam ingen turdet gøre. 

Jeg maatte læne mig til Væggen 
for ikke segne om. Vejret var ved 
at gaa fra mig; det var, som en 
haard Haand havde grebet om 
mit Hjerte og vilde klemme det 
sønder og sammen. Jeg lukkede 
øjnene og troede jeg maatte dø af 
Smerte. 

Da jeg atter kom lidt til mig 

selv, styrtede jeg ud af Boden, 
hen til mit lukkede Hus. Et Se-
kund stod jeg og overvejede, hvor-
ledes jeg skulde komme ind. Saa 
slog den Tanke ned i mig, at der 
i Muren omkring Gaarden var et 
Hul; som i Tidens Løb næsten 
var dækket af Vedbend og Hyld. 
Jeg løb derhen, flaaede Grenene 
tilside, trampede dem ned uden 
at ændse, at mit Tøj blev revet 
i Stykkir, og at mine Hænder 
flængedes af de skarpkantede Mur-
brokker. Hurtig kravlede jeg igen-
nem Hullet og stod inde i Gaar-
den. 

Paa Bagsiden af mit Hus sad 
Vinduerne lavt nok til, at jeg kun-
de naa • dem. Jeg slog en Rude 
ind. Glasstumperne faldt klirren-
de ned mod Stenbroen Af Skræk 
for at vække de allerede slumren-
de Naboer tøvede jeg en kort Stund; 
men da alt forblev stille omkring 
mig, aabnede jeg Vinduet og krøb 
ind i Gangen. Ved at famle mig 
frem, naaede jeg hen til Gaard-
trappen, ilede op og stod et øje-
blik efter uden for Døren til den 
grønne Sal. Der maatte jeg blive 
for at komme lidt til Kræfter, in-
den jeg vovede mig videre. Mit 
Hjerte hamrede, som vilde det  

sprænge sit Hylster. Og Billeder 
fra de sidste salige og dog saa 
vemodige Timer i min Vens Arme 
steg frem for min forpinte Sjæl. 
Jeg saa' for mig den Skumrings-
time for tre Uger siden. Det var 
mørkt og stille, nu som den Dag. 

Jeg traadte ind i Salen. Gen-
nem de lukkede Skodder trængte 
det uhyggelige Halvlys ind. De 
store Spejle og Krystal-Armstagera 
ne udstraalede et fanatisk Skær, 
der øgede min Angst Rædselsla-
gen saa' jeg mig selv vakle igen-
nem Salen som en aandeagtig 
Skygge. 

Jeg stod ved Panelet med de 

gyldne Lister og de ophøjede Træ-
Ornamenter. Som i Drømme gled 
min Haand hen over Udskærin-
gerne, ledende efter den hemme-
lige Fjeder. Pludselig dukkede et 
nyt Billede frem: Markien, som 

smilende sendte mig det sidste 
Fingerkys, før Døren faldt i for 
hans dybsorte Skjulested Jeg saa 
for mig det lyse, smilende Aasyn, 
som jeg med egen Haand havde 
lukket inde i Nattens Mørke, 

Dødens natsorte Mørke. 
I samme Nu, som min Finger 

skulde til at trykke paa den skjul,  

te Fjeder, trak jeg den gysende 
tilbage. Og Mindet om, hvad jeg 
havde set den skæbnesvangre Dag, 
fyldte mig med lammende Ræd-

sel for det, jeg vilde faa at se, 

hvis jeg nu lukkede op, 
Modet svigtede mig. Jeg vend-

te mig bort med Gru, skyndte 
mig ud af Salen, gennem Gange-
ne, ned ad Trappen, hen til Hul-
let i Muren, omkring Gaarden, løb 
som en afsindig, som en — - 

Jeg har aldrig siden sat min 
Fod i det gamle Hus paa Quai 
d Orsay. Døren til det hammel' 
ge Rum i nar) grønne Set er al-
drig bleven aabnet Det er Grun-
den til, at man aldrig mere hør-
te noget til Markien af Perducy 
— og det er Grunden til, at De 
ser mig klædt i Sorg. 

Sand Lykke. 
—0— 

Hvor findes den sande Lykke? 
Hvad bestaar den i? 

Det er et Spørgsmaal, som vil 
blive besvaret paa mange forskel-
lige Maader, - paa lige saa man-
ge Maader, som der anvendes for 
at fange Lykken. De allerfleste af 
os haster afsted for at gribe den; 
at faa fat paa den er Genstand for 
vort Haab og evige Begær. 

Og saa griber man den dog ik-
ke — af deri simple Grund, at 
man i Forvejen havde den, og kun 
jagede efter det skønne, vi saa 
foran, os, og som vi enten ikke 
naaede eller, om vi virkelig fik fat 
i det --- da mistede det med et 
hele sin Glans og blev ikke den 
Lykke, vi havde drømt om. 

Hvorfor higer vi dog efter den-
ne indbildte Lykke?- Det gør os 

utilfredse med vore Vilkaar, med 
det gode, vi virkelig ejer. Og vi 
ejer langt mere, end vi egentlig 
fortjener. 

Vi er maaske fattige, men der 
findes mange, som er langt fat-
tigere, og som dog fattes meget 
i at mangle alt. Om du synes, du 
ikke har faaet nok af denne Ver-
dens Goder, gaa da og besøg dem, 
som sulter og fryser; byd dem en 
Skærv af din egen Fattigdom, da 
skal du føle, at du ikke længere 
er fattig — langt snarere rig. 

Er du bedrøvet, tænk da paa 
alle dem, der er mere bedrøvede! 
bring dem Trøst og Lindring — 
du skal se, det vi! mildne dine 
egne Sorger, 

Om du ligger syg, søg da at 
bære det med Taalmod og kone 
ihu alle de mange, som lider vær-
re eller ikke har nogen kærlig 
Haand til at pleje dem — eller 
maa se paa, at Kone og Børn 
mangler, fordi Forsørgeren ikke 
kan arbejde for dem. 

Vi tænker alt for meget paa os 
selv, er alt for egenkærlige, til at 
vi kan fange den sande Lykke; 
langt mere maa vi stræbe efter at 
gøre andre godt, støtte, trøste, 
vederkvæge, tilgive, indgyde Haab 

og Mod; langt mere maa vi stræ-
be efter Tilfredshed med vore 
Kaar, først da kan vi gribe den 
sande Lykke, thi denne bestaar 

i Kærlighed. 

- - Maa jeg præsentere dig for 
,len kendte Tegner Jensen, det er 
tearm, der laver de morsomme Teg-
ninger i Madene'. 

- - Nej, hvor Interessant! Sig mig, 
r det ogsaa Dem, der finder paa 

lel Sludder, der staar under Teg-
ningeme? 



De udtjente 8 
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Der kommer en Tid, da vi maa 
lægge meget af det Arejde, som 
vi har haft med at gøre, fra os. 
Og det er bedre selv at lægge det 
fra sig, end at det skal tages fra 
os. 

„At være udtjent" kan lyde saa 
trist og vemodigt; men ret beset 
er det jo kun godt at naa til at 
være udtjent, saafretnt man har 
tjent vel. Det at være udtjent be-
høver ikke at være ensbetydende 
med, at man har mistet al Inter-
esse, eller har mistet Haab og 
Tro. Tværtimod' Et udtjent Men-
neske kan være til megen Gavn 
og Velsignelse for den Slægt, der 
tager Arbejdet op efter det. 

Men det gaar desværre tit saa-
dan, at et udtjent Menneske kan 
komme til at føle sig tilovers -
føle sig ene, forladt og mistænkt. 
Det maa den Slægt, som nu er 
i Arbejde, have Øje for og efter 
bedste Evne og Hjertelag prøve 
paa at komme saadanne udtjente 
Mennesker til Hjælp. 

Man taler i vor Tid saa meget 
om Mindreværdsfølelse, Der lever 
ikke saa faa ældre Mennesker, som 
et langt Liv har arbejdet og baa. 
ret Dagens Byrde og Hede, men 
som i Alderdommen kommer til 
at lide meget under Følelsen af ikke 
at være noget værd — ikke at 
kunne noget. „jeg er gammel, der 
er ingen, som regner med mig 
mere." Eller; "Jeg kan slet ingen 
Ting udrette mere." Saadanne 
Udtallelser kan man komme ud 
for at høre af ældre Folk, og de 
kan fremkomme af mere eller min-
dre bitre Sind. -- For os, som er 
i Arbejde, maa det være en skøn 
og nærliggende Opgave, at hjæl-
pe de „udtjente" til at leve uden 
at føle sig tilovers. Lad os prøve 
at give dem den Plads i Tilværel-
sen, de ifølge deres Livs Arbejde 
kan tilkomme. Der kommer en Dag, 
for os, da vi skal indtage den 
Plads, de har forladt. Vi skulde 
derfor nødigt glemme, at saadan 
som vi bereder Pladsen for de 

ældre, saadan Irma vi finde os i 
til sin Tid at overtage den. 

Træffer man at være sammen 
med et gammelt, udtjent Menne-
ske, som føler sig overset og til-
sidesat, kan det gøre helt ondt i 
Hjertet. Og det er en vanskelig 
Opgave at faa et saadant Menne-
ske virkelig i Tale. Men Skam faa 
os, om vi vil være overlegne el-
ler trække paa Smilebaandet. Vi 
skal se paa dem med Kærlighed 
og Interesse og gaa i Gang med 
at læse deres Livsbog forfra. Selv 
kan vi digte en Del, men vi faar 
dog den sandeste og bedste „Læs-
ning" ved at lade dem selv for-
tælle om deres Gerning — deres 
Sorg og Savn — deres Lykke og 
Glæde. Og de vil som Regel ger-
ne fortælle. 

Maaske faar vi kun nogle Ud-
drag at høre af deres egen Mund 
men saa meget Digter er vel nok 
de fleste af os, at vi kan kalde 
et Livsbillede frem for vort indre 
øje, og efterhaanden vil vi for-
staa, at der er Grund til at se paa 
de „udtjente" med Ærbødighed 
og vise dem Interesse og Kærlig= 
hed Vel passer det, at unge øjne 
ser bedst, men man kan hente 
Livsvisdom og mange gode Raad 
ved at lytte til de gamles Tale. 
Og ved at lytte til deres Tale, 
finder vi ind til deres Sjæl. En, 
der elsker, finder ind i sin elske-,  
kedes Sjæl gennem det at høre 
hans Ord. Vi skal prøve paa at 
finde ind til de udtjentes Sjæl, for 
først da kommer vi til at forstaa 
dem og elske dem. Og dem, vi 
elsker og forstaar, kan vi tilgive 
og holde ud med, selv om der 
kan være noget i Forholdet, som  

ikke er saa let, 
„Udtjent!" — ja, i selve Ordet 

kan ligge noget tungt, noget der 
har Klang af at være slængt til 
Side; men der kan ogsaa ligge 
noget andet og bedre. At være 
udtjent kan betyde, at nu har 
man faaet fri fra sin Tjeneste og 
kar se tilbsge paa et langt Livs 
vel udførte Arbejde. 

Magtte vi, der er i Arbejde nu, 
en Gang naa til at faa ft i fra vor 
Tjeneste paa en saadan Maade, 
at det med Rette kan siges om 
os, at vi har udtjent, og at vi har 
Lov at føle det som en Hæder at 
være det. 

Og lad os, som er i Tjeneste, 
se med Kærlighed og Forstaael-
se paa dem, der nu sidder paa 
den udtjentes Plads — de gam-
le — de trætte — og de ensom-
me. Lad os ikke overhøre den 
Klage, der kan lyde fra deres Sjæl 
over, at de ikke mere er noget 
værd. 

At være udtjent er noget stort 
og skønt, hvis man gennem sit 
Arbejde er naaet til at kunne reg-
nes blandt de veltjente. 

Sigbrit Aas. 

3eger og 31abe. 
ni. Familie-Journal No. 16 

d.11.-4.-36. 
Hvornaar springer Bøgen ud? 

er et Spørgsmaal, som i disse 
Dage begynder at blive højak-
tuelt. I Familie-Journalens Paa 
skenumrner vil man finde for-
skelligere interessante Oplysnin-
ger om dette Foraarsemne, som 
yderligere uddybes gennem no-
gen Statistik og en Samling hen-
rivende Billeder. Og hvem er 
Mette Vandskræk? — Ja, hvem 
skulde tro det, det er saamænd 
Danserinden Mette Gr'egaard,  der 
bliver Danmarks yndefulde 10 
Meter Udspringerske ved Olym-
piaden i Berlin til Sommer. Læs 
det morsomme Interview, Bla-
dets Sportsmedarbejder har haft 
med den dristige unge Dame. 
Smuk og spændende paa een 
Gang virker Holger Rosenbergs 
sandfærdige Historie fra en af 
hans Afrikarejser. Den handler 
om en engelsk »Bobby« og en 
Negerpige. En ny historisk Fan-
tasi af Thomas Olesen Løkken 
beretter denne Gang paa digte-
risk Vis om Margrethe-Nordens 
Dronning, — og derefter følger 
Slag i Slag en Række hver især 
vidt forskellige Noveller. 

Nordisk Mønster Tidende 
Nr. 8 d. 11-4.36 

Kender 1)e den fortvivlede Si-
tuation at være inviteret ud og 
ikke vide, hvad man skal tage 
paa, man synes den ene Kjole 
er for fin og den anden for tar-
velig. Nordisk Mønster-Tidende 
Nr. 8 har haft den gode Ide at 
vise alt det Tøj, man har Brug 
for fra Morgen til Aften, ja for 
Resten ogsaa om Natten. Yder-
ligere findes der nøjagtige Op-
skrifter til en Jumper med Smock-
strikning og til en usædvanlig 
sød lille Drengedragt. Eksperter 
i Køkkenets -Anliggender, Skøn-
hedspleje og Boligindretning gi-
ver hver for sig gode Forslag og 
Ideer inden for de forskellige 
Gebeter. 

H. N. Gellert: 
„Saa rejser vi ud -

er udkommet paa Chr. Erich-
sens Forlag. 

Netop nu, da Solen er ved at 
faa Magt, og Udlængslen begyn-
der at krible i Kroppen paa de 
fleste af os, har Forlaget udsendt 
en Bog om Ungdom paa Rejse. 
Der skildres tre Rejser — til Eng-
land, til Alperne og til Bosporus. 

Det er Købmandsskolens Rejse-
leder gennem mange Aar, H. N. 
Gellert, der har givet et livfuldt 
Indtryk at det Mylder ar man-
geartede og brogede Oplevelser, 
han er kommet ud for paa sine 
Rejser med Ungdommen i Ud-
landet. 

Bogen er rigt og smukt illu-
streret — helt igennem friske 
Pust fra tre herlige Somres glade 
Oplevelser. Og saa giver den til-
lige ypperlige Vink for den, der 
gerne vil ud paa en Rejse, men 
hvis Penge er smaa. 

SPORTEN 
P. 	af A, S. G. 

Valby Boldklubs Besøg 
i Allinge Langfredag var helt igen-
nem vellykket. Kl. 2 spilledes en 
Juniorkamp mellem Svaneke jun.1 
og Allinge jun. I, der resulterede 
i at Hjemmeholdet vandt med 2-0. 
Det var en længe ventet Sejr, idet 
mange tnaaske husker fra Efter-
aarsturneringen, hvor der spilledes 
ikke mindre end 2 Kampe i Sva-
neke og som begge endte med 
Nederlag. Derfor straalede ogsaa 
vore smaa Gutter over hele Fem-
øren, da Kampen var til Ende. 
Kampen var god og underhol-
dende. 

Derefterkom Hovedkampen mel-
lem Valby og Allinge. Kampen 
skulde begynde Kl. 3,15, men nog-
le af Valby's Folk lod vente paa 
sig, saaledes at Tiden blev noget 
overskredet, De Par Stykker, der 
korn for sent, fik straks Medde-
lelse om en Maaneds Karantæne. 
Det er vel nok skrap Kost, men 
saadan noget er de vant til i 
Klubberne paa den anden Side 
Vandet. Her i vore smaa Forhold 
er der sjælden Raad til den Slags 
Flotheder, selvom det mange Gan-
ge kunde være af god Virkning. 

Lidt om Kampen. 
Allinge startede straks meget 

heldigt og i Løbet af fem Minut-
ter sad den første Bold i Kassen 
ved en Hjørnebred som blev mis-
forstaaet af back og Maalmand. 
Det gav Liv i Kludene og ikke 
længe efter var det udlignet til 1-1. 
Men saa klemte Allinge paa, og 
i Løbet af kort Tid førte Allinge 
flot med 3-1. Saa kom 2den 
Halvleg, og her var det Valby, 
der dominerede — det var et 
ustandseligt Skyden paa et Maal. 
Vort Forsvar, der spillede ganske 
glimrende den Dag, kunde i Læng-
den ikke holde Modstanderne 
Stangen og Valby naaede snart 
til 3 	3. Saa kan det nok være 
Valby tog rigtig fat, og nu var 
det tydeligt at vort Hold ikke 
havde den Udholdenhed, som de 
fremmede Spillere, hvilket gav sig 
Udslag i, at Valby endnu fik sco-
red 2 Gange saaledes at Resulta-
tet blev 5-3 til Gæsterne. 

Der er ikke Grund til at frem-
hæve eller dadle nogen af vore 
Spillere. Især i første Halvleg spil-
lede de godt allesammen og Hel-
det var ogsaa lidt paa Allinges 
Side. Maalmanden var udmærket, 
og der kan med Tiden nok blive 
en fin Maalmand ud af ham; 
backs og halfbacks spillede ogsaa 
en god Kamp, hvor man bemær-
kede venstre bach Benne Arvid-
sen, som tidligere har spillet for 
RB, men nu gerne vil spille for 
sit Hjemmehold. Dette er desvær-
re lige nu blevet nægtet ham af 
B.B.U. Poul Didrichsen spillede 
lidt nervøst, hvorimod halfbach 
Kæden var god med „Monne"paa 
Midten og Holgen Jensen og Kaj 
Hansen paa Siderne. Kaj Hansen 
mangler en del Træning, hvorfor 
han heller ikke spillede noget sær-
ligt Stjernespil den Dag; hvorimod 
Holger og Monne er to af vore 
bedste Folk. Forsvarskæden er  

stadig vort svage Punkt her i Al-
linge, men de viste Langfredag at 
der virkelig kan blive et godt An-
greb, og det venter vi at se i de 
kommende Kampe. 

I det store og hele var Lang-
fredagens Arrangement vellykket. 
Der var mellem 200 og 300 paa 
Tilskuerpladserne og økonomisk 
var det hele udmærket. Fra Gæs-
terne er indløbet Tak for Turen 
og Kampen. De udtaler i samme 
Brev, at de havde været begej-
strede for baade Modtagelsen og 
Opholdet hos de Medlemmer, som 
bespiste dem. Ligeledes var de gla-
de for den gode og helt igennem 
fair spillede Kamp. Samtidig ud-
tales Haabet om at det gode Sam-
arbejde. maatte vedvare, saaledes 
at Allinge snart vil være deres 
Gæster i København, 

Paa Søndag 
spilles der to Kampe her i By-

en. Kl. 13,30 spiller Allinge 11 mod 
Klemens I og K1.15,15 spiller B 1 
mod Allinge 1. Juniorerne spiller 
Kl. 13 i Rønne mod B 10 Jun. 1 
det er deres første Turneringskamp. 

For Fremtiden har Spilleudval-
get ansat Taksterne paa Banen 
her til Enkelte Kampe Voksne 25 
Ø. Børn 10 Ø. 2 Kampe Voksne 
50 Ø. Børn 15 Ø. 

Allinge-Sandg, Byraad 
afholdt Onsdag den 8. April or-
dinært Møde. Fraværende var: 

Fisker Aksel Henriksen, Avlsbr. 
Alfr. Pedersen samt Ingeniør 
E. Andersen med anmeldt Forfald. 

Der forelaa til Behandling : 
Bornholms Amts Skrivelse af 2. ds. 

med Cirkulære fra indenrigsministeriet 
angaaende Varigheden af Kommunal-
bestyrelsernes Valg af Vurderingsmænd 
til Ejendomsskyld og Grundskyld samt 
Stedfortrædere for disse. 	Til Efter- 

retning. Cirkulære fra Ministeriet for 
Landbrug og Fiskeri angaaende Hjælp 
til vanskeligt stillede Fiskere til Istand-
sættelse og Anskaffelse af Fiskerired-
skaber der helt eller delvis er ødelagt 
ved den i Oktober Maaned 1935 sted- 

fundne Stormskade. 	Til Efterretning. 

Dansk Byplanlaboratorium indbød til 
Møde i Svendborg d. 22. og 23. Maj 
1936. — Det vedtoges ikke at give Møde. 

Cirkulære fra Ministeriet for Land-
brug og Fiskeri angaaende Fritagelse 
for Eftersyn af Oksebremselarven hos 
Kreaturer paa Bornholm. - Til Efterret n. 

Præsidenten for østre Landsret med-
delle at Sparekassebestyrer Ridder, Al-
linge er udnævnt til Formand for det 
Udvalg, der foretager Valg til Nævnin-
ge-Grundlisten i Allinge-Sandvig Kom-
mune for Tiden 1936 -37 til 1938 — 39, 

i Stedet for afdøde Kandidat Mortensen. 
— Til Efterretning. 

Skattedepartementet meddelte, at der 
som Forskud paa den Allinge-Sandvig 
Købstad tilkommende Andel af de i 
Finansaaret 1935-36 indkom ie Motor: 
afgifter, er beregnet et a Konto Beløb 
paa 6.800 Kr. - Til Efterretning. 

Andragende fra en Del af Byens Bor-
gere, der bor i Nærheden af „Central-
pladsen", om at faa denne Plads om-
døbt til „Kirkepladsen". 

Borgmesteren havde aldrig hørt Nav-
net Kirkepladsen, i hvert Fald aldrig 
set det skrevet før i denne Skrivelse, 
og i alle Skrivelser til Autoriteterne an-
gaaende Pladsen, var der altid blevet 
benævnt Centralpladsen, saa han Kunde 
ikke se nogen Grund til at forandre 
Navnet. — Laur. Pedersen: At „Kirke-
pladsen" skulde være et ældgammelt 
Navn har ingen Steder hjemme, da der 
jo ingen Plads var dengang hotel „Cen-

tral" laa der. 
Edv. Holm: Hvis Navnet „C-plads" 

er givet fordi det er centralt beliggende 
kan det have sin Berettigelse, men er 
den opkaldt efter Hotel „Central" vil 
jeg foreslaa at kalde den Kirkepladsen. 

Borgm. : Det er selvfølgelig fordi 
Pladsen er centralt beliggende. 

Otto Nielsen : Da det er et ønske 
fra de Beboere i Nærheden af Pladsen 
vil jeg foreslaa at kalde den „Kirkeg'." 

Chr. Lind : Da det er Andragerne der 
i sin Tid gav Bidrag til Pladsens For-
skønnelse, maa man vel give efter for 
deres Ønske. 

Borgm.: Der er jo ogsaa andre, der 
har givet Bidrag. 

Jens Mortensen mente det kunde væ-
re lige meget om Pladsen hed Central-
pladsen eller Kirkepladsen. 

Efter endnu en Del Bemærkninger 
blev det vedtaget med 5 Stemmer mod 
0 at kalde Pladsen for „Kirkepladsen". 

Fra Uge til Uge. 

Turistinteresserede 
i Allinge-Sandvig indbydes til et 
Møde paa Højers Hotel (Have-_ 
stuen) førstkommende 1. ø rda g 
Aften Kl. 8, hvor der vil blive 
aflagt Beretning om det Arbejde,_ 
som er udført paa Badestranden 
ved Næs samt stillet forskellige 
Forslag, som antages at kunne 
gavne Turistsagen og skaffe Kom-
munen en tiltrtengt Merindtægt. 

Udvalget. 

Amerikas „Lille Connie" 
faar vi denne Uge at se i Bio-

grafen i »En lille Hjerteknuser«. 
Shirley Temple, som det lille 
Filmsvidunder,  hedder, spiller her 
Rollen som en lille forældreløs 
Pige, der •havner hos en Storby's 
moderne Eventyrer. Der er bl. a. 
en Serie spændende Væddeløb 
og nogle amerikanske Natklubs-
segner. Den bekendte Karakter-
skuespiller Adolphe Menjon spil-
ler en af Hovedrollerne. Som 
Ekstranummer: Skipper Skræk 
i en morsom Tegnefilm, hvor 
han optræder som Mesterhokser. 

Blinde Gader og Veje. 
For at hindre motorkørende i at 

køre hen ad saadanne Gader og 
Veje, der enten ender blindt eller 
er spærret med Bom, saaledes at 
Gennemkørsel ikke kan ske, har 
Justitsministeriet dels i 1933, de Is 
i 1935 bestemt, at der alene maa 
opsættes en rektangulær hvid Tavle 
med Paaskrift i blaa Bogstaver. 
Paaskriften skal være henholdsvis 
„Blind Vej'', („Blind Gade") og 
„Spærret med Bom". 

Her i Kommunen findes flere 
Steder, hvor der samtidig med de 
nye Gadesk Ile burde opsættes saa-
danne Taler, f, Eks. paa Trekan-
ten ved Næs, med Afvisning til 
Sygehulvejen (Balran ?) og der, 
hvor denne Vej svinger og fører 
en Markvej ovenom Næs. Adskil-
lige Biler kører her op over Næs-
bakken og laver Ravage, inden det 
lykkes at faa dem bugseret tilbage 
til den rette Vej. I Sæsonen sker 
det næsten daglig. 

Palmehaven 
aabnede i Søndags Sæsonen og 
havde godt besøgt. Der eri Vinte-
rens Løb fol etaget en Del Foran-
dringer i det populære Lokale. 
I Stedet for Grus er der nu lagt 
tykke Kokusløbere over hele Gul-
vet, og Belysningen er blevet for-
andret — til sin Fordel, og Loka-
let fremtræder i lyse friske Farver. 
Der var god Stemnirg, der kul-
minerede, da 2 lokale S:epdanse-

re udførte et særdeles vellykket 
Stepnummer. Palmehaven fortsæt-
ter med Koncert-Dansant river 
Søndag, 

Zoologisk Have 
havde i Paasken Besøg af en 

Del Turister og Bornholmere, men 
paa Gund af det drilagtige Aprils-
vejr blev der ikke den Tilstrøm-
ning, man kunde vente. Men for-
haabentlig bliver Vejret fint de 
kommende Søndage, saa der kan 
tages Revanche. Paa Søndag op-
træder en tysk Stepdanser, Fritz 
Klesenhaus, som er paa Tourne 
paa øen, og som er bekendt for 
sine dygtigt udførte Numre. 



Auktion mier Besætning, 
Udbo m. 

Fredag d. 24. og Lørdag d. 25. 
April d. A. hver Dag Kl. 10, 

lader Proptr. Chr. Hjorth, Magte-
gaard, Østermarie, ved offentlig 
Auktion pa'a Ejendommen, bort-
sælge Gaardens Løsøre, hvoraf 
fremhæves! 

Den kontrollerede Kvægbesæt-
ning bestaaende af ca. 50 Køer 
og drægtige, Kvier, 2 Tyre og Ung-
kvæg (Fortegnelse herover med 
Oplysning om de enkelte Dyrs 
Ydelse kan faaes 3 Dage før Auk,  
tionen). Gaardens Besætning af 
Heste og Svin, samt det paa Gaar-
den værende Udbo, hvoraf frem-
hæves: 2 Selvbindere, 2 Tærske-
værker, Traktor o. s. v. 

Voksne Kreaturer sælges den 
1. Dag, Ungkvæg, Heste og Svin 
sælges den 2 Dag. Vederhæftige 
undertegnede Auktionsleder be-
kendte Købere erholder Kredit i 
16 Uger. 

Aakirkehy d. 14. April, 1936. 
P. Leerberg, Auktionsleder. 

I

En ting Pige 
kan  faa Plads til I. juni. 

Arvidsens Pensionat, Sandvig. 

Siografen  
Fredag og Søndag Kl. 20 

En lille Hjerteknuser 
med den femaarige Barnestjerne 

Shirley Temple. 
Skipper Skræk som Bokser. 

Morsom Tegnefilm. 

1. Maj kan en 

flink Køkkenpige 
faa Plads. 

Marie Riis' Pensionat, Allince. 

Pi Ulla bortiliulinsk 

Spegesild 
er stadig til Salg. 
M. Jørgensen, b.%v. Teknisk Skule. 

En Kvie, 
der kælver sidst i April er til Salg. 

Myrendal, Tlf. Ruts. 44 y. 

En Karl 
til Landbruget og en 14-15 Aars 
Dreng kan faa Plads paa 

Hotel Hammershus. 

5 »lers No10111(00 
med elektrod. Højtaler og Net-An-
node er til Salg. 

Teklon Sandvig 53. 

14. Kreds 
Ved Lodtrækningen den 9. ds. 

vandtes Uret, gul Seddel Nr. 10, 
Lænestol, rød Nr. 99 — Dukken 
blaa Nr. 10 — er afhentet. 

Tak for god Støtte. 
NB Skydningen begynder paa 

Banen Søndag d. 10 Maj fra Kl. 
8 —12. Kontingentet er kun 2 Kr. 

6 Ugers Hvalpe 
Dobbermann Pincher til Salg. 

Politibetjent Larsen 
Telefon Allinge 42. 

En flink og paalidelig 

Dreng 
kan faa Byplads i 

Sandvig Boghandel. 

PALMEHAVEN 
• Hver Søndag: 

Koncert Dansant 
KL 16-18 og 20-24 

Fakse Gi5dningskalk 
Ladning ventes Ugen efter Paaske. Bestilling udbedes 

Superfosfat, Kaligodning og Chili Salpeter 
er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Skræderiet - Strandvejen, Allinge 
Lag er af moderne udsøgte Stoffer til Foraarshabitten 
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9e nye "rafiker er fijemkommet ! 
Swaggers fra . . Kr. 14.85 

Swing Coats . . „ 24.25 

,Se Vinduerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

Sander Lind 
Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt. 

lit Zoologisk Have 
Fra Kl. 16-18 og 20-1 : 
mange smukke Dyr! pdd snild  
Koncert - Dansant, 
hvor den kendte Stepdanser Fritz Klesenhaus optræder. 

Kør den rigtige Vej over Olsker—Humledal — ikke gennem Tein. 

Neemene~i~ 
Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel 

Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives ! 

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer 	Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen ! 

• Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! • 

Godt og solidt Arbejde. 
Moderne holdbare Stoffer. 
Moderne Facon, god Pasform 
Altid moderate Priser! 

"iY(in og mine Forældres hjerte- 
ligste Tak for ( >pal aerksomheden 
ved min Konfirmation 

Elise Lund, Tejn. 

3Y(in og mine Forældres bedste 
Tak for Opmærksomheden ved 
min Konfirmation. 

Borge Thorsen, Tejn. 

Y(in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Helga Stub Nielsen. 

varm Blodpølse 
faas i Dag, Fredag. 

Grete Lundgren. 
Lindeplads. 

En ung Pige. 
14-16 Aar, søges til Hjælp ved 
indvendig Gerning til 15. Maj. 

Telefon Hasle 123. 

Pr6v Lykken  
i Varelotteriet ! 

11-1,000 Gevinster fordelt i 6 Træk-
ninger. — Lodsedler til 1. Træk-
ning faas a 130 Øre hos 

I. B. Larsen, Allinge. 

Gaa Foraaret i Mode med 
et Par nye SKO fra 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge. 

Flink ungPige 
søges til Iste juni. 

Hotel Sandkaas. 

Prima 

Okse4 kalvestege 
samt godt, billigt 

Flæsk til Paaske 

W. Rømers Slagterforretn. 

Rene Glænø Ærter 
22 Kr. pr. 100 kg. 

Rene Somervikker 
24 Kr. pr. 100 kg. 

Ægte ungarsk Lucernefre. 
Tillantin, Sanagran, Nitragin 
udsælges fra Lager billigst. 

!I ordiaidels Ihnileishos 

Aldeles friskbrændt 

Portland Cement 
samt alle Størrelser af 

glasserede Lerror 
Cementror. Gulvfliser 

sælges i 

Nordlandets Handelshus 

Fotograf KjØller 

Flere Restparter af 

sure Staldvinduer 
store og smaa Størrelser udsælges 
med 10 pCt. Rabat paa de gamle 
lave Pi iser. 

Nordlandets Haodelshos 

2 pCt. Skatten er mindre i Aar 
Valutaen herfor i Prima De faar 

i Form af de bedste billig steVarer 
gør Indkøb hos os 	 

og Penge De sparer ! 

Prima Allinge 

FFSTGA JTER - I 

bedst hos CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og' Gtildsmecleforr. 
ved Havnen, Telefon 140 

Bornholms Spare- 
og haanchasses 

Afd. i Allinge 
• 
Kontortid: 9 12 2 - 4 

Boxer udlejes 

anbefaler BroriLe -

Rammer i alle St. 

■ Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Fugtige Cigarer - 

Uha! 
Nej, køb dem saa 
hellere i Kiosken 

der er de tørre! 

Alle vore Cigarer og Cerutter 
opbevares i „Thax - Patent" 
Tørreskabe med en konstant 
Temperatur paa 20 Gr. Celsius 

Derfor faar De altid en tilpas 
tør Cigar i 

Kiosken Allinge 
A. Mauritsen 

Det meddeles herved mine ærede Kunder at 
min Frisørsalon 1. Maj flyttes ned paa Havnen 
(Gartner Jensens Ejendom 1. Sal). 
Gratis Modeller søges hver Dag fra 9-12. 

KAMMA KORNUM 

Husk Produktens fine Gulvlakfernis-bedre faas ikke! 

3
4 

O 

1?1—.—"Pe  Tapeter er nu hjemitomne 

Se vore Vinduer ! 	 Rullegardiner anbefales. 
Fondin Klistermel er billigt og praKtisK i Brug. 

Yapirfiandelen, 

Skræderi anbefales. 
En god, moderne Foraarshabit 	fra 75 Kr. 
En fin ægteblaa Serges-Habit 	„ 85 Kr. 
Reparationer, Rensning, Presning ndf. omhyggeligt 

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge 
a. 1~111•44111•11.1114••••••111~1 11111144•111414~11 • 1141.011***11141~14•111111••••••••• • OM 411111104 111•111116%  
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I Kærnemælksfoder 

'J 	. 	Hønsefoder fra 	1100e118110 S 
I !, 	 Knækfoder 

Voksefoder 

I 	
er godt. 

i - =E z 
"--- --- 
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Telefon Osterlars 73. 

4 Timers Gulvlak alle udrørte Farver .
pritoødbu  det ni 11 



400 kg pr. ha 
har betalt Ski godt. 

Nordbornholms Adressefortegllelse • 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, k, Allinge Tlf. 102 

Autokørsel e. (se Vognmænd ) 

Badstue 
Fru Oda Hjortbøl Christensen Tlf.131 

Aabers Torsdag og Lørdag fra Kl. 10 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebmkg., Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka,:0„ Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 7/-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K., v. Posth. All. Tlf. 153 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. T11.7 

Fotografer og fat. Artikler 
Kjøller Aifr., v. Havnen All. Tlf. 4 

aut. Gas - og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30 

Guldsmede 
Hansen C„ v. Havnen All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hoteller og Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.' 7 

Købmænd 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Carl, Allinge T11. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed ,Sr Mortensen All. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Yrolrn — Sang. 

Mælkeudsalg 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C., Østergade, Allinge 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, 11,, v' Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge 'Ulf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, 1-1., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre.  
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All, - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Ali. Tlf. 7 

Teglværk Tlf. Allings 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140. 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelseg, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 

Indlevering til Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinke n, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkørsel udføres. 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og lastkørsel 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 89 
Bohn, Emil, Sunderg., All. Tlf. 46 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra 
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste 
Avertering. 

Vær gad mod Naturen. 
—o— 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa 
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 dier ale-
ne, den er alles! 

— — — 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du !gear din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

— — Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at lage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

— — — 
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

ster op med Rod I Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovlur, saa skær Grenehe omhyg-
gelig af med en Knivl Skær den af med 
et skraat Snit, ,,g 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 Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse 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 Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
pen til andre. 

Vore nye Gardiner 

~Seteeti 

Kalksalpeter 
til Vintersæd 

giver gode Renter. — 300 kg Kærne pr. Sæk 
Salpeter er det normale Merudbytte. — Det betyder 
mindst 100 0/0 Fort:eneste. 
Hertil kommer, at kraftig Salpetergødskning, ifølge 
Hvedeudvalgets Undersøgelser, øger Kærnens 
Kvælstofindhold og forbedrer Bageevnen. 

Men hvornaar? 
En omfattende jysk Forsøgsrække 1928-35 giver 
følgende Svar: 

400 kg;ha 
veelsiofgetInInQ 

uclatrøet 

Merudbytte kajha I 
64 Rugtorsøg 	132 Hvedeforsorg 
Kærne 	Halm 	Kærne 	Halm 

føret i April 
sidst 1 April 

969 	1770 
978 	1230 

 743 	1490 
823 	1487 

Kun dersom man har Brug for megen Halm, bør 
Rugen have Salpeter først 1 April. — Men er man 
bange for Lejesæd, er det klogere at vente ti! 
sidst I April med at give Vintersæden den tor 
nødne Kalksalpeter. 

— og hvor meget? 
Paa Grundlag af Forsøg med stigende Mængder 
anbefales normalt 2 300 kg Kalksalpeter pr. ha 
til Vintersæd, men det lønner sig ofte at bruge 
mere, — I ovennævnte Forsøg ser man, at 

De ft)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 maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -F- 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

helt rigige Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco I, uxus Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 
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Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 

vil give Deres Stue Præg og Stil. 

Disse Gardiner vil hygge og pynte. 

Ensfarvede eller flotte moderne Mønstre - 

Stort Udvalg og smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 
(~~1~e~ 

Restpartier af god Kvalitet 

Bøgetræs - og 13irkelræs=krydsfinr 
fflaehlt 

haarde & halvhaarde Masoniteplader 
sælges til sædvanlig billig Pris. 

Nordlandets Handelshus. 
ei 
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Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. 

Cohlem og Iloiliomimporlareo 
Alle Slags Cyklcreparationi r udføres billigt og hurtigt. 	• 

• • • 
• • 

• 
•I  

Cykledele, Dæk  og Slanger sælges meget billigt. • • • 	 • • 
• 	 — Kun mod Kontant 	 • 
• •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROTOKOLFABR-IK. 	

x 
wil Chr. Diderihsen A z 	Sct. Mortensgade 	-- 	RØNNE 	Telefon 865 

Et 	Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
(.) 	1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
0 
ø 	Ø Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

Saasæd 
Marlifrø 
Kunstgødning — Ro6 det i 

PRODUKTEN 

Å

ii

A  

4,6 

um, 

Salget stiger mer ug mer 
tor den, der benytter de 

gode l'Wer, 
der findes i Tryksags- 

Reklamen. Rigtige Varer - Rigtige Priser 1 


