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Et Billede fra den store tyske Gronlandsfilm 

Den første Flyvning. 
—0 - - 

Mange spørger tit: „Hvem har-
opfundet Flyvemaskinen?" Der er 
hertil at svare, at det er der ikke 
nogen enkelt Person, der har gjort, 
den er bleven til paa Grundlag at 
mange forskellige Mænds Arbejde. 

Den første, der fremkom med 
en Plan til Flyvemaskine, var Eng-
lænderen Henson. At han ikke 
naaede noget som helst Resultat, 
skyldtes den Omstændighed at 
han manglede Motoren. Han vilde 
anvende en 35-Hestes Dampma-
skine, men den kunde Maskinen 
ikke løfte. Mange andre arbejdede 
med Projektet: Englænderne Wen-
ham, Phillips og Stringfellow, 
Franskmanden Ader og Amerika-
neren Langley, men dog kunde de 
konstatere, at det vilde være mu-
ligt at faa en Flyvemaskine til at 
hæve sig fra Jorden, naar man 
havde en Kraftkilde. Saa kom imid-
lertid Tyskeren Otto Lillienthal, 
og hans Arbejde kom til at dan-
ne Grundlaget for hele Spørgsmaa-
lets Løsning. 

Sammen med sin Broder Gustav 
Lillienthal studerede han Fuglenes 
Flugt og Vingeslagsbevægelser, og 
paa Grundlag af disse Iagttagelser 
byggede han en Luftglider. Han 
gjorde gældende, at Flyveproble-
met først kunde løses, naar man 
havde fundet ud af, hvorledes Fly-
vemaskinen skulde bygges for at 
kunne svæve i Luften. Med sine 
forskellige Glideplaner foretog han 
over 2000 Forsøg i al Slags Vejr 
og indhøstede derved en Mængde 
Erfaringer, der kom senere Tiders 
Konstruktører af Flyvemaskiner 
tilgode. Selv skulde han ikke kom-
me til at høste nogen Frugt af sit 
Arbejde, thi den 9. August 1895 
styrtede han ned med sin „Glider" 
og slog sig ihjel. Flyvningen hav-
de krævet sit første Offer. Den 
skulde faa mange endnu. 

Nogle Aar skulde gaa, der blev 
eksperimentel et meget i mange 
Lande, og saa dukkede et Par 
nye Navne frem. Det var Brødre-
ne Orville og Wilbur Wrigt i Sta-
ten Ohio t Nordamerika. De hav-
de først eksperimenteret med Dra-
ger, saa begyndte de paa selve 
Glideforsøgene, og da de syntes, 
de var naaet tilstrækkelig langt 
hermed, fandt de paa at indbyg-
ge en Benzinmotor i Glideren. 
Der fandtes da i hele Amerika ik-
ke en Benzinmotor, man maatte 
selv konstruere en, og den korn 
til at veje 112 Kilo og havde 16 
Hestes Kraft Den 17. December 
1903 fandt det første Forsøg Sted 
ved Potomacfloden, og det lykke-
des fuldstændig. For første Gang 
i Historien blev der foretaget en 
Flyvning med et motordrevet Ap-
parat, der var tungere end Luften. 
Man foretog fire Flyvninger sam-
me Dag, og den længste var paa 
260 Meter. Endelig var Flyvepro-
blemet bleven løst. 

Medens Brødrene Wrigt omgav 
deres Arbejde med den største 
Hemmelighedsfuldhed, arbejdede 
de ihærdigt videre, de foretog over 
150 Flyvninger derimellem en paa 
38 Kilometer, der varede 38 Mi-
nutter, men da dette rygtedes i 
Europa, vilde man ikke tro det 
og talte om amerikansk Humbug. 
Vise deres Resultater i Europa 
vilde Brødrene ikke, før man hav-
de garanteret dem en vis Sum 
Penge. Først da man ogsaa i Eu-
ropa begyndte at flyve med Ma-
skiner, hvori der var indbygget 
Motorer, kom Brødrene Wrigt til 
Europa. 

Den første Mand, der fløj i Eu-
ropa, var den danske Konstruktør 
Ellehammer. Det lykkedes ham 
den 12. September 1906 paa den 
lille Ø Lindholm ved Lolland at 
hæve sig et Stykke fra Jorden med 
en Maskine med Motor i. Han hav-
de selv bygget baade Maskinen og 
Motoren. Denne første Flyvning i 
Europa er imidlertid aldrig ble-
ven anerkendt i Europas flyver-
tekniske Kredse, fordi den ikke 
var officielt kontrolleret. Interes- 

sen for Flyvningen var nu bleven 
stor i hele Verden, og særlig i 
Frankrig tog man fat med vold-
som Energi. Brødrene Voisin byg-
gede de første Flyvemaskiner af 
egen Konstruktion, og de første 
blev solgt til de to Sportsmænd 
Maleren Farman og Billedhugge-
ren Delagranges, De lærte sig selv 
at flyve, og i Løbet af 1907 og 1908 
foretog de en Mængde Flyvninger 
i Nærheden af Paris. Den 13. Ja-
nuar 1908 vandt Farman en Præ-
mie paa 30,000 Kr., der var ud-
sat for den Flyver, der først fløj 
i en Rundkreds paa 1 Kilometer. 
Naar man i vore Dage ser, hvor-
ledes en Flyver kan boltre sig i 
Luften, er det mærkeligt at tænke 
sig, at det ikke er mere end tyve 
Aar siden, at der blev udbetalt 

saa stor en Sum, blot for at fore-
tage en enkelt Svingning med en 
Flyvemaskine. Men den Gang var 
det virkelig en Bedrift. Paa dette 
Tidspunkt var det, at Brødrene 
Wright kom til Europa og bl. a. 
ved en Flyning, der varede en Ti-
me, viste at Flyvemaskinen var 
opfunden. 

Et nyt Navn dukker nu op. Det 
er Franskmanden Bleriot. Hans 
Maskine var af en helt ny Kon-
struktion. Han havde selv bygget 
den, og den havde kun eet Sæt 
Planer i Modsætning til Voisins 
og Wrights Maskiner, der var 
Biplaner. Bleriots Navn skulde 
snart naa ud over hele Verden. I 
1910 havde den engelske Bladkon-
ge, Lord Northcliffe, der ejede Bla-
det „Daily Mail", udsat en Præ-
mie paa 18,000 Kroner for den 
første Flyvning over Kanalen mel-
lem England og Frankrig. Snart 
samledes paa den franske Kanal-
kyst en hel Række Flyvere, der 
vilde forsøge. Der var Antoinette 
med et Monoplan, der var Latham 
med en Wrightmaskine, og der 
var Bleriot. Latham faldt i Vandet. 

Antoinette maatte vende om, men 
den 25. Juli 1909 startede Bleriot 
og korn lykkelig over. i England 
vakte denne Flyvning baade Be-
undring, Begejstring og Forfær-
delse. Det gik op for Englænder-
ne, at England ikke længere var 
den af Havet og Flaaden absolut 
beskyttede Ø. 

Nu var Flyvningen naaet ind i 
sin store Periode. Det var ikke 
længere nogen skøn Drøm, at 
man kunde komme til at flyve 
som Fuglene, det var en Realitet. 
Da der samme Aar var afholdt et 
stort Flyvestævne i Reims, var 
der flere Hundrede Tusinde Men-
nesker til Stede, og der blev op-
naaet storslaaede Resultater. Far-
man foretog en Flyvning paa 180 
Kilometer uden Mellemlanding, og 

Latham satte Højderekord ved at 
stige til 155 Meters Højde. Hvor 
lidt er dette ikke mod vore Dages 
Præstationer! Hvor stort var det 
ikke for den Tid! 

Nu fløj Mennesket! 

Et Frieri med 
Afbrydelser. 

_o_ 
Solen sendte sine varme Straa-

ler ind i det store spartansk ud-
styrede Atelier og lagde sig som 
en fin gylden Glorie om Marys 
pudderhvide Ansigt med den lille 
Kirsebærmund og gav hendes blø-
de Kind et rødmende Skær. 

— Pragtfuldt Vejr, mumlede 
Steffen Westerby i Mangel af bed-
re Aandrigheder og stirrede beta-
get ind i den unge Piges kulsor-
te øjne. 

Hun laa tilbagelænet mellem et 
Bjerg af bløde Puder og saa med 
fornem Blaserthed paa Steffen, 
der var faldet i Staver efter at 
have gentaget sin  meteorologiske 

Meddelelse. Han havde lukket øj-
nene halvt, medens han nænsomt 
klappede hendes lille Haand Han 
følte sig saa usigelig lykkelig. -
Mary var kommet for at besøge 
ham — og ikke sin Fætter, den 
tykke, indbilske Preben, der hav-
de sit Atelier længere henne i 
Gangen. I Dag vilde han bede 
Mary om . . . 

— Sover Du? — Marys klare, 
velklingende Stemme rev ham 
brat ud af hans blide Tanker. 

— Nej, lille Mary — jeg drøm-
te bare — Steffen forsøgte et lille 
intelligent Smil og rakte Mary sit 
Cigaretetui. 

— Hvad drømte du? spurgte 
Mary og glemte rent sin paataget 
Blaserthed. 

-- Hm! Steffen betragtede efter- 

tænksomt den graa Cigaretrøg, 
der snoede sig op mod Rosetten 
i Loftet. Jeg drømte om et dejligt 
lille Dukkehjem, hvor du og -
Pokkers ogsaa, afbrød han plud-
selig sig selv, idet Lyden af en 
kraftig Buldren paa Døren naaede 
ind til dem. 

— Nederdrægtigt, hvæsede han, 
da Døren fløj op, og en ældre 
kolerisk udseende Herre uanmeldt 
stormede ind i Værelset. 

— Huslejen, skreg den nyan-
komne uden Indledning og fægte-
de med en Lap Papir i Luften. 

— Bedste Hr. Silfverbein! Stef-
fen var sprunget op og lagde for-
troligt bedende sin Haand paa den 
vrede Herres Arm. Vent til i Mor-
gen - - jeg venter Penge fra -- 

Steffen søgte i sin Hukommelse 
efter Navnet paa en eller anden 
troværdig Person. 

- Vente — vente — og bare 
vente! Værten slog hvidglødende 
af Raseri hans Haand væk. Jeg 
venter ikke et Minut længere end 
til i Morgen Jeg lader Dem smi-
de ud ved Fogden, hvis De ikke 
har betalt i Morgen. 

Steffen saa bekymret paa det 
Kalklag, der faldt ned, idet Døren 
smækkede i efter den vrede Hus- 
vært. Derfra gled hans øjne ned 
til Mary. Det torekom ham, at han 
sporede et lille medlidende Drag 
om hendes røde Mund — det fore,  
kom ham ogsaa, at hendes Stem-

me skælvede let, da hun talte. 
— Har du slet ingen Penge? 
Steffen vendte sine Lommer, no-

get Fnug dryssede ud — ellers 
var de tomme. 

Marry sukkede deltagende, saa 
tog hun hans Haand og trak ham 
ned til sig. 

-- Jeg tror jeg kan skaffe dig 
et godt Job 

- Du ? Steffen stirrede vantro 
i de store Øjne 

- -- Ja, jeg! --- Marrys øjne skin-
nede med en sælsom Begejstring. 
Du ved min Onkel er Cigarfabri- 
kant. lian omgaas i denne Tid 
med Planer om at udsende et Re- 
klameskilt. Det skal forestille et 
Pigehovede. Og han har netop sat 
sig for, at det skal være mit An- 
sigt, der skal prange paa disse 
Plakater. Det Job kan jeg skaffe 
dig lige saa let, som at klø mig i 
Nakken. 

— Det vilde jo være dejligt -
mumlede Steffen optimistisk, men 
fortsatte hurtigt, idet en ny Tanke 
pludselig faldt ham ind. -- Men 
det Arbejde overlader han vel din 
Fætter Preben 

— Preben ! Marrys Mund kru-
sedes ringeagtende. -- Onkel kan 
ikke fordrage Preben. 

Atter faldt Steffen hen i blide 
Drømme. 

Han hørte Mary nynne ved sin 
Side. En lille køn Melodi. Han 
saa hende rejse sig, og beundrede 
det forklarede Udtryk i hendes 
øjne, idet hendes Nynnen gik over 
i en høj, jublende Sang. Han saa 



hende foretage nogle yndefulde 
Dansetrin og stod et Sekund efter 
ved hendes Side med sin Arm om 
hendes Liv. 

— Mary, hviskede han i hendes 
Øre, medens de til hendes Sang 
dansede rundt i Værelset. Der var 
noget, jeg gerne vilde have fortalt 
dig! 

Hun sang endnu; men lian for-
stod paa Udtrykket i hendes øjne, 
at hun interesseret hørte efter. -
To Gange havde de danset Stuen 
rundt. For anden Gang havde 
Steffen talt om et lille Dukkehjem, 
og mindst for tiende Gang tog 
Mary fat paa den lille kønne Me-
lodi, da en ny Buldren lød paa 
Døren. 

Der lagde sig en dyb, fortræ-
delig Rynke paa Steffens Pande, 
idet Døren paa hans Opfordring 
blev aabnet og Marys Fætter med 
et svedent Grin om sine tykke 
Læber gled ind. 

— Jeg hørte at I sang og dan-
sede, forklarede Preben undskyl-
dende og saa forelsket paa sin 
Kusine. Var det ikke en god Ide, 
om jeg tog min store nye Gram-
mofon herind, saa vi kan faa os 
en rigtig Dans. 

— Det vilde være dejligt, hørte 
Steffen til sin Sorg Mary udbryde. 

— Og hvad om vi spiste Fro-
kost sammen, fortsatte den tykke 
Preben med en Stemme saa slesk, 
at Steffen fik Kvalmefornemmelse. 
— Jeg har lige faaet en Sending 
hjemmefra — Harmer, Laks — 
Gaaselaar — lækre Sager. 

— Dejligt, jublede Mary, klap-
pende i Hænderne. 

Mary og den fede Preben mo-
rede sig, han fortalte Vittigheder, 
som drev Taarerne frem i den lille 
Marys store blaa øjne. 

Hendes øjne hang interesseret 
ved den tykke Prebens Mund, me-
dens han fortalte. — Steffen følte 
sig betaget af en rasende Skin-
syge. 

— Er det ikke en dejlig Kasse, 
spurgte Preben, da de rejste sig 
fra Bordet og gik hen til Gram-
mofonen. 

— Pragtfuld! jublede Mary be• 
gejstret og bøjede sig over den 

— Er den ikke vældig dyr, 
spurgte hun dybt interesseret, 
medens hun lukkede den op alle 
Vegne og pillede ved alle de 
indvendige Dele som et Barn ved 
et nyt Stykke Legetøj. 

Pludselig lød et kort Smæld. 
- Aah, hvad har jeg dog gjort. 

Marys Blik vandrede sønderknust 
fra Preben og Steffen. — Jeg vilde 
bare trække den op.— Og saa — -

- Du trak den vist for haardt 
op, Mary, forklarede Steffen del-
tagende og havde Besvær med at 
bekæmpe den Følelse af Skade 
fryd, der betog ham. 

— Det var en Skam ! Prebens 
store vandblaa øjne hvilede sørg. 
modigt paa Grammofonen 

— Der bor en Instr umentmager 
her om Hjørnet, Preben, Marys 
Stemme klang af Opofrelse. -
Hvis du vil bære den derhen og 
laa den repareret, saa betaler jeg, 
hvad det koster! Jeg havde saa-
dan glædet mig til lidt god 
Musik! lagde hun stille til 

— Selvfølgelig skal du ikke b--
tale, Mary! Preben løftede 
Grammotonen og beredte sig til 
at sla be den bort. 

— Jamen vent lidt! Marys 
Stemme standsede ham paa Tær-
skelen. Naar du ikke vil lade 
mig betale Reparationen, saa vil 
jeg til Gengæld have Lov til at 
give et Glas Vin. Vil du lægge 
ud for en Flaske og tage den med 
op, saa skal vi have det lidt fest-
ligt, naar du kommer tilbagel 

Døren lukkede sig efter Preben. 
Steffen havde sat sig paa Divanen 
med Hoved støttet i sine Hænder. 

— Drømmer du igen? Mary 
lagde indsmigrende Armene om 
hans Hals og bøjede sig over 
ham. Nej — jeg drømmer ikke 
mere, Mary, — Steffens Stemme 
lød træt og opgivende. 	Det er 
vist haabløst. forstaar jeg nu, for-
staar jeg nu, fortsatte han og fjer-
nede et Væld af brune Lokker, 
der kildrede hans Kind og Næse. 

— Tror du? Maris Stimme lød 
lige ved hans Øre. — Det var 
forresten et Træf, at den Fjeder 
skulde springe. — - 

Steffen saa hastigt op. Der laa 
en lille Skælm dybt inde ide  
store, kulsorte Pupiller og et lille 
forsorent Smil havde lejret sig 
om den lille røde Mund ! 

— Det var da ikke med Vilje, 
du gjorde det? 

Steffen mærkede et Glimt af 
Haab lysne, medens !han betrag-
tede det lille Ansigt, der var saa 
nær hans. 
— Selvfølgelig, din dum me Dreng ! 

kurrede en indsmigrende Stemme 
i hans Øren. 	Ellers havde jeg 
vel aldrig faaet Lejlighed til at 
høre Slutningen paa Eventyret 
om det lille Dukkehjem. — -- 

---  Mary — - 
Der var saa stille i Værelset, 

Fra Uge til Uge. 

Den bornholmske Zoo 
i Stammershalde aabner sine Porte 
for Publikum 1. Paaskedag, og det 
bliver sikkert en stor Dag med 
vældigt Rykind. Foraaret er jo i 
Aar kommet ekstra tidligt, Knop-
perne paa Træer og Buske svul-
mer, og Anemoner, Primula og 
Viol staar i Flor. Hvorfor ikke 
tilbringe en af Paaskedagene i den 
af Hr. Mechlenburg anlagte Dyre-
park, som foruden sine særpræ-
gede Naturskønheder, nu rummer 
en udsøgt Samling sjeldne Dyr og 
Fugle, hvis egenartede Liv og Væ-
sen vi ellers ikke faar Lejlighed til 
at betragte paa nærmere Hold. 

Vi har tidligere omtalt Haven og 
dens interessante Dyreliv, som vi 
har haft Lejlighed til at tage i øje-
syn, og kan derfor anbefale vore 
Læsere at gøre et Besøg. Der er 
fri Bilbefordi ing fra Humledal St., 
og for Bilejere er reserveret tvende 
store Parkeringspladser. 

— Noget af det morsomste er 
Aberne og de smaa henrivende 
Klatrebjørne, der i Timevis kan 
holde Tilskuerne i Aande med de-
res pussige Akrobatøvelser. Blandt 
Rovdyrene ser Ulvene ret kælne 
og indsmigrende ud ; men lad jer 
ikke lokke til at klappe dem, husk 
hvad der hændte den lille Rød-
hætte, og hold jer udenfor Afspær-
ringerne. Har I gemt nogle Nød-
der og Æbler fra Julen, tag dem 
da med til Aberne; men det er 
strængt forbudt at give Dyrene 
Cigarstumper, smaa Spejle eller 
andre ufordøjelige Genstande, der 
let kan forvolde dem Skade. 

Svømme- og Vadefuglene om-
kring det store Bassin synes at 
befinde sig særlig vel, og pusser  

da Preben en halv Time efter 
sveddryppende med en Flaske 
Vin i Lommen og Grammofonen 

tPia
lbaages.ine udstrakte Arme kom 

— Har 1 ventet længe? spurgde 
han forpustet og saa forbavset 
paa de to tavse Skikkelser paa 
Divanen. 

— Er du allerede der, spurgde 
Mary tilbage og ordnede i Hast 
nogle viltre Lokker, der paa en 
eller a'neien mystisk Maade var 
kommen i Uorden. 

Gi'r du saa Bryllupsmarsehen? 
spurgde Steffen, hvis øjne I} ste af 
Lykke. 

— Hvad Pokker har I bestilt, 
medens jeg har været væk -
saa forpustet I ser ud? 

— Vi benyttede Tiden til at 
forlove os! forklarede Mary med 
et allerkæreste Smil. 
	 Hvad gjorde I? Preben sank 

overvældet ned paa en Stol — 
Og du sa', at vi skulde have det 
lidt festligt! 

— Det skal vi ogsaa, bitte 
Preben. Marys Stemme havde 
en Klang af undertrykt Jubel -
det var jo derfor, jeg bad dig tage 
en Flaske Vin med. 

paa Foraarsdragten, Flamingoer 
og Storke spankulerer majestætisk 
omkring; de unge Piger behøver 
dog ikke at være urolige — Hi-
storien om Storken er kun — et 
Eventyr! 

Servus. 

Bryllup. 
Skærtorsdag vies i Allinge Kirke 

Frk. Grete Hansen, Datter af Fru 
Pensionatsejer Hansen, „Solhøj", 
til Tømrer Knud Møller. Middag 
i Brudens Hjem. 

Teknisk Skole. 
Efter hævdvunden Tradition ud-

stilles Elevernes Arbejder 2. Paa-
skedags Eftmd. Kl. 2-6, ligesom 
Formanden vil aflægge Beretning. 

Gymnastikopvisningen 
2. Peaskedag plejer ogsaa altid at 
skaffe fuldt Hus i Teatersalen. --
De flinke Dame- og Herrehold har 
trænet hele Vinteren. 

Biografen 
faar 2. Paaskedag en kendt svensk 
Talefilm paa Programmet: 

„De sorte Roser" er forbudt for 
Børn. 

Skattelisterne 
fremlægges  1. Paaskedag paa Raad-
huset. Som et Plaster paa Saaret 
kommer Meddelelsen om et Stats-
tilskud paa 56,000 Kr, -- Rønne 
faer 49,e00, Svaneke og Olsker 
15,000. 

Bornh. Friluftsskuespil 
tænkes arrangeret paa Hammers-
hus i den kommende Sæson. Pla-
nen er overladt Turistforeningen 
til Overvejelse. 

Allinge Badestrand. 
Planerne om at oprense Stran- 

den Allinge — Næs og fjerne de  

værste Køkkenmøddinger synes nu 
st skulle blive til Virkelighed, idet 
en Del interesserede Borgere vil . 
tage Initiativet til Dannelsen af en 
haardt tiltrængt Turistforening. 

Jeg vil gerne have een Orke-
sterplads! 

— Skal det være til »Carmen«? 
- Næh, det er til min Kone! 

Den kloge hoeslind. 
Det var sært nok med den nye 

Mand paa Strandgaard. Han havde 
slet ikke rigtig Held med sig i 
nogen Ting. Og saa var han dog 
en skikkelig Mand, der saa ud til 
at passe sine Sager. Og paa 
Kroen kom han aldrig. Men 
alligevel gik det skidt for ham. 

En Dag besluttede Strandgaards- 

manden sig til selv at snakke 
med en klog Kone om Tingene. 
Ikke fordi han egentlig havde 
nogen videre Tiltro til den Slags 
Folk: men i gamle Dage havde 
man jo saa tit hørt, at en Mands 
Gaard kunde være ,,forgjort". Og 
maaske var der alligevel noget 
om det. I hvert Fald kunde der 
da aldrig ske nogen Skade ved det. 

Den kloge Kone var nu siet 
ikke saa tosset endda. Allerede 
inden Strandgaardsmanden kunde 
fremføre sit Ærinde, sagde hun : 
„Ja, jeg ved godt, hvad du kommer 
for, Jørgen Strandgaard. Og da 
jeg saa, du kom oppe paa Bakken, 
gjorde jeg straks et Middel i Stand 
til dig!" Derpaa gav hun ham 
en forseglet Æske med Paalæg 
om, at han ikke rnaatte aabne 
den, før et Aar var gaaet. Men 
hver Morgen tidlig og hver Aften 
silde skulde han bære Æsken 
rundt over det hele paa Gaarden 
og se nøje paa hver Ting og hvert 
Kreatur. Saa skulde det nok 
hjælpe. 

Jørgen Strandgaard tog mod 
Æsken og Brugsanvisningen med 
et lille Smil. Men han lod dog 
en Femkroneseddel ligge paa 
kloge Marens Kommode da han 
gik 

Men om Aftenen blev han 
alligevel enig med sig selv om, at 
gaa en Tur rundt paa Gaarden 
med Æsken i Lommen. Og -
efter Marens Raad — saa han 
meget nøje paa Kreaturerne og 
Maskiner og Redskaber. Ind i 
Folkestuen kiggede han ogsaa, 
men der var nu tomt. For der 
var Bal paa Kroen den Aften. 
Saa var det nok bedst at komme 
tidlig op den næste Morgen og se 
lidt efter, hvordan det gik. 

Næste Morgen var Jørgen  

Strandgaard første Mand oppe 
paa Gaarden. Han tog Æsken 
i Lommen, og gik ud for at se 
til Karlene. De laa og so e Og 
i Pigernes Kammer var der ogsaa 
stille. Men Jørgen var Me nd for 
at faa dem allesammen op og 
faa Gang i Arbejdet og M ilknin-
gen. Nu begyndte han sat smaat 
at tro paa Æsken alligevr 1. Og 
under sine gentagne Ture Morgen 
og Aften opdagede han stadigt et 
og andet, der ikke var, som det 
skulde være — et Kreati r, der 
var sygt: en Maskine der trængte 
til at repareres ; Lamper der-
brændte til ingen Verdens Nytte 
— og saa videre. 

Og elterhaanderi var det, lige-
som der lidt efter lidt indtraadte 
en Bedring i Tingenes Tilstand. 
Folk sagde, at nu begyndte Jørgen 
Strandgaard at faa bedre Held 
med sig i sin Bedrift. 

Men Jørgen tænkte paa Æsken. 
Han forstod kloge Marens Raad, 
og han blev slet ikke overrasket, 
da han ved Aarets Slutning aab-
nede den lille Æske og blot 
fandt en Seddel, hvorpaa der stod: 

„Hvad du vil sig ret skal føje, 
hav med det et vaagent øje". 

Gode 

Spisegulerødder 
Og Kartofler sælges. 

Dalegaard Tlf. All. 99 x 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-- 4. 

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

Alm. Sparekassevilkaar 3 — - 
Boxer udlejes. 

Vi sender 

J1 7Zord6ornfiolm" 
luer 2Ige. 

:Tænk ogsaa paa os, 
naar 	fiar et eller 
andet at avertere, 

Nu er Tiden inde 
til at købe billige og gode 
Tapeter i 
Sandvig Boghandel. 

Stort Udvalg af alle 

Have- og Mark- 
Redskaber 

Hegntraad og Kramper 
Havefro og Chalotter 

Hegntraad i alle Bredder 
Kyllingefoder 

af forskelitge Sorter anbefales. 

P. C. Holm, 
Allinge. 

Foraarsbillede: Hjort i Skoven. 



MEDDELELSE,  
-et meddeles herved, at jeg fra Iste Trækning 

har overtaget Hr. Barber Larsens Kollektion 
for LANDBRUGSLOTTERIET. 
Indgang til Fornyelse gennem Haven. 

Ærbødigst 

B. Rasmussen, Hoier's Hotel, 

(9,(9(915KWX9C99G451 

Offentlig Gymnastikopvisning 
afholdes paa Christensens Sal 2. Paaskedag Kl. 7,30 

Opvisning af et Damehold og et Herrehold 
Entree: Voksne 75 Øre, Børn 35 Øre 

Efter Opvisningen BAL for Foreningens Medlemmer 

Allinge-Sandvig Gymnastikforening. 
NB. Onsdag den 4. April Kl. 8 afholdes den ordinære 

Generalforsamling i Christensens Havestue. Dagsordenen 
bekendtgøres paa Generalforsamlingen. 	Bestyrelsen. 

KøbKonfirmationsuret 
og Konfirmationsgaverne 

Allinge Ur= og Guldsmedeforretning 
Stort Udvalg og sidste Nyheder i Ure og Smykker. 

Tlf. 140. 	CONRAD HANSEN. 	Tlf. 140. 

Er De i Tvivl om hvor De skal købe 

Kolonialvarer? 
>>>>)■Ny Gaa hen i PRilIVIA 

 	0■11ELIIME 

Kofoed &Mortensens Bygeforretning 

fa r. 
r. r. 
f; 
n 

C.C.CCAI:Ceeeftetteeellit‘tet! 

Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

I 	I Tlf. 77 og 79 I 	I 
	

I 
	

I 
I 

Al Slags Kunstgødning er paa Lager. 
udleveres gerne i disse Dage. 

Kunstgødning til Have og Urtegaard udvejes i alle 
Vægte og til rimelige Priser. 

Klorfri Nitroposka til Blomsterne. 

Nordlandets Handeishus. 

Prima velrepset Saasæd til Foraaret 
Ancher Byg, Tystofte Byg, Abed Binderbyg, Sølvhavre, 
Ørn-Havre, Segerhavre, Ærter, Vikker og alle Sorter 
Markfrø sælges. — Eventuelle Købere paa Pantebrevs 
Vilkaar bedes gøre Forespørgsel i god Tid. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi giver ca. 25 pCt. Overpris 
paa nye, prima Hønseæg, som sælges og bruges som 
Betaling for alle Indkøb af Varer i 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbrændt Portland Cement i Sække 
ventes daglig. Bestillinger udbedes. Vor Pris er rettet 
og rigtig. 

Nordlandets Handelshus. 

Restpartiet af gode Drænrør 
sælges billigt. Gør Forespørgsel til 

Nordlandets Handelshus. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 	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. 

lograden.  
2. Paaskedag Kl. 8 
Den svenske Talefilm 

De sorte Roser. 
Forbudt for Børn. 

Allinge-Sandvig Syge- 
kasses Sygeplejeforen, 
afholder sin aarlige Generalfor-
samling paa Forsamlingsh. Ham-
mershus Onsdag Aften d. 4. April 

Kl. 7.30. 
Dagsorden: Beretning, Regnskab 

Valg, Eventuelt. 
Bestyrelsen. 

To unge Karle 
søger Plads til 1. Maj paa Nord- 
landet som For- og Andenkarl, 
helst samme Sted — efter Adresse 

Freddy Mogensen, 
Nørregaard, Ibsker. 

Rosenkartofler 
og gode Spise- og Sættekartofler 
er til Salg. 

Munkegaard pr. Allinge. 

Kejserkroner 
er til Salg. 

Charles Nielsen, 
Kokkeløkke. 

Runkelroer 
er til Salg paa 

Rutsker Central. 

Glæd Konfirmanden 
med et 

Fotografi-

apparat. 
Stort Udvalg 

fra 7 Kr. 

Se Vinduet. 

Fotograf Alfred Fjoller, 

De nye moderne Foraarssko 
er hjemkommet. 
Rimelige Priser. 

C. Larsen, Vestergade. 

Gaaseæg 
til Salg. 

Frigaard, Tejn. 
Tlf. 68 y 

En po kakkeoploe 
søges til 1. Maj paa 

Hammersholm. 

Største Lager 
af færdigsyede Beklædningsgunst. 
i alle Størrelser samt Hatte, Huer 
og jernstærkt Arbejdstøj. 

Lager af Kjoletej, Bomuldstøj, 
Lærreder, Gardintøj, Dynetej, Fjer, 
Tæpper, Trikotage og Garner. 

Billigste Priser og prima Varer. 

Jens Hansen. 
Sortsrene og sygdomsfri 

Læggekartofler 
af Sorterne Goldperle, juli, Kej-
serkrone, Rosen og Skarpes, Vic-
tor sælges. 
Leveres og sendes overalt. 

C. C. Andersen, Dammen pr. All. 
Tlf. 124 v 

Allinge tekniske Skole 
Udstilling af Elevarbejder 
2; Paaskedag Kl. 2--6. 
Beretning afgives Kl. 5. 

Bestyrelsen. 

jetl I Paasken gaar Turen til 
Bornholms Zoologiske Have 
)))) 	  ved Stammershalde 
der aabnes 1. Paaskedag Kl. 10 Forind. og derefter er 
aaben hver Dag fra Kl. 10 til Solnedgang. 
Kom til Stammershalde, nyd den skønne Natur 
og se den zoologiske Haves mange Dyr: Bjørne, 
Ulve, Ræve, Grævlinge, Aber, Hjorte, Daadyr, 
Rov-og Hønsefugle samt iden nyanlagte kunstige 
Sø Masser af Vade- og Svømmefugle. 

Entree : Voksne 50 Øre, Børn 25 øre. ---- Fri 
Bilbefordring fra Humledal St. til Haven begge 
Helligdage. Partoutkort 3 Kr. og 1,50. Forenin-
ger og større Selskaber Rabat Besøget bedes an-
meldt forud. 

Parkeringsplads for Biler. — Havens Motto: Altid nyt! 
Restaurationen opvarmet. 

2. Paaskedag Koncert fra 4-6, — 5 Mands Orkester. 

Vel modt i Danmarks smukkeste Dyrepark. 
Direktionen. 

Xonfirmationmidstitr. 
I Aar er Kjolestofferne særlig smukke og billige, 

Stort Udvalg i Crepe Georgette, Crepe de Chine, Bare Crepe. 
Uldmousseline fra 1,75 pr. m. — Se Vinduerne. 

matros og Jaklie-Na6itter. 
Den rigtige Facon, den gode Pasform, det solide Stof. 

Alt i Undertøj, Sokker, Skjorter, Slips, Hatte og Huer. 

21ordlandetJ  XandelshtiJ. 

Extra sorterede Spisekartofler 
Ring Edvard — særlig velsmagende, sælges. 50 kg 3 Kr. 50 Ø 

Smaavægte a 8 Øre pr. kg. 
Gode blandede Kartofler sælges a 6 Øre pr. kg. 

Nordlandets Handelshus. 

Havefrø Blomsterfrø. 
Nye friske Varer i Breve sælges. Sultitereerter, Bønner, 
Rødbede- og Gulerodsfrø samt Græsfrø til Plæner, 
alt fra Akts. Dæhnfeldt, Odense - sælges i løs Vægt til særlig billig 
Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstra stærkt Støbegods fra Morsø 
og særlig fremhæves emaljerede Murgryder i 3 Storr. 

do. 	Vaske i 6 Storrelser 
samt Fyrdøre, Rensedøre, Riste og Ringe, som særlig 
solide og slet ikke dyre. Gør Forespørgsel i 

N ordiandets Flandeislins. 

dame- og gigefrakker 
til 9oraar og Sommer 

er nu paa Lager i smukt Udvalg. 

7Zylfeder fijemkommer daglig. 

‘41WAsIA, 

Victor PlancK, Allinge. 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

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



De `21ierterencle 
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 Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig  hermed og  modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
tering  paa Postbeviset. 

Uddrag af Keireplanen 
Gyldig fra 1. September 1933 

Rønne 
Nyker 
Klemens 
Ru 
Tein 
Allinge 
Sandvig  

7,54 
7,42 
7,33 
7,22 
7,12 
7,04 
7,00 

10,30 
10,15 
10,06 

9,53 
9,42 
9,35 
9,30 

13,55 
13,40 
13,31 
13,18 
13,07 
13,00 
12,55 

18,05 
17,50 
17,41 
17,28 
17,17 
17,10 
17,05 

21,55 
21,40 
21,29 
21,13 
21,01 
20,51 
20,45 

1 

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

Sem-  og Helligdage. 
8,10 
8,24 
8,33 
8,46 
8,57 

9,10 
9,0511,40 

10,45 
10,59 
11,08 
11,21 
11,3213,52 

11,4514,05 

13,05 
13,19 
i 3,28 
13,41 

14,00 

16,2519,45 
16,39 19,5922,34 
16,4h 20,08 
17,01;20,21 
17,12'20,32 
17,20 20,40 
17,2520,4523,20t 

22,2( 

22,43 
22,56 
23,07 
23,15 

W Rønne 
NN/ker 
Klem. 
Rø 
Tein 
Alling 
Sandv A 

10,30 
lu,15 
10,06 
9,53 
9,42 
9,35 
9,30 

12,55 
12,40 
12,31 
12,18 
12,07 
11,59 
11,55 

15,15 
15,00 
14,51 
14,38 
14,27 
14,19 
14,15 

18,30 

18,08 

17,47 
17,39 
17,35 

18,1721,45 

17,57 .21,23 

22,00 

21,36 

21,12 
21,04 
21,00 

Rutebilen Rønne- A i Tinge-Sandvig 
Hverdage 

14,05 17,35 Rønne H. 10,43 13,55 15,15 19,58 
14.10 
14,30 

17,38 
18,00 

Rønne Torv 
Hasle Torv 

10,38 
10,15 

13,50 
13,30 

15,10 
14,50 

19,53 
19,30 

18,30 Allinge 9,45 19,00 
18,35 Sandvig 9,40 18,55 

Sem- og Helligdage 
1 Rønne 

Torvet 
Hasle T 
Allinge 
Sandvig 

10,38 14,10 21,00 22,10 
10.33 14,05 20,55 22,15 
10,05 13,45 20,25 21,50 
9,35 19,55 
9,30 19,50 

De haableses 
Eldorado. 

-0- 
Depressionen og  Arbeids-

losheden har skabt en ny kali-
fornisk Guldfeber i Amerika og  
John A. Sutters Guldland over-
svømmes endnu engang  af Guld-
gravere fra hele Kontinentet. 

Men der er stor Forskel 
paa Guldgraverne af idag  og  tid-
ligere Tiders . . . . 

Qtt 	i, !omnier langfornt ruffenbe 
paa ben blade, gren eementtcj, bet 
løber font et finalt t?sclanb meflem eier-
rag bithe Wietgtoppe. Zu bt nebentinbet 
paa lang  9tiftemb ifinder man, font et 
fantnitiff sntannetanbitab, $atergfielb 
Ctiebiftrift meb fine mange bøje Ctie, 
!Biretaatne, teet fartimentlums.set font 

rceerve i en etob. Zet barer mange 
og baarbe timer, inben man tommer 
igennem her. Z''e et 93ejibing  fpinger et 
5Retuteffe frem pen Sløtebanen, friller 
fig  ntibt foentt $iten, f vinger meb Vir. 
mene og  debet: 

„$teafe, gine sne a lift". 
Zet er en 5.12emb, f(cebt i .2,afer. 

Cber etutbren Gæret betl] en balbfu lbt 
exe. Stan bit føre meb, og  beber om 
en „lift" - en fflratigittr. `,Det er hani 
fulbtommen IigegnIbigt buor tang ban 
tommer, bborben han tontiner, bare bet 
gaar beftpaa. 	r han tuet, bar ban 
all 	en tang  93entbring  bag  fig ? 
tan iberer iffe. SInapt bar Wilen fat 
lig  i Nebcegelfe for eubitu et 'Menne-
ffe fpærret 2iejett , eg  meb tibfirafte 
bcenk,er, en ecef ober efulberen, lige. 
fem ben førfte beber onr en „fif t" -
en trebie og  en fjetbe tommer op fra 
&Nitten, f tutti er ber en bet lille 
Vi-trent-n, ineb gbinber og  13etzti, etl 
kerneane af trætte, fultue og  etenbige 
`inennefter tiet er @tilbgraverne 1934. 

Unit er arbejbg(øg 1 'truerifa. Van 
har Uffe ta g  over hobebct, num har 
ingen hittg  et fpife. 

(etter man fig  nbninttet efter en 
tefultntlog .3agt efter 9Irbeibe tit hoi, 
le paa ett R3cent i en 93art, Viber man 
i be 90 nf 100 Tilfeelbe i .2øbet af 
millbte enb en kime taget af $olitiet. 
Ze janfaIbte „fli ghteourtg" - hurtig- 
homflolene 	 arbejber Mag  og  {Rat. 
aitett '24 tinter er man pen ffliennb 
af Boggcengeri blevet ibømt 30 Zngeg 
gæll ede!, og  laet fan bet bceribe, at man 
femme tag, fim man et !omniet ub, 
atter bliber ibømt 30 ..)oge.3 genfi f el 
- man bilbe nemlig  turde lig  tibtpna 
en Jernt i en gton $arf og  inbactube 
libt friff luft. 

tab Ral man faa firabe paa i ben. 
ne elettbigheb? 9itan har to &n og  
paa beta gear man ttl italifornien. 
gor bet føtfte forbi ber er varmt ber, 
for bet anbet forbi hev iffe er fan tue. 
get $otiti paa .42anbebejene og  fan for 
bet trebje forbi man bar et bestemt 
'at  nieb Nejlen, !utidig  at firabe 
@tilb i galifornien. Waturligbig infe 
meget, langt fra faet meget font i Zu-
guft eutterg og  itineg 9X8. sPariball4 
$eriober. tvcettimob meget ubetubeli-
ge Wtangber. heift nogle Em 4if( 
og  ber - nogle Storn til 2----3 .̀Dot, 
(arg 9,31erbi, og  bet flæber en bel Dagg 
utiijjounneligt Wrbejbe at flabe beær. 
`flest bour finbeg ber i vore Mage  
91merita en 93u, tibor ett 91rbejbgle4 
fan tjene 2 eller 3 Zollarg out Magen? 
9nan gear altfan ti[ Slalifotilien. 	bid 
man henna« hurtigtoget tager tui en 
fra 99.3efi, tit Eldurten 5 Dinge. glen 
tilfobg . . . ? 

De Haabloses Eldorado. 

Men Zulu' finbeg ber enbolt ben 
Zag ibag  ffivilb i 51.alifornien, 
tun paa et meget lille Cturaabe. 2 
eacramento for etfettipel, i U)ornbo, 
sitiotber tobe, ebafta, eiffiuou. Mia 
fe Jniranbee er intibtertib afterebe ub-
lejet til et eugellf eelffab, font (jenter 
benimob for 12 Wtiftionet `.Dollarg 
@tuts anili n  op fif:1 Wtinerne. Øen ben 
ar bcjbgløfe, fon] bar atafet fig  ober 
Caaierritå et£11 DC1 eanbørtener, finber 
tun nogle øbe, ubgrabcbe Cuiraaber, 

font gorretninggmatthen ilte længere 
interegfeter fig  for. ,an taber gennem 
etain og  Rornbg og  finer faa enbe-
lig  pari eacramentog etranb og  ftifter 
ben førfie og  bcbfte Liv ub font fin 
„efaim". 9:Qeb fine to Zonarg, font 
ban bar erbvedet fig  beb tiggeri tnt. 
beroejg, gear ban tit e()eriffen og  be-
taler Wigiftett for lit ?trent 

eaatebeg bifigen bag ligt, meget lang -
fomt, be nue @idbgraverteire. 9.Ttan bor 
i gorfeebreneg gamle, balbbejg nebrebne 
bInter, anbenber maafte ogfaa (ibt af 
be rufsne Wrbffeber, ber tigger tilbage 
fra [orbunw gulbrie Mage, bar fan 
bete Zonen bøjet i bet kolbe Wanb meb 
93aftepattben i haanben, graner utiber. 
jorbiffe @an ge i etaminet, er i beat. 
ligt l5untør, briffer 5-13unb for eull, 
og  finber Itu og  ba et l:31tIbforn til en 
Stleerbi af to ene*: h e Zonen:g. 

En Proces om fire Milliarder 
Dollars. 

dig tuebeng Mit famler e- underne 
fra bet en Mineg  fan ri9 e 93orb op, 
bar en lille lcbmeirift gantilie fil:evnet 
9Interitag forenebe etater og  træner en 

rftetning  pen 4 9Itillintber Zonarg, 
netop pari fflrittib af bette en Gattg  fan 
rige 93orb. 

Mette rige fflorb tilførte nemlig  en 
Gatt g  ben fcfnueieifte QrSorger Vluguft 
eutterg, her font amerifauft 93ergee 

falbte 	ofstt 91. ender, men  SRig- 
botntnen bteb pen en utchneesfig  sintret-
be  taget fra barn. Merfor g ør 91d-hi-
gede tnt Strnb gcelbenbe 
hente. 

;føn 2i. Gutter ubhanbrebe til Ze 
forenebe etater i 1829. ,Dan Slog  fig  
neb i fom paa ben hib 
lun bar bebygget i ringe llbflreefiling  

han købte Banb, folgte .Banti og  blet 
en rig  sil.Ratib. 

tt 3attuarntorgen i 91aret 1848 
bleu ban upføgt af ett meget ophibjet 
Mattb. Denne 9.1tattb beb!nitteg B. 
9-Rargbaft og  ban var 93eftnrer af et 

eabbeert, fom ogfaa tilhørte ent-
ler. Zen opbibfebe gRatib tog  tutter 
meb ben til et eteb, og  tog  noget 
Wintenbe op i haanben: ti tt it b! 

Ze lewebe binanben ben belligfie 
abgbeb om fanbet, men afterebn en 

Uge fenere graoebe over Znfinbe 9Rcenb, 
Stvinber, Clbinge og  $ørti efter @ulb 
paa Saeramentog eteentbe. $act en 
sfficzatieb poffebe &taflet tit 20,000, 
og  inben et Vier arbejbebe ober 100,000 
Iltenneffer pen be gulbbolbige @runbe. 
buortebe ffuthe ovn tutter funv 
ne tærge fi g  mob (00,000 9.nenneffer? 
1)an forføg te ganfte Pift, men blev af 
ben rafenbe Renneffentangbe flaaet neb 
fotn en huttb og  faarebeg banrbt, Ln 
af bang 	tittiner brcebteg. fan havbo 
ban iffe (tuben Iibbej enb at titteempe 
fig  Netten gennem $roceg. 

talt babbe imiblertib Peb @tilbad-
ver-;:stivarionett mifiet fan gobt lotn bete 
fin gormue, og  ban babbe ilte $enge 
tit at anela ge 100,000 TRennefter over-
for ben amertfanffe etat. De babbe 
taget ben 3orb, bet beuifelig t tilhørte 
Enur, og  ubbett ben i Bobber efter 
gorgobtbefinbenbe. 

Wflett $rocegfett tom afligebet 
Zen banbrebe gennem fire nftatiter og  
ben tog  fart lang  .ib, at Gutter bi 
før 11efultatet fistelen 	10 Zar efter 
bug Zøb ailluttebeg $rocegfen: ent= 
ter babbe fejret gennem alle fire 2n-
ficu*r. Zet oiiiftribte Baub tillorte 
ham og  bang refneltioe ?ltvittger, bitte-
rebe fire amerifatiffe Zoinflote. Ven 
ben nmeritaufte etat turabe iffe gob-
fenbe `Dommen. Zen bar rig tig  i $eitt-
eipet, fagbe man, men herfor turabe 
Megetingen iffe jage snillioner af Ven-
neffer bort for at give ,£.aubet til en 
enloft 91tanb efter en enfelt 3amitie. 
Viredet bar omtrent faa flort fom gun. 

Zeguben fanbt g-lus eringen ru for-
mel gejl i roeenen, og  efter at man 
havbe ptotefteret i 43 stiar, bar ent. 
ters; 911tbinger føtfil fornulig  bunbet 
engen, og ben armt-dl:luffe Blegering  
er Nettet tenbt etftatitinggpligtig. gire 
Witfliarber 	finmilieu titgobe bog 
fflegeringen - men ben fnat nibrig  

en 	. . . . £'g  lin famler haat,- 
løgbebeng hær altfaa be fibfte emit-
ter fra bife ufattbfuntige etatte, font 
engang  retniregfig  tilhørte echweityten 
Zugitft (.:;titter. ett etat, fom ban tab-
i femme Zjeblif, ban opbag ebe ben. . 

Tt. $ C. t(opurigtb), 

- Si mig, Hr. 	rktor, hvis De 
ztlligevei skal til det Side, 
sad. ikke se ind til [H itt h 

r:e k kede .Re.net  

)-ærcise!srelernent. 
efter gcerbfelgloven af 1. kuli 1932. 

-0 
$cer altib opmeerlioni, naar De faer-

beg put SUrebane. 
gobficengere man iffe fterbeg langg 

ab kørebanen, nem ber finbeg bruge-
ligt gottong, ag  bet er $labg pen 
Bette;  er bede iffe 	ilfrelbet, bar be 
fflet tit at fcerbeg tangs; .5føeebenett, 
men NI være agtpciagiven overfor ben 
øvtige grenble(. (§ 5). 

Rørenbe Rat ubbife fattig  gorfig-

tigbeh 'beb ft5rfe( fra en Gabe efter 
923ej inb i eller ober en anben, Peb 

tanbgtting  eller gorembring  af gcerb• 
felgretning, peb Rerfet ober .erttbatte-
broer, Gabe- efter $ejtrUbg og  gob-

gcengerfetter, forbi eibebeje, gennem 
.Borte etc. 93enbinger 	ffe tit ben- 
fire ;  9,3enbing  og  $agIcensføriet maa 
lun ffe, nulr ben iffe generer ben 813, 

rige geerbiel. (§ 9). 
aorbipngeren bagfra i @abefeubg er 

forbubt. 
ti( bøjte ibingeg i tort $ue, tit 

beflitte i meget flor *1tie, 
$eb 'biltg  tit biiire: fireel i gob 

ib forinben hannben langt ub tit 
(soire. 93eb eving  ti( benfile: firæt 
gab hib forinbett 	antiben langt ub 
til ben Etre. 	egn rneb $iften er ilte 
not 

	

Røretøj maa bolbe 	()bor 
bet generer geerbfelen. 

91aar tørenbe møber binanben, 
be begge ()pibe fan langt ti( højre, at 
ber er rigelig  $tabg imeflem bem, 
gorhitørfet bagfra gat fte ti( beflitte, 
og  man turt Pie, naar bet fan feg, at 
13ejbanen er fri. Zen, ber fører for- 

reft, 	ftratg bolbe tilbage og give 

rigelig  9 31ab4 til gorbitørfelen, naar 
ban bettfloeg herom. (§ 10). 

for at unbgaa eammenftøb mellem 
forede, ber frede, faalebeg, at bere4 
Bieje ffcereg, bar ben, font hat ben an-
ben paa bøfre baanb, V3igeptigt. Zen. 
ne 93eitmuttelle fritager bog  iffe ben 
anben for gorfigtigbeb. 	Ral 
bet bifeg. aorfigtigigb Peb acerbie( fra 
en minbre beicerbet 93ej ti( ett mere 
befcerbet 93ej efter Gabe. Zen, ber fø-
rer ub fra en ejenbom eller @dub. 
ftutte, bar $igeptigt for gcerbfef fra 
begge eiber. (§ 11), 

9-iaar et bolbenbe Sli.Sretøj foretager 
Ubibing  beb Jgangfættting, giveg 	egn 
font beb Mnbring  af gcerbfelgretning. 

	

Stør iffe inb i et Bigtog, 	roppeaf- 
betinger efter $rocegfioner. 

Bugteteenbinggtiben er en bdt. time 
efter og  en batb time før eoleng Qp-
gang, og  inbenfor beune ¶ib fral ane 
hefieføretøjer Niere forfinet meb en 
!fart tufenbe £ugte pair buet eibe meb 
bbibt 3u  og  en $ag E ngfe meb røbt 
Bug, bvig iffe gorlugterne bifer faaban 
dbt Byg bagub. Cginct Zeoefbogue ffat 
flabe Bugte, bur her ilte et @abebe-
(Wing. 

nulr Qutleflieti ligger i fløjre eibe 
af @aben, Ral finftiften benntte ben, 
nieb ntittbze ban bar 13after paa (41- 
ten, her er brebere eub ettiret, 

]Inar bobbeft gutiefti, font er f,ereg.. 
net for Qtsfling  i begge Retninger, lig-
ger i benflre Sibe af @aben, er  fi-
!tiften berettiget, men iffe forpligtet tit 
at benn tte ben. 

(15-uftifter Red tit enboer hib botbe 
fan langt til højre fem muligt, og  bet 
er forbubt at cUlte pen efter over gor-
tung  ener Itb af $otte etc. f ririfter 
man iffe bage fig  bagi nubre Røretøj-
er, og ban en (Stille man iffe beforb-
reg flere $erfoner, enb bett er ittbret-
tet til. &bur titte ftat »ære foriu.. 
net !mb Rotteøje og  i Bugtetcenbingg-
tiben meb flad lufenbe dugte (ber og-
jaa ffn( Inge til eiberne). 

1.iftifter ffat altib firme ntinbft en 

bannb pen etnret og  begge gøbber 
pen $ebaterne. 

$na 53anbeoeien er i gøge § 8 i 
grerbfe(gfoben faet bibt muligt ben 
nberfte Meter af $ejbanett forbebblbt 
auffiften (aftfaa iffe ben bebe Banbc. 
t.)ejgbrebbe);  ubovet benne nberfte sine. 
ter Ral l ufliften attib vige for Va-
tortørenbe, og  hvor bet er Gnileftier, 
er auftifierue (}envift ti( bifif e, 

@iber en $otitibetient Zem et tegn, 
faa ret Dem i alle 	ilfeelbe ubbetin- 
get beretter. 

Det tan forte inbtit 1000 Ur. at 
obertrcebe bigle Iiegter foruben muligt 

rftatningganfbar. 

- Jeg  har tænkt mig  at kalde 
mit Billede »Opvækkelsen«! 

tænker nu stærkt Saah! Ja, jeg  t 
paa at kalde dot »Gruonva•kkelsen«! 

Hverdage 
8,10 
8.24 
8,33 
8,46 
8,57 
9,05 
9,10 

11,00 
11,14 
11,23 
11,36 
11,47 
11,55 
12,00 

14,10 
14,25 
14,35 
14,49 
15,01 
15,09 
15,15 

18,15 
18,29 
18,38 
18,51 
19,02 
19,10 
19,15 

19,05 
19,22 
19,37 
19,51 
20,04 
20,14 
20,20 

8,20 13,00 
8,23 13,05 
8 50 13,30 
9,20 
9,25 

8,20 13,15 18,30 21,15 w  
8,23 13,20 18,35 21,20 
8,50 13,45 19,00 21,45 

	

9,20 	19,28 

	

9,25 	19,35 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutir 
Brevpapir,  
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, For&inger og private 
leveres billigst fra 

Ålling Begtilikkeri. 
imum~~~•s•11  

geS uden Sange er ikke 

ir nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. - En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faer De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig  med al Skæring, 

Høvining samt Salg  af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser, 

Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, = 
Telefon 127. 

ARBEJDSTØJ. 
Det største Udvalg. Den bedste Vare. Den billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 


