
Lærepenge. 
—o- 

— Er det rigtigt, at De hedder 
Jeanette ? 

Hun lo med en ung sølvklar 
Latter. 

— Ja, vist er det rigtigt ! Kan De 

ikke lide det Navn ? 
— Jo, hvorfor skulde jeg ikke 

kunne lide det ? Det passer netop 

saa udmærket til Dem ... og det 
mærkelige er, at jeg hedder Jean. 

Han viste hende det Stilehæfte, 
han bar under Armen, og hvorpaa 
der stod: Den franske Littera-

turs  Historie. Jean Ro ulier. 
— Hvad for noget, sagde hun og 

betragtede med Forbavselse hans 

mandige Ansigt med det mørke 
Overskæg, er De Student endnu ? 
. 	. De maa ikke have været me- 
get flittig i Skolen! Fy, hvor De 

gør Nar, De ler jo ad hvert Ord, 
jeg siger. 

— Jeg ler, fordi del lader til, at 
De anser mig for en gammel Mand 

Jeg er fireogtyve Aar. 

— Fireogtyve! Og jeg Bliver snart 
sylten. 

— Det kan man nok se, men 
Aldertn har jo ikke noget at betyde. 

Er vi ikke allerede Venner ? 

Hun sad og tegnede Rundkredse 

i Sandet med sin Paraply, stirrede 
aandsfraværende derpaa og sagde : 

- Aa, ja, hvor Livet dog er for- 
underligt ! 

Det var paa en lun Oktobermor-
gen, at de stiftede Bekendtskab [ned 

hinanden i Luxemboughaven. 

En bleg Sol sendte sine Siraaler 

hen over Havens Statuer og Terras-
sens Balustrade, som om den vilde 

bilde Folk ied, at det var Foraar. 

Spurvene hoppede kvidrende rundt 
$*. i Bed,me, hvor Efteraarsroser og 

Gykleturs endnu stod i fuldt Flor, 

inedees de visne Blade raslende 
hvirvledes rundt i Havens Gange. 

De havde, uden at tænke derover, 

sal sig pas den samme Bænk. De 
havde pludselig set op paa hinan-

den og smilet, og i deres Smil stod 
at læse : 

— Hvor Vejret er dejligt I „ . 
Hun er sød ! 
Han er ikke ilde I . 

Der gives Dage, hvor den milde 
Luft, en Snilde Solskin og Glæden 
over livet danner som en Bindestreg 

mellem Blikkene ligesom Bien ube- 
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vidst bringer Befrugtningen fra 

Blomst til Blomst. 

Hun syntes om ham pars Grund 

at hans krøllede Haar under den 
gran Filthat og hans flagrende Hin-

deslips, der gav ham et kunstnerisk 

Udseende. 

Han fandt hende nydeligere end 

alle de unge Piger, han hidtil havde 
set. 

— Er De ude for al gas en Tur, 
Frøken Jeanette ? 

— Ja, jeg gik ikke til mil Arbejde 
i Morges, fordi jeg havde Hoved-

pine.  
— Har De lidt ondt i Hovedet ? 
— Ja, særlig naar det er godt 

Vejr. De maa ikke tro, det er mor-
somt at sidde og lave 'Hatteforme 

hele Dagen . 
En stakaandet Herre kom hen til 

deres Bænk, hvor han sank ned tor 
at læse sin Avis. De rejste sig der-

for op og spadserede rundt i Havens 

Gange. 

— Hvor kan jeg træffe Dem i Ef-
termiddag? spurgte han. Skal vi 

mødes i del engelske Anlæg ; der 
er saa roligt? 

— Ja, vi kan mødes i den lille 

Alle, der gear langs med Gitteret, 

bag Statuen al Manden, der lavede 
Vers. De ved nok, ham, hvis Navn 

ligner Navnet paa en Parfume. Jo, 

vist ved De del! Hans Buste slaar 
paa en Søjle, der ser ud, som om 

den har slugt ell Tønde. 

- Aa, De mener Verlairie? 

— Ja. Hvorfor ler De ad det ? 
Uh, hvor De irriterer mig! Naa, Far-

vel og paa Gensyn, De kloge Herre. 

Jean blev længe staaende med 

Smil pas Læben og saa efter den 

lille, line Skikkelse, der forsvandt 

mellem de store Træer. 

Han skyndte sig at spise Frokost 

og naaede til Stedet, hvor de havde 

sat hinanden Stævne, længe før den 

fastsatte Tid. Han stillede en Stol 

til Rette ved Siden al sin egen og 

satte sig i en skødesløs Stilling for 

at indbilde sig, at lian aldeles ikke 
var utaalinodig. 

— Hun er sød og saa ubevidst, 

en ægte, lille Pariserinde. Man kan 
aldrig vide 	 Hende kan man 

maaske stole paa 	 

Jeanette kom kun ti Minuter for 
sent, 

Det stod ham ikke helt klart, 

hvorledes hun son ud; han huskede 

kun den løjerlige, lille Hat med 
det blaa Baand one, der lignede en 

omvendt Blomsterpotte, hendes fri-

ske Teint, hendes lattermilde, lyse-
bias øjne og den hvide Bluse, som 
stak frem af den blaa, skræddersyede 

Dragt, der sas fiks og nydelig ud, 
Ved saaledes at mødes igen efter 

nogle Timers Adskillelse, havde de 
en Følelse al, at de allerede havde 

kendt hinanden længe, Han tog 
straks hendes Haand i sin, og hun 
trak den ikke til sig, og de kunde 
ikke se paa hinanden uden at smile. 

Hun boede alene sammen med 
sin Moder, der ikke holdt hende 
særlig strængt, og hendes Veninde 
&line kunde nok hjælpe hende til 
at møde ham en Gang imellem. 

Han boede i Rue des Ecoles og 

fuldendte sine Studier ved Sorbonne, 

og han kunde otte fart Fribilletter 

til Odkonteatrel.; 

— Aa, det var dejligt! Sas kan 
vi gas i Teatret i næste Uge. Det 

er altid godt til en Begyndelse. 

Til en Begyndelse ... Det 

var en mærkelig Maade, hun ud-

trykte sig pas, og den stødte ham 

lidt. Men hvorfor vilde han ogsaa 

have, at denne lille Ubekendte skulde 
svare til del Ideal, han havde dan-

net sig af en ung Kvinde. 
Fandt han hende ikke køn, mun- 

ter og morsom ? 	. 
Han trykkede først el Kys pas 

hendes behandskede Haand, men 
kyssede hende lidt efter pas Haand-
leddet mellem Haandlinningen og 

en lille, smal Armring af Guld. 
— Uh, pas paa I udbrød Jeanette 

ivrig, da hun tik øje paa en fyldig 
Dame, der kom rokkende hen imod 

dem — jeg tror, at del er vor Ur-
tekræmmers Kone, Fru Meuron; hvis 

hun ser mig med en fremmed Herre, 

vil Inm sladre af Skole. 
— Er det hende ? 

— Vent lidt .. Nej, det er ikke 
hende, men hun ligner hende ak-

kurat. 

Han havde igen grebet den lille 

[-baud og nærmede nu sit Ansigt 

til hendes for at kysse hende paa 

Kinden, men i det samme fik han 

et Dask i Ansigtet. 

— Vil De være artig! Der sidder 
De og ser saa hellig ud, og saa er 

De saa nærgaaende. 

— Jeg vilde kun give Dem et 

lille, hitte Kys pas Kinden 	Og 

Fru Meuron er jo gaaet sin Vej. 

sit Inderste var han glad over, 

at hun saaledes forsøgte at undvige 
ham, men lian gjorde dog flere 

Gange Tilløb til at stjæle et Kys 

fra hende — det første Kys, som 

man aldrig glemmer. 

Hun skubbede ham blidt fra sig 
uden at blive vred og sagde : 

— De gaar altfor hurtigt til Værks, 
Hr. Jean. 

Sart blev han siddende artigt paa 

sin Stol og lyttede til den lille Je-

anettes Pludren. 

Fru Meuron tjente til Udgangs-

punkt for en Beskrivelse al ondsin-

dede Naboersker, der fandt, at Je-
anette var for elegant paaklædt. 

— Janten, de Damer kan De da 

lade, som De ikke ser, 

— Jeg er temmelig nødt til al se 

dem, naar jeg skal besørge mine 
Ærinder. Jeg er netop i øjeblikket 

meget ked af, al Moder gav mig ti 

Francs til at købe Knapper og Lid-
ser, for kis Traadhandlersken, og 
dem har jeg tabt ; jeg kan L hvert 

Fald ikke finde dem. 
— Tror De, at De har tabt dem? 

— Ja, del maa jeg sikkert have 

gjort. Nu laer jeg Skænd. 
— De ti Francs skal jeg nok give 

Dem ; jeg vil ikke have, at den lille 

Jeanette skal Ina Skænd. 

— Nej, det kan jeg ikke tage 
imod I 

— Hvorfor dog ikke? Hvor De 

er underlig I Se, her er de, tag dem  

nu. Jeg forærer Dem dem ikke, jeg 

Immer Dem dem — er det sile godt? 
— Ja, pas den Mande vil jeg nok 

tage imod Pengene, og De skal 
nok Ina dem igen, Det var pænt af 

Dem 	Tak t  

Hun puttede Guldstykket i sin 

Taske og flyttede tillidsfuldt og imø-

dekommende sin Stol nærmere tit 

Studentens. 
Solen gik ned, og en tin, let Tan-

gedis, der saa ud, som om den sneg 

sig ind gennem s Havens Gitter lagde 

sig over Plænerne. 

Jean vendte Hovedet om mod 
Jeanette, og deres Ansigter berørte 
næsten hinanden. Hun slog ikke sit 

Blik ned tor hans, og da han nu 
forsøgte al kysse hende, afværgede 
hun det ikke. 

En Trommehvirvel i det fjerne 
meldte, at Haven nu skulde lukkes, 
og en af Opsynsmændene, en skæg-
get, skikkelig Ærkeengel, der var 

vant til at jage Kærestefolk ud af 
denne lille jordiske Paradishave, hvor 
de gerne vilde blive sas længe som 
muligt, viste sig. 

— Nu maa vi gaa, lille Jeanette. 
Hvor det bliver tidligt mørkt. Fry-

ser De ikke ? 
— Nej, jeg befinder mig vel og 

er saa glad. 

Og med store, forundrede Øjne 
tilføjede hun : 

— Tænk! Vi har allerede kendt 
hinanden i en hel, Dag 

Han lagde hendes Arm i sin og 

trak hende med sig gennem den 

mennesketomme Alle. De gik ad 
Rue Auguste-Comte og drev lang-

somt ned ad deri oplyste og larmen-

de Boulevard St. Michel. 

De var atter ude i den store Bys 
Tummel. 

— Pan Gensyn i Morgen! 
— Paa Gensyn i Morgen 

De holdt hinanden i Haanden, og 

inden de slap, lød del igen fra beg-

ges Læber : 
— Pia Gensyn i Morgen ! 

— Ja, paa Gensyn i Morgen! 

Tilsidst gik hun sin Vej, men 
lian blev staaende pas Fortovet og 

kunde ikke beslutte sig tit at gaa 
ned ad Boulevarden al Frygt for, 
al lian skulde møde en Kammerat, 

der vilde spolere (terme dejlige Dag 
for ham. 

Han fulgte derlor eller hende paa 
Afstand for al have Fornøjelsen at 

se hendes nydelige Skikkelse saa 
længe som muligt. 

Da han var uanet til Rue des Go-

belins, SQ11 han, at Jeanette gik ind 
i en Parfumeforretning. 

Det varede ikke længe, før hun 

igen korn mi derfra, og hun gik 

hen til en Gaslygle og holdt en 

lille gul Flakon, soul hun ivrigt be-
tragtede, op 'nød Lyset. 

Jean gik lien til Butiksvinduet. 

Det var en al disse indbydende 
Bunker, son) I et straalende Lyshav 
udstiller baandomvundne Æsker og 
Parfume i Flasker med spraglede 
Etiketter til billige Priser. Alt bereg-
net pas et Publikum, som elsker 
forloren Luksus. Parfumerne bærer 
Etiketter med Navne som: For a ar s- 

duft, Verdenadamens.Drørn, 
Kærlighedens Triu m!, osv. 

Han blev startende. 

— Det var altsag Knapperne og 
Lidserne, hun skulde købe til sin 

Modet. Aa hvor det er sørgeligt ! 

. Du var ses saa heller Ikke ærlig, 
lille Jeanette, og selv om du vilde 

være det I Fremtiden, tør jeg ikke 
tro dig. Dit uskyldige Smil, dit 

kønne, barnlige Smil var ligesaa 
forfalsket som denne Foraaradutt, 

der kun er ti Francs værd Flasken. 

Januar. 

Ak, jeg elsker Januar — 
blaaneride og kold og klar, 
isnende og hild af Lys, 
fuld af Gry og Morgengys. 

Januer — det er en Flod, 
hvor jeg nøgen henter Mod. 
Alle mine ønsker gaar 
ind I Haabets nye Aar. 

Januar — jeg ligner dig 
ved en isblomst-prydet Maj. 
Jeg har, ildnet af din Luft 
aandet alle Drømmes Duft .  

Jeg har vandret Timevis 
som paa Vej mod Paradis. 
Under Rummets hvide Sky 
se min Sjæl, blaa, hvid og ny! 

Det er Livets Solopgang, 
der nu fylder mig med Sang: 
Væld af Vaar, jeg dybest bar! — 
Ak, jeg elsker Januar .. . 

Kai Hoffmann. 

Wienerbørnene. 
—0— 

Del var en af Juledagene, skriver 

Haagen i „Dg. Nyb.-, medens 

man endnu kunde telefonere. Jeg 

ringede og bad nogle Gæster hjem. 

En af dem- svarede : 

— Tak, min Kone og jeg kom-
mer gerne, hvis vi maa lage vor 
lille Pige nied. Hun er et nervøst 

Barn. Vi vil ikke overlade hende 
til Fremmede. 

Jeg vidste ikke, han havde Børn; 
men ban fik naturligvis Lov til al 

lage tiende med, og jeg sagde baml 
at der maaske var nogle Lysslum-

per pen Træet, saa der kunde tæn-

des en Gang endnu. 
Han korn med sin lille Pige, og 

det viste sig, at hun var et .Wiener-

barn". 
Del er det sørgeligste Barn, jeg 

I mit Liv hat set, og Synet af hende 
er det tungeste Indtryk, jeg har 

modtaget af Krigen. 
Hun hed Isobil og var en yndig 

lille Pige pas elleve Aar. Trækkene 
var saa fine og rene som paa et 
Helgenbillede, og de store, mørke 
øjne var saa dybe, al det vist var 

unaturligt for hendes Alder, men 
alligevel smukt. Min Vent fortalte, 
at hun spillede Klaver og var gen-
nernmusikalsk, og nar kunde se 
det paa enlivel af hendes Bevæget-
ser. Hun var luner Gratie ve knapt 

et Minut i Ro; og trods al denne 
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Bevægelighed lignede hun et lille 

Lig. 
Det er ikke nnk at sige, al An-

sigtet var blegt. Del var hvidt, eller 

gustent, og lormodellig var del og- 

saa derfor, man straks kom til at 
tænke pas de Helgen-Miniaturer, 
der er malet med tynde Farver paa 

Filerben, som skinnet igennem dem. 
Hendes Hud var som gennemsigtig, 

men der var ingen Blod under den; 
og Læberne, der var salt nydeligt 

tegnede, havde et blaaligt Skær. 

Jeg havde bedt en anden lille 

Pige komme med, en, der havde 
en tysk Moder, for at hun kunde 
have en Legekammerat, som forstod 

hendes Sprog. Og den lille Wiener- 
inde var flere Timer i mit Hjem, 
og de 10 Børn legede udmærket 
sammen, men ikke en eneste Gang 

saa jeg hende smile. Hun maa have 
glemt det. Talte man spøgende med 
hende, gav hun kvikke Svar i sam- 
me Tone — hun var det modsatte 
af et Hængehoved — men hun smitte 

ikke. 
Hendes Plejeforældre fortalte mig, 

at hun undertiden, naar de overra- 
skede hende med en Foræring eller 

en Kage, ganske alvorligt sagde: 

„I kender ikke Liver, og at hun 
ofte udtrykte sig som et gammelt 

Menneske, medens hendes Ansigt 
beholdt sin søde og barnlige Mine. 

Saaledes er altsaa Wienerbørnene. 

Saadan ser Krigens Efterslæt ud. 

Hvorledes mon det Slægtled, de nu 
danner, vil blive, om vi, som har 

forskyldt deres Ulykke, ikke snarest 
hjælper dem? 

Lykkeligvis er Hjælpen jo allerede 

paabegyndt. Og vi kan godt uden 
at blive rørt over os selv i den nær- 

meste Tid tænke lidt mindre end 

sædvanligt paa vore egne Behage- 

ligheder og mange :Fordringer til 

Tilværelsen og skænke dem, der er 

ramt saa haardt, en Tanke — og 

helst ikke lade det blive ved Tan-
ken. 

IeMen med at hjælpe Wienerbør-
nene_starnmer, jeg ved ikke fra hvem, 

men her til København blev den 

tørt al en af vore danske Legations-

snkretærer i Wien, Hr. B a u. 

Hele denne Hjælpevirksomhed be-

gyndte med næsten ingenting. Hr. 

Bau kom her pas Forretningsrejse 

og aflagde samtidig et Besøg paa 

Redaktionerne og forebragte en Plan, 
Legationer] havde. Man vilde i dens 

egne Lokaler 'udrette et Slags Køk-

ken, hvor de sultende Børn skulde 

kunne spise sig mætte een Gang 

orer Dagen, og hvor der skulde ud-

leveres Levertran til de svageste. 

Om vi vilde støtte Planen med en 

Pengeindsamling? 

Vore Læsere støttede den. De 
greb Itleri i samme Nu, som vi 

havde nedskrevet deri paa Papiret. 

Vi har sjældent haft en Indsamling, 
der saa hurtigt og saa ubetinget 

har vundet Sympati. Og da del i 

Wien blev konstateret, al Børnene, 
som i den danske og den amerikan- 

ske Legation blev bespist, slet ikke 

saadan, at de ikke manglede Føde 

mere, men blot saaledes, at de el 
Par Timer midt paa Dagen var 

mætte, forbavsende flinkt retlede sig 
op og log paa i Vægt, saa fulgte 
hele Bevægelsen for at hjælpe de 

stakkels Srnaa, som man nok uden 
at blive kaldt preusservenlig for pas-
staa er uskyldige i Krigens Misger-
ninger. 

Bevægelsen vokser for hver Dag_ 
Børnene, der er kommet hertil, be- 
sørger selv Agitationen. De kunde 
have samme Krav -paa Hjælp, hvis 
de var grimme, mutte og sky. Det 

var kun rimeligt, om de var nogle 
Grimrianer, for Nød og Elendighed 

lorskønner ikke. Men disse Wiener- 

børn er uimodstaaelige, Selv de, der 
her et almindeligt lille Dusinansigt 

uden nogen bestemt Skønhed, er 
henrivende ved deres Indsmigrende 
og tillidsfulde Væsen, deres kvidren- 

de stemmer og deres bløde, melo-

diske Sprog. Wienerdialekten, der 

er saa fuld at Vellyd. 
Sytten Hundrede Wienerbarn er 

her for Tiden, spredt over hele Lan-
det; og der indløber id Komiteens 
Kontor i Nicolaj Team saa mange 

Forespørgsler fra vordende Plejefor-
ældre, al man loreleibig regner med, 
at Danmark ialt skal kunne hjælpe 
fem Tusinde. 

Komiteens Formand er General-
konsul Franz Nordrand, Over-
relssaglører Sigurd Jacobsen 

rejser hver Uge til Warnemende og 
modtager nye Sendinger af Børn. 
Direktør G i uge  rejser videre med 
de Børn, der skal spredes ud til 

Provinserne ; flere andre Herrer hjæl-
per til, og en større Kreds af ester-

rigske og danske Damer udfører 
Kontorarbejdet, besøger Plejehjem-

mene for at forespørge, om Børnene 

arter sig vel, varetager deres Brev-
veksling med Slæglningerie i Wien 

o, s. v. 
Hvordan den Brevveksling er ? 

spurgte jeg Direktør Ginge. 

— Meget materialistisk, svarede 

han. 

— De skriver udelukkende, hvad 

de har spist. Side efter Side om 
Mad. Og dog kan man faa Taarer 

i øjnene ved at læse deres Breve, 

for de tilføjer; „Bare jeg kunde dele 
med jer 	eneste Sorg er, at, 

I ingen Ting har, medens jeg har 

saa niegell' eller „Jeg boaber, jeg 

faer lidt med til jer, naar jeg, tyk 

og fed, rejser hjem". 

Med „Fedningen- gaar del saa-

dan, at den, der sidder inde ined 

Rekorden, er en Dreng, som har 
været her i seks Uger, og som lutr 

taget fem og et halvt Kilo paa. Men 
den er ikke det eneste, Børnene 

fremtidig vil mindes Danmark for. 

Aandeligt bliver de ogsaa hjulpet. 

Det Tryk, de har levet under, bliver 

taget fra dem. De fast Nøden og 
Sorgen pas Frastand. De laer deles 

Sind i Ro — a! det skal siges om 

Børn I — og de faer Kræfter, saa 

de igen kan opfatte nye Indtryk, 

lære at udvikle sig, tænke paa an-

del end paa deres ulidelige Træthed 
og deres lille sultne og slunkne 

Mave. De bliver, kort sagt, rigtige 

Børn igen med Muligheder for en 

Gang at blive til Mennesker, der 

kan tænke paa det foregaaende Slægt-

led, part os, uden Had. 

FRED! 

FRED! du stærke, du milde, 
som gear mellem Hjerterne Bud, 
sletter Hadet det vilde 
af Menneskesjælene ud, 
stilner Ufredens Strømme 
og læger de dybeste Saar, 
af Krigens Mareridts-Drømme 
forjættende lys du fremgear. 

FRED! du lyser og luer 
blandt Menneskers talløse Hær 
ind i de sorgfyldte Stuer, 
hvor Hjerterne Savnene bEe'r. 
Væk, hvor Død, Sorg og Kummer 
sig satte de, stivnende Spor. 
Haab og Livsmod af Slummer; 
da Lykke af Freden fremgroer. 

FRED! I dig skal vi lære 
al vække den Broderskabsaand, 
som uden Nag at bære 
kan knytte de bristede Baand. 
Da, mens Skyggerne vige„ 
den Verden, der keemped' og led, 
luftret, genfødt vil fremstige 
og vogte sin dyrtluelate Fred. 

H. B. Thors en. 

Den hede Soldat. 
Af Gustav Meyrink 

(Oversat Ira Tysk al Chr. Stub-Jørgensen.) 
—o— 

Det havde ikke eeræret et ringe 
Arbejde for Militærliegerne at lor-
binde alle de saalede Fremmedle. 
gionærer. 

Annamiterne tife 	dearlige Ge- 
værer. oe lloasekuglerne var næsten 
altid blevet siddende last i Krappen 
paa de stakkels Soldater. 

Den medicinske Videnskab havde 
i de sidste Aar gjort amore Fremskridt, 
det vidste selv de, dem ikke kunde 

læse oe skrive, og de underkastede 

sig -- hvis dem ikke var nogen Vej 
udenom — villig rnhver Operation. 

Alligevel døde le fleste — mert 

altid først eller Opeiatirairn — og 
ogsaa kun fordi Annamiternes Kug-

ler ikke var behandlet antiseptisk 
før Skuddet, eller havde revet sund-

hedsfarlige Bakterier med sig paa 
deres Vej gennem Luften. 

Beretningerne fra Professor Mosi-
schgdel, der at videnskabelige Mo-
tiver og med Regeringens Billigelse 

havde sluttet s g til Fre nmedlegie-
nen, dræbte hver Tvivl om del. 

Man kunde ogsaa lakke hans 

energiske Anordninger for, al Sol-
daterne ligesom de Indfødte i Lands-

byen kun lalle hviskende om den 

fromme indiske Fakir Muckhopa-
dayits Vidunderkure — — — - 

Som den sidste saarede biev længe 
efter Skærmydslen Soldaten Wenz<1 

Zavadil, Bøhmer al Fødsel, basret 
fød i Lasarettet af to annamiliske 
Kvinder. Da man spurgte dem, hvor-

fra de korn saa sent, fortalte de, at 

de havde fundet Zavadii liggende 
som død foran Muckhopadayas Hylle, 
og derfor havde søgt ved Hjælp ef 

en opaliserende Vædske — det ene-
ste, der havde været al tiede 1 Fa-
kirens forladte 'Hytte — at bringe 
Imin til Live Igen. 

Lægen kunde Intet Saar finde, 
og fik paa sine Spørgsmaal ikke 

andel Svar fra Patienten end en 
vild Knurren, som Mur mente var 
en eller anden slavisk Dialekt. 

For alle Tilfældes Skyld forordnede 
han el Klyster og gik ind i Officers-

feltet. 
Forts. 

ittisljeoeslor oo Yder. 
Søndag den 25. Januar. 

Allinge Kirke Kl. 10, Skrin. 91/2. 

St. Ols Kirke Kl. 2. 

Beielisda Kl. 4 A. H. [tiendes. 

Mandag Ungdomearaelingen. 
Tirsdag K. F. U. K. 
Onsdag Samfundsmøde. 
Torsdag K. F. U. M. 

1011.1011~1111=~~ 

Altfuge ~iogr~i, 
Søndag 25. Jern ar Kl. 7-81/e 

Hvorledes jeo blev Detektiv. 
Amerikansk Skuespil i 4 Akter, 

Joe Dcebs lorlæller her hvad der 
bragte ham til at blive Detektiv. 

Sædvanli ;e Billetpriser. 

siarl.Udsalg 
i denne Maaned 

,:arsen 
Skotøjsforretning. 

Stort Parti Harre- og 
Damefodtoj udsælges me-
get billigt.  
••••••• • •••119119 

Xarnevall 
Stoffer og Besætning sand Masker 

til Karnevalsdragter i staml Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg, 

111•4111111••• • ***IN** 

.2n-ende 
er til Salg pari Molleg.arard I Re 



Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
K AFF E. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

3 gode Heste 
er til Salg: Alder fra 7-14 Aar. 
Størrelse 64 a 66 Tom. 

Vognm. Jacobsen 
Telf. 19. 	Allinge. 

3 unge Mennesker, 
ønsker fuld Pension, eventuelt Logi 
i Allinge. Bill. mrk. „Haandvrerker". 

En Pige 
og en 14-16-aars Drøn" kan 
faa Plads paa 

Brøddegaard 
Olsker pr Tein. 

En Hest 
2-4 Aar, ønskes til købs, og en 
saa god som ny Mælkevogn til 
5000 Pd. er til Salg. 

Mathias Andersen 
.Akselhaj' pr. Rø St. 

En næsten ny 

Herrecykle, 
en Sommerklædning og et Par 
Skaftestøvler Nr. 42 ej til Salg. 

Peter Bentsen, 
St. Myregaard, Olsker. 

Tapeter! 
— For at skaffe Plads til de nye 

Tapeter, sælges Restlaget for sidste 
Aar til betydelig nedsalte Priser. 

Charles Svendsen, Hasle. 
Telefon 66. 

El Parti Tændstikker 
udsælges for 20 Øre Pk. 

tiliOgB blind' og Prodoldforrotoiog 

0Yerretssagis liojesoll-Kodoed 
Sct. Mortensgade 17, hane, Telf. 22 
(tidli. Fuldm. ved Bylogedkontoret i 

Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 

do. 	i Hasle hver Onsdag Fm. 

Olsker. 
Landbrugs-Regnskab. 
Enhver Landbruger bør I egen 

Interesse melde sig som Deltager i 
et Kur su s, som agtes afholdt 2 
Gange ugentlig i Olsker Forsam-
lingshus efter den 25. Januar. 

Eventuelt kan ubemidlede faa 1/1  
eller 1/2  Fripladser. 

Indmeldelser modtages al Besty-
relsen for Olsker Husmandsforening 
samt hos Formanden. 

Chr. Jensen. 

XarSeXest, 
som skal slagles, ring da til Kon-
rad Nielsen, Telefon Allinge 103, 
og De faar højeste Pris. 

NB. Hestene slagtes hjemme. 

Rø Afholdsforening 
afholder Generalforsamling Lørdag 
den 31. Januar Kl. 6 hos P. Lar-
sen ,Bobbehusel". 

Missionsuge i Tein. 
Hver Aften Kl. 7. 

Mandag d. 26. Missionær A. Nielsen. 
Tirsdag d. 27. den samme 
Onsdag d. 28. Pastor Reumert. 
Torsdag d. 29. Missionær L. Larsen. 
Fredag d. 30. 	do. 	Ærø. 
Lørdag d. 31. Anker Larsen, 

Alle er hjertelig velkomne. 

Rø Sygekasse 
afholder ordinær Generalforsamling, 
Foredragsforeningens Sal, Mandag 
den 2. Februar Eftm. Kl. 6 med 
Dagsorden : 

1. Beretning og Regnskab. 2. Valg 
af Bestyrelse og Revisor. 3. Eventuelt. 

P. B. V. 
M. Svendsen. 

Niti. Regnskabet ligger til Efter-
syn hos Formanden i 8 Dage. 

En ældre god Ko 
som kælver i Marts Maaned er til 
Salg paa 

Gudmingegaard, Rø. 

En Ko, 
111% som ,i. 	kælver i Marts eller .,.... __  
en s,,,ii har kælvet i November, slam' 
til Salg hus 

lians Hansen 
ved Ylsegnaid i Olsker. 

Svanebay 
er hjemkommen og føres i for= 
skellige Farver. Ekstra svært 
og varmt, egner sig udmærket 
til Undertøj, Pris 6,50 m 

Nordlaudets 
"ses^srapaess,,,~~ 

GODTKØBS-UDSALG 
Mit store aarlige Godtkobs-Udsalg 

begynder 

Lørdag d. 10. Januar 
Masser al ker er Nid helydeligt i Pris. 
Rester og ukurante Maal af næsten alle Slags 

Metervarer er fremlagt mærket med Maal og Pris. 

Paa alle Varer, der 'ikke er nedsat til 
en beslemt Pris, gives under Udsalget 

10 pat. Rabat. 

2iagasin du .Wordaidscilpillinge 
J. P. SOMMER. 

Det aarlige Udsalg 
begynder Lørdag den 17. Januar 

I denne Uge erl-fremlagt et stort Parti hel- og halvuldne Kjoletøjer. - Disse Kjoletøjer 
realiseres til meget smaa Priser. 

Messen. CHR. OLSEN. Allinge 
Prima saltet Torsk 
anbefales til 50 Øre pr. Halvkilo. 

Chr. Jørgensen, 
Telefon Allinge 92. 

Frk. Agnes Jensens 
Danse undervisning 

paa Højers Hotel 
begynder den 26. ds. 	Hver Man- 
dag fra 4-6 for Børn. 

Barber Bang modtager Indmel-
delser og besvarer Forespørgsler. 

Et Guldkors 
med Kæde er tabt paa Vejen mel-
lem Allinge og Sandvig, bedes af-
leveret paa Apoteket. 

Missionshuset 

„BETESDA 
Søndag den 25. 

Gudstjeneste Ki. 3. A. H. Brevdes. 
Tirsdag d. 27., Onsdag d. 28. og 
Torsdag d. 29., hver Aften Kl. 7: 

Vækkelsesmøder. 
Alle indbydes. 

Appelsiner 
Ira 10 Øre Stk. 

i. jj. (sat...ye it. 

k Ile bort deo sidste Nyhed? 
— Nej, Miad er det ? 
— Jo, der siges at Træskomager 

M. Lund, Lindeplads, Allinge, har 
faaet mange Træskostøvler hjem nu 
— og de skal være saa udmærkede. 

Vi heder om burlig Besliltiag 
pas 

18 pCt. Superfosfat. 
20 pat. Kalisalt. 

ægte Chili Salpeter, 
Norges Salpeter, 

saa al vi kan faa passende Partier 
hjem i god Tid. Priserne ere lavest 
mulig 

Nordlaudets lladoishos. 

Eo brum! 1Jsijoiloffogo 
med Tæppe-Charabancsæder er til 
Salg for 250 Kr. 

V. Sørensen. 
Borrelyngen, 

ra "itrierika 
er hjemkommet et meget 
stort Parti Arbejdsbenklæ-
der og Overtræksbenklæ-
der med Seler. 

Kvaliteten er særlig god og Pri 

sen meget rimelig i 

Nordtavlets lldililei81111S, 

I/ 

Orsnæs. 



Vi har rigelig Lager af 

Bedste engelske Smedekul, 
Store engelske svære Kul, 

som sælges efter billigste Beregning pr. Kont. eller pr. 3 Mdr. 

Nordlandets Handelshus. 

I fri Handel haves : 

Glutenfoder, Hvede klid, Majs, Byg, Havre, 
Blandsæd. 

Knækmajs, Majsskraa, Bygskraa 
til Ombytning ventes, 

Soyaskraa, Majs og Hvedeklid. 
Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 	 J 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
nonne—Sandvig 

	

820 	630 

	

843 	653-  

	

903 
	

713 

	

923 
	

73  

	

941 
	

751 

	

954 
	

804 

	

10— 
	

810 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Re 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Bomholms Margarinialliks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

,  

10- • 

••••' 
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91orblatibet5 

Vi har det største Lager af 

Voksdug og :inoliunz. 
Prima Bordvoksdug fra 2,85, 
Voksdugsborder til Hylder 22 Øre.  
Linoleum til Gulve, forskellige Kval. og Mønstre. 

Nordland@ts Handelshus. 

----1 	Afdeling i Allinge 6–'9----- 
Kontortid : 10-12 og 2-4. 

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
,if 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a. 

■ •••ffilffilln, 	 .••■■•■••• 	 

Aydr i Nordbornholms beillad! 
Cl 	 • 	4..1 

• • • • 

• • 

	• 	J • • • • • 

anbefaler 

Kolonialvarer 
Konserves og Frugtsafter 

Værktøj, Redskaber 
Køkkenudstyr, Urtepotskjulere 

Kaffestel, Spisestel 
Kakkelovne og Komfurer 

Tagvinduer, Staldvinduer 
Murgryder, Plumper, Jernrør 

Brædder, Planker, Lægter 
Tømmer, Cement, Tagpap 

Søm og Skruer 
Smøreolier, Drivremme 

Rernmefedt, Smørekander 
Roegrebe, Roeknive, Roekurve 

Børstenbindervarer 
Spegesild og Kryddersild 

Vs  og t/4  Tdr.  

Klipfisk, Fedt, Margarine 

• 

sÆllinge Xolonial= 
9roduktforretning• 

j• 

• • • 
• o • • • ie•s • • • • • • 

80.roholffis Simre- & Lundum 

 

• 

 

• 
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Bestil Deres Tryksager i Allinge Bookeri 
Vi ere Købere af reelle Partier af 

Havre, Byg, Vikker, Blandsæd, 
og for Partier, som er absolut sortsrene og i god Kondition, 

betaler vi høje Priser. 

Nordlandets Handelslins. 

Vi tilraader Landmændene at bestille Deres Forbri4.1, af 

Bedste Standard llosillidoon 
for Host 1920 hos os. Vi har købt et større Parti af denne 

kendte Kvalitet, og Prisen er rimelig i 

JiarbinttUft4 

Fra Sejler „Kristian losses der 

Store harpede engelske Ovnkul, 
Knuste engelske Gaskokes, 

som anbefales. 

Nordlandets Handelshus, 

Prima Ris meget billigt og 

Prima Klipfisk anbefaler 

%iltoge Refonint, 	'.l ru  

WACOMCCCMJetrOCCCCOCCODOCC10:000CCCCX7CCCICCOCO:COMX:1 

••••? 

Dugedrejl 
er igen paa Lager i forskellige Mønstre og Kvaliteter. 

Dobbeltbred fra 6,75 pr, m .  

Nordlandets Handelshus. 

Vi har atter 

riflet Jernbanefløjl 
paa Lager. Meget svært og stærkt. Udmærket til Herreklæ-
der og Børnetøj. Sælges for 8,75 m. 

Nordlandets Handelshus. 

Erindringsliste. 
Toldkamret R-12 Form , Z - 5 Elierm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2--1 Eftm. 
Lanne- fi Diskontobanken 2-4 Eftm. 	

er 

Sparekassen 10 -12 og 2 - 4. 
Branddirektøren do. 
Stempenilial i Sparekassen. 10-- L7. 2-.1 
Darrtriskilisexpeditioneb, enten ved Ski- 

benes Ankomst og Aft,ang Tirsdat! 
og Fredag Efterm., Mandag øj! , 
Torsdag rorm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fri•dag 6-7. 
Distriktslægen 8-0 og 2-3 
Postkontoret: Søgnedage 9•-12 og 2-6 

Sortdag 9-1a. 
Telegrafstationen 3 Morgen til 9 Aften. • 

Søndag 9-10. 
Statsanstalten for livs:orsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontorlid 1-4 Em 
Folkehogsamlingen pen Raadhuset: 

Fredag 7--8, 
Jernbartest. er arthen for Gods 8-12, 2 - 7 
hjælpekassen: Forind.. Bagerm. P. Holm 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Klemensker Smikeriorrelninn 
Telt. K1 n 13. 	L. Pihl. 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strangeste Diskre-
tion reed Hensyn til sine Kilder. 

Sandvig—Rønne 
Fra Sandvig 	11— 	8.10 

"lige 	1111 	83i 
Tein 	 1124 	9t 
Rø 	 1142 
Klemensker 	1205 	9-r5 
Nyker 	 1220 10---  
Rønne 	1240 10, 0 

Søn- og Helligdage. 

Fra Rønne 	8.15 1235 450 
Nyker 	bo4 1251 509  
Klemensker 921 	111  526 

Rø 	 939 129 544 

Tein 	934 114 5.46 

Allinge 1004 151 1309 

Sandvig 1010 	615 

blandvig—Bønne 
Fra Sandvig 	1010 230 645 

- Allinge 	1048 238 653 
- Tein 	 1058 248 703 

Rø 	 1114 304 7"f".  
Klemensker 	1133 323 7M 
Nyker 	 114'5 335 75T1  
Rønne 	 1205 355 810 

De averterende 
anmodes om al indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementet-  kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

eger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 

ler De en Svend eller Lær . 
ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. XII An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds. 
stillende Resultat. 

w*-  
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Udebliver Bladet 

beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 

, blive rettet, 1 modsat Fald In» De 
henvende Dem til' Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De far 
det tilsendt. 

Firkantede Morsø Ovne 
lige gode for Kul, Koks. Torv og Brænd 

Vi har 11 fors kellige 
Ovne paa Laget. som 

sælges til gammel Pris, 

det vil sige, at Støbe-

riet senere har forhøjet 

Priserne med 2 Gange 

12'. pCt. 

Alle Slags Rør, Muffer, 

ildfast Sten og Ler. 


