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Alverden er klam i den
silende Nat,
der pierer de opkørte Veje.
Der findes ej Ly i det
bladløse Krat,
og Grøften har slet intet Leje.
Men vidt gennem Regntsagen
lysner et Skær,
der diset og røghvidt bebuder,
at Byen bag Bakkernes
Rygning er nrer
og venter med lysende Ruder.
Den ligger dernede,
for Stormen i Ly
bag Bybakkens skærmende
Skrænter,
med rolige Lamper,
den fredsgele By,
der venligt paa Vandreren venter.
Den samler de tusende
vildsomme Spor,
og Stierne mod den sig ,dreje,
Den drager den ensomme
Vandrer, der loer
paa mørke og fremmede Veje.
Og den, der i Gryet fra Byen
drog bort
og syngende vendte den Ryggen,
han vender tilbage,
naar Natten biir sort,
og søger mod Lyset og Lykken.
Han kommer fra Vandringens
vejtøse II
og fyldes at Fryd ved at møde
Mørket del kendte og
kærlige Smil
at luseode Ruder, der gløde.
Chr, Mtub.JorgenNen

Jens Skytte,
vor udmærkede folkelige Forfatter,
fyldte den 10. Februar 80 Aar, —
Som ungt Menneske besøgte han
Hajskolerne I Vesterskerninge, Asskov og ;pas Skovgaard var han
Indtil 1880 Højskolelærer, men har
siden da udelukkende helliget sig
sin literrere Virksomhed, Endvidere
har han i en Periode være! Redaktionssekretær ved Højskolebladet
og siden 1886 Redaktør al Børneblad for Nordslesvig) Indtil National Forlatleilorening i 1819 ophævedes, var Jens Skytte Næstformand i denne Forening; siden 1919
her han været Medlem at Bestyrelsen for Kolding Højskoleforening.
Af Jens'Skyttes Bøger, der har
haft en betydelig opdragende Betydning ude i Landet, nævner vi

Fredag den 13. Februar 1025
macoacomocexcacccx=zoixampoom=cccozcameccmcaxr Deccoccoarsozamo
Fortællingerne ,Jævne Folk', Tobinds-Romanen „Guld og grønne
Skove", eIljemslavnsbIlleder« og
„Færgefolk•, ,Fra Skov og Strand"
m. Ile der alle vil vække smukke
Minder hos mange Landet over.
Ved Jens Skyttes 70 Aars Fødselsdag udkom en samlet Udgave af
hans udvalgte Skrifter,

Fra gerne Lande:

Benares
ved Ganges.
Af EBBE KORNERUP.
— 0—
Nede ved Ganges ligger gule
Paladser og Paladser, der er sunket i Grus. Et Tempel staar pan
skraa som Pisas skæve Tanrn. Engang, da Ganges steg leajt:ever
sine Bredder, sank dette Tempel,
og Trin og Trapper gled skævt
ned i Jorden som ved et Jordskælv.
Fundamentet har været slet, de
halve Trin er endnu under Vandet.
Her ved Ganges bor mangen
en rie,Hiudu, for en Tid saltfald,
han har sit Hus eller sit Slot, der
altid venter ham, og her vil han
dø. Maharajaerne og andre Fyrster har bygget Slotte ved Ganges
Bredder.
En frisk Brise etaer ind fra Floden og her er køligt al ligge pas
Manne oppe paa Paladsernes Terrasser og se ned paa Flodlivet og
alle de badende. Solen bager til,
man mærker, man er nær Vendekredsen. Folk holder fine, hvide,
flagrende Lin til Tørre i Brisen.
Benares ligger ved Ganges venstre Bred, paa Floden glider Bandfærger frem og tilbage:tværs over
Strømmen og fører Folk over til
Sandbanken. Den holder op nede
ved den store, moderne Jernbanebro ; der er ellers to Broer, en for
gnaende, en Pontonbro.
Der lyder Trommer og brægende
Fledieloner, ovre, borte, et Sled
ude paa Ganges under en Baldakin sidder tilslørende Kvinder og
stirrer pine den glidenee Strøm.
Banden roes over til Moskeen, der
knejser pas den anden Bred, oppe
Minaret slikker en rød Fez herre
en Muselmand raaber til Middag:
Alah Muliamed rasu Hale
Gemt under Paraplyerne sidder
Bademænd og passer paa Folks
Tøj og larmer dem Kam eller Spejl
og Farve. De har Kokosskaller
med reven Farve, Marmorplader
med Sandeltræ udrevet i vellugtende Olie. Folk betaler dem en
Kobbermønt for Ulejligheden. —
Mens Bademændene river Farve,
maler Folk de hellige Tegn med
rødt og hvidt i Panden.
Ellers
driver Bademanden og sladrer om
ale hvad der fors gear ved Stranden.
Naar Sneen om Forarret smelter oppe pan Himalmjes høje Toppe
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begynder Ganges at stige. I Juni
Maaned naar den højt op paa Trapperne og skjuler ogsaa alt det gule
Sand paa højre Bred. Saa falder
den lidt efter lidt, men stiger Igen
om Efterearet, flair Monsunen har
væltet sine Vande ned over Bjergene mod Nord. Denne Gang ikke
saa højt. Om Vinteren er Bredderne gerne grønne af fint, sart
Grønt, der staar som unge Bede
langs Strømmen.
Ganges glider stedte nedad og
pan Floden driver alt muligt med,
hvirvles rundt i Karruseliur, men
føres bestandig ned mod Havet.
De, der sidder inde pas Bredden
og stirrer ud pan all dette drivende,
glider lel hen i et drømmende Niveau, ophører at være og er dog
lit. Floden har Magt, den klare,
grønbina Strøm Inger Øjet fanget,
griber alle de Masser al religiøse
Mennesker, alle de tusinder og

Speklakkel, der kan slag pan, naar
et Tempel er paa Højdepunktet af
Ekstase. De kimer, de trommer,
de blæser, alle samtidig I et langt
Drag, der sivende bliver ved og
gear een paa Nerveroe — de rnaher, de benialder, de hviner, de
synger — alt til Guds Ære,
Saa holder Støjen op, men ovre
fra et andet Tempel længere henne
gatir det los med andre dundrende
Trommer.
1 Manneekin er Benares bedenrende, naar Ganges glitrer i del
vage Lys og i et ble& Skær. San
er Biledene fulde al lividlilædte
Hinduer med deres Hustruer.
Allerskønnest er her dog, naar
Muselmanden raaber oppe fra Taarnet ; Der er kun en eneste Gud og Natten helt ejer Benares,

Tusinder al Pilgrimme, der mellem
Aar og Dag gæster dets Bredder.
De ser pan Ganes, de bader
Ganges, de drikke Ganges hellige
Vand.
Naar Solen gear ned ligger Berimes svøbt i Vanddampe og Sløv,
I glitreede. gulligt Skær, der gemmer alt i vage, gullige Toner, et
Lysskær, der kun findes i Benares
— ikke noget andet Sted paa Jorden.
Saa er der festligt ved Ganges
Bredder,
Hinduer gear ned og sætter et
Lys ud at flyde, det er især Kvinder, der prøver det, de spaar el
eller andel af, hvorlænge Lyset vil
brænde inden det slukkes, og hvor
langt det vil drive med Strømmen.
Ude pas Ganges ser man lysende
Punkter, der langsomt men sikkert
glider Strømmen ned.
Ved Bredderne er der Baal og
Masser af Lygter, der spejler sig
i de mørke Vande, Folk spadserer
paa Trapperne, hellige Mænd læser højt, Præster, Fakirer eller Sværmere samler Folk om sig, — der
dufter af Røgelse.
inde I Templerne lyser det stærkt
fra Hundreder af Kærter.
Flagermus sværmer 0111 Ørene
pan een, Hundene gør. Aarerne
plasker i Vandet — men højest er
Lyden al Trommer, af skærende
Fløjter, ni Tingende Klokker. Man
gør sig ikke lel et Begreb om del

I, men Ingen Smøger er saa snævre
soni Benares de bugter og vinder
sig ud og ind og de bliver ved,
liere Kilometer kan man stadig
gas i samme krogede Gyde. Bod
ved Bod, kun et sabelt Hul efter
Rum ind I en Mur. Og hvad er
det saa for Butikker? — man kan
købe dem op med det samme og
lade et Par Kull bære Indholdet
bort i et Pur Kurvet Det er rent
utroligt at de sidder Dag ud og
Dag ind for at sælge denne Smule
Kram. — Naturligvis er der ogsaa
Butiker, hvor Handelen gnar livligt, navnlig naar der brases og
koges, sen staar der en Os ud al
Boden : den halvnøgne Kok sidder
pan Hug over en Gryde med Sleven i den ene Herind, han har kun
det smalleste Lændebrelte man kan
tænke sig, og bugner af Sundhed
da han faer nok at spise. Steger
han Grentsagkoteletter eller Boller,
lægger han dem op pan en Si og
vender dem, naar de er dryppede
al, saft vælter han dem ud paa
bugnende Fade. Folk spiser paa
Stedet eller faer de fedeste Varer
nied hjem i groft Karduspapir. Silkehandlerens Krambod er ogsaa
vellagret. I Benares væver man
vidunderlige Tøjer med Guldbroderier og Sølvtraad.
Men Boderne med Messingkar
er de rigeste, de straaler og skinner een I Mide. Gyder er fulde af
dem, den ene tæt ved den anden.

Genova har snævre Stræder, Venezias Passager er til at løbe vild
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Nu er Hermes Messingting opart
velkendte over hele Indien, hvem
vil ikke have en Messingkrukke,
der har barnet Ganges hellige
Vande.
Frugt sælges der, Læderting hos
Sadelmageren, Sandaler, men gennemsnitlig er Boderne Sall slet udstyrede, at man undres over at
Købmanden kan leve at sin Handel, tilmed underholde en stor Famille,
Og disse Gyder er kriblende og
krablende fulde af :',1eunesker. Geder driver om, nu vel, det kan gas,
luen naar man møder Okser og
Køer I saa snævre Pasager, hvide,
hellige Okser, der trasker om og
snusar efter Bananskaller, saa kniber det med at komme frem. Okserne gear som de vil, de ejer hele
Benares, ag de og Kragerne gør,
som de lyster. Kragerne fistrer ned
for Næsen al een og etjasle, vucdr
bort med Byttet. Der er køligt
Smøgerne, Folk hælder Vand paa
Brostenene, stænker snu man sjapper i Vand.
— I en Bogliandei købte jeg et
baandgjort Manuskript paa Sanakre
og fik det for en Slik.
Der er enkelte Træer, og unde.dem er der vidunderligt, Aberne
klatrer hjemmevant om, der er ingen som finder paa at gøre Benenes hellige Aber Fortræd.
Her I Benares er alting saa helligt, at man selv føler sig hellig,
navnlig naar man har badet i den
hellige Flod.
Jeg vandrede _ind i Smøgerne
og kom til det gyldne Tempel.
Ingen betræder det uden barbenet
og uden at have stænket Dørtrinet
med helligt Gangesvand. Der er
en Søle ved Indgangen, der stav
figelrem en Vandpyt, og de første
Stentliser i Templet er pjaakvaade.
Derinde er der Masser af Lys Dag
og Nal ; en kvelni Røgelseslugt
slaar en i Mode, Klokker ringer,
Blomster strøs om, Folk gear ag
kommer, der er en Puffen og Støden sammen for at komme frem.
Alle Pilgrimme fra Indiens fjerne
Egne forretter daglig flere Gange
her deres Andagt.
I et Hus overfor gik jeg op paa
Taget og sne ned paa Templet.
Dels Kupler er forgyldte og snuler i Solen. Tempel ligger tæt ved
Tempel, røde, fæle Afguder med
tre Øjne, et ekstra i Panden, med
Elefantkrop komponeret sammen
med Menneske, glor en I Møde
Ira aabne Smaltempler.
Fakirer med sammenfillret, tjavset !laer sidder paa Hug og mediterer. De er overhængte med
Blomsterkranse, saa der dufter inde fra disse obskure Rum.
Da jeg stod ved Vendet, der er
helt klart, fik jeg Lyst til at bade.
Det saa forfriskende ud og her
var varmt, Pludseligt kom der en
Hindu, der spurgte mig ad om
alt muligt, lidt eller var jeg ude
al svømme. Han havde latint mig

øl rent Stykke Tej til at avebe em
mig I Badet som alle de andre.
— Hvor jeg boede?
— Ikke noget Sled.
— Om jeg var sulten?
— Skrupsulten.
— Om jeg vilde gen med hjem
og spise?
— Deller end gerne!
Saa kom jeg til at bo hos ham,
en Hindu, der gæstfrit aabnede
sit Hjem for mig. — Her i Bensres maa vi give Ris til hver eneste Gæst, der er se:ten — havde
han sagt, og jeg havde taget imod.
Da jeg vilde rejse efter et Par Dages Ophold, ing starede han besaenat paa, at jeg skulde blive. I
12 Dage var jeg hans Gæst. Jeg
saa hans Moder og unge Hustru,
bens Søn og Svoger, men Kvinderne boede tor sig oppe pert Taget og Familien holdt til ovenpaa,
mens jeg beboede de! tørste Rum
rede ved Indgangen. Naturligvis
spiste jeg for mig selv, Hinduerne
er strenge i deres Sæder og Skikke, derso.n vi havde spist sammen
havde min Vært tabt sin Kaste
hos Naboens.
Jeg sov paa Gulvet paa mine
Sengeklæder, der var hentet hjem
fra Stationen. Dagene i Beziares
gik som en Drøm. En Nat rejste
jeg bort. Alle fulgte mig ud til
Tungaen og vinkede Farvel.
Stjernerne lyste ng Lamperne
straalede i Benaren.
Ebbe Kornerup.
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hjemmet, og det er jo de feste af
har jo vore HeilEedeStErtier med
Form
af Genstande, der I det ny
i
Hje m indrømmes Hæderspladsen,
fuld' de repræsenterer Traditionen,
Forbin delsesledd at mellem del gamle Hjem.
Men cen Ting kar ikke føres
med: det er Landskabet, Skyernes
Drilt over vor Barndoms Enge,
Fuglenes Fløjt i Fortier og Høst,
alt del, som ikke kan siges, men
som føles med et let vemodigt
Anstrøg af Længsel over sig. Vi
sidder maaske en Nat og forsker
de støvede Folianter, Storbyens
Lyde er lorsturnmet, og vor Tanke
vandrer langt bort I Tid og Rum.
Da paa en Gang lyder et Trrekfugletløjt, højt over Husenes Tage, og
vor Barndoms Klokker begynder
nt ringe, først svagt og langt borte, sag stærkere og stærkere, og
ender tilsidst med at bære os pen
sine kære Toner hjemad til Barndommens Dal for i el flygtigt Sekund at lade vor Sjæl gennemgaa
den Ildprøve, der viser, om Liv
har bevaret den rette Harmoni.
Niar de heldigste Forhold er til
Stede, behøves kun et Fuglelløjt
for at fan os til at mærke Hjem.
stavnaleielsen i hele dens Styrke ;
men i Almindelighed skal der me•
re til, maaske navene hos dem,
der stadig lever i Hjemstavnen,
Det er jo snerlen, at naar en kær
og værdifuld Ting rykkes lidt bort
fra os, bliver den os lettere bevidst.
Her er det, Hjemstavnsdigteren
kommer til Hjælp, thi hos ham er
jo netop sket det, at Hjemegnens
Poesi har iklædt sig bestemte Begivenheder og Former, og for Læseren bliver det lel at gaa den
modsatte Vej, fra de beskrevne,
kendte Begivenheder i Poesien, til
det aandelige Indhold i Hjemstavnsfølelsen. Niar vel at mærke Digteren lormaar at indfange Poesiens
rene Toner i sin Digtning.
Digteren Ludvig Bødtcher sidder
en Dag i Rom og ser Thorvaldsen
komme . gasende, med Arbejdasievet endnu pari alne Klæder, over
den solfyldte Plads foran Barbara
Tiernes Slot. Da r r det, som ser
han paa ell Gang hele Danmark
gea forbi.

Os,

Af Magister Palle R e unkjier.
—o—
Alle unge Mennesker higer ud,
men længes hjem, og først sent
forstummer denne Higen og Længsel, hos mange aldrig. Dette gælder ikke blot I bogstavelig Forstand, nemlig hvad de ydre Forhold angaar, men passer ogsaa
paa Menneskenes sjælelige Rørelser. Der er hos enhver af os en
Higen efter ny Indtryk, efter ny
Viden, dier Udvikling; men intet
Menneske, der bevarer Harmonien
I sit Liv — og ingen undlader Hans Gang mig lidt om Bølgen
delle ustraffet — kommer saa langt
minder
bort, at h n ikke altid hører sin naar blidt den dukker op og ned.
egen Sjæls Grundakkorder klinge,
Og da Thorvaldsen er forsvunden
og først naar de modtagne Indtryk
slutter
han Digtet med:
og den indhøstede Viden afstemmes i Samklang med disse GrundJeg føler tungt, al Sydens Sol er
akkorder, opnaas den rette Udvikstegen,
ling,
og længes efter Dan mar ks Betgehang
Hvad er de disse Grundakkorder,
der er af saa fundamental BetydFor Digteren kommer vor store
ning, og hvorfra stammer de?
Billenhugger til at repreesente HjemEn al de vigtigste Bestanddele landet, og Læseren lelger gerne
deri er Hjemstavnsfølelsen, der Digteren, niar Vejen er vist, idet
igen kan opløses i Følelsen tor vi føler, det er rigtigt, at ThorvaldBarndomshjemmet og tor Hjemeg- sen beret med !om en vigtig Benens særlige landskabelige Forhold. standdel i vor Glæde over DanSlægtsielelsen er at overordentlig , mark,
Betydning, og danner Grundvolden
Da Oehlenslæger efter lang Tids
for Nationalledelsen, og Minderne Forløb gensaa sin Barndomshave
om Barndomshjemmet rummer no- part Frederiksberg, salte ban i Digget af Livets skæreste Poesi. Da tet aTil mit Hjem og mine Bern•;
de gamle Nordboere udvandrede
fra Norge for al bosætte sig pan Nu er jeg her, nu atter her jeg
Island, drog de af Sted sisegtsvis,
stiar.
og Stridigheder mellem Enkeltper- For første Gang igen i tretten Aar
soner var ensbetydende med Stri- en Hytte jeg at dine Gene bygger.
dighed mellem Slægterne. Men Min Graad, min Ild forvandter sig
til Ord.
for at bevare Fortsættelsen i Hjem- Jeg ved, at her min Sanggudinde
mets Tradition medirarte de Højbor
asedestøtterne og bosatte sig, hvor bag Valnød- og Kastanjetræeta
Skygger.
de drev i Land etter at være kaKom,
I
velsignede,
I
elskte
Børn!
stet over Bord, da Land var i
Med eder vil jeg man for Rosens
Sigte; alt ud fra det Synspunkt,
Tjørn
at hver Fiejsedestøtterne drev 1 og dvæle ved hver et mærkværdigt
Minde.
Land, matte Forudsætningerne
End er jeg Barn og glæder mig
vare til Stede for at opbygge det
som I:
ny Hjem i samme Aand som det
Den søde Blomstertid er ej forbi,
Enhver af os, som For- nej, nej, med Døden skel den
'forladte.
tørst forsvinde.
holdene har ført bort fra Barndoms-

VI ser her Digteren bestie Livets og I dette Tilfælde ogsaa
Kunstens Ildprøve ved Synet af
Barndomshjemmet,
Og for at tage et andet Eksem•
pel: Hvem føler ikke ved Læsningen al Aakjæra: »Rugens Sange • , at Bondens Arbejde med at
bringe Høsten I Lade ikke alene
er et Arbejde tor at bjerge Føden,
men et Arbejde, dar udføres 1

Skaret ai Livets Poesi; thi Livets

højeste Resultat er nt 'enke de
gyldne Dynger t Lade, som Vaaren og Sommeren har skabt Mulighederne for. Det er den Slags
Digte, der tjener til at vække den
rette Arbejdsglæde, fordi de teer
Hi.nlen til st hvælve sig over os,
ren, bias og uendelig.

Lammet blev reddet i sidste øjeblik.

kontrekt.
Sær en muk kvindelig Listefører n ed Vindue'.
Anbring en Tombola og en Fodboldplads.
Oplag Vslehandlingen med Vælgerne paa Film.
Giv Eheriutddegskaffe med
nerbred.
Hold Auktion

over billige Smykog uddel Præmie Rebusser.
Lad cl Orkester spille i Valglokelet, og hvis det allaemmen Ikke
hjælper, forbyd da S'ernmeargivumg ved Lov. Saa kommer Vietgerne.

ker
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Søndag d. 15. Kl. 7,30 Alten Altergangsgudstjeneste Pastor Klistr.
bæk og Sognepræsten
St, Ols Kl. 10

.ae

Luthersk Missionsforenin g,
I Alten (Fredag) 1(1 8 Chr. Petersen tre Græsted.
Søndag den 15. Februar.
Tein Kl. 2, All. 1,30. Chr. Holm
Baptist menigheden.
Sandvig Ungdomsmøde 7,30
Metodist-Menigheden GBetesda').
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm.
Søndagsskole Kl. 2.
Enhver er hjertelig velkommen.
Pastor Berger-Petersen

-4
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Fra en kalifornisk Farm fortælles i denne Tid følgende dramatiske Tildragelse. En mægtig Kongeørn var kommen sejlende pan
sit brede Vingefang ind over Farmen for at udsøge et Bylte, og
den fik de ogsaa hurtigt øje paa
en Flok Lam, der gik fredeligt og
græssede, Pludselig satte den i et
Sus ned mod et lille Lam, spilede
de stærke Kløer ud og skulde netop til at hugge dem i Lammet,
for at bære det bort gennem Lutten til de store Skove,
Men netop som Røveren var

Ell 200 firs Minclefill
—0—
I Onsdags var det 200 Aar siden
at den danske Industridrivende,
Godsejer og - Legatstifter Johan
Frede rik .Cla sse rr fadtes, og der
ez I den Anledning afholdt store
Festligheder i Frederiksværk, der
kan lakke Ciassens ivrige Initiativ
for sin Tilblivelse.
„Den danske Kanonkonge" kaldles Clnssen i sin Tid, da lian oprettede Krudt- og Kanonværket
Frederiksværk og med eneslanende
Dygtighed drev det frem til al være
en betydende Faktor I dansk Industri.
Senere blev Clessen Jordbruger
om en Hals og stor Godsejer. idet
han 1768 købte Korselitze og Karlefeldt paa Falster, og fart Aar eller fik han al Godset ved Frederiksværk oprettet de to Hovedgaarde
Arresedal og Grønnesegaard. Men
Dam som Legetstitier vil Ciassens
Navn bevares. I hans lettamentariske Bestemmelser 'lægges der Vægt

.•
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nede over, Lammet, lød et Skud,
og I næste Sekund segnede ørnen død om ved Siden ef Byltet,
der forskræmt sprang borl, Skytten,
der sar resolut havde grebet ind
i Affæren, var en ung Pige, Miss
Ria Tilden, der et øjeblik efter
med Stolthed løftede den dræbte
Røver op og holdt dens Vinger
udspilede, medens man fra Farmen løb til og log ovenstaaende
Billede af den resolutte unge Jægerske med ørnen, hvis Vingefang
Ira Spids til Spids malle 7 Fod
og 6 Tommer.

paa Oprettelsen af en Agerdyrkntngsskole og paa en Række Bestemmelser til Fordel for Banderne
paa hans G adser. Han ønskede
Løvrigt, hedder det i Testamentet,
at hans efterladte Formue som en
»bestandig samlet Fond' skal anvendes a rd at danne nyttige Mennesker til Statens Bedste, til at
understøtte og befordre Vindskibeli g hed og Arbeldssombed i de nødvendigste Dele for Landets Vel og
til at hjælpe og lindre Fattigdom
og Elendighed". Fonden, der raader over en rentebærende Kapital
al Cg.. 3 Millioner Kr., ejer ovennrevree Godser samt tre Gaarde
Amaliegade i København. Agerdyrkningsskolen er oprettet paa
Nassgaarci ved Knrlefeldt.

Frelsens Hær, Allinge.
Fredag Kl. 8. Musikmode
Søndag Kl. I0 Fm.
Helli egal e isesgudstjen este
— Kl. 1,30 Søndagsskole
Kl. 8 Atten Frelaensmøde
Sandvig Randstue;
Kl. 2 Søndagsskole, Kl. 4 Jubelro.
Torsdag Aften Kl. 8 Musikmøde
P. Freiesleben .

Allinge:Sandvig

Gymnastikforening
paa Christensens
Sal Søndag den 15. 1(1.8, las milt Medlemmerne indbydes.
Dellsg Medlemskort tor 1925 skal
twevisea og hertes afhentet inden
den 15 ie hos Kasserer H. Pedersen.
Medlemaliai

• 01•11/•••••••••••
•
•

Siografen.
Sindag den 15. Februar Kl. 8

ileder Ira

firhor
118Vile3111?ll.

Orm
Ira »Well.
Stort Folkeskuespil i ti Akter.

•

Fra Uge til Uge.
—0—
Solvbry l up.

— Arbejdsmand P. Pedersen og
Hustru i Tein kan pas Søndag
fejre deres Sølvbryllup.
Drengen fra Fattiggyden

heder den iliteressanie Film fra en
Storbys Dyb, der pile Sønda g fare.
vises i Biografen.

ileokogle grime iErler
ekstrafine, fine, mellernfine, grove
i hele, halve og kvart kg Deaser.
Snittebanner
Danser

i hel og halv kg

Carotter

i hel og halv kg Deaser
Fine Suppe Asparges

i hele, halve og kvart kg Dasser
anbefales til billigste Priser

P. ,;i11.). £citum,.

Kraftig Valgagitation.

Et amerikansk Blad bringer en
Opskrift pan, hvorledes man kan
Vælgerne
at atde tkil a
jgdeaulde
give Stein
r'C'Meari,
nate Valg herhjemme Shl•ri for Døren, kan vi maaske lære lidt at de
smarte Amerikanere.
Her er Opskriften:
Indlæg Radio paa Valgstedet.
Gaf gratis Frokost.
Tryk Valgsedlerne, saa de kommer til at ligne en Afbetalings-

KØDBOLLER,
score og smaa,
Frikadeller,
Bolkarbonade
Boller I Selleri
Lobeseoves, illasehes
Fiskeboller
Fiskerand, Fiskebudding
I.

B. Larsen.

4t4N6,8/4, Vort Udsalg fortsættes fremdeles.
Nortl)

En Mængde daglig fremkomne Rester af alle Arter Varer sælges billigt.
to pct. glve.s paa alle kurante Varer, 15 paa Skindvarer oglmindst 20-25 pCt. ydes paa
Dame og Pigeovertaj, Kjoler og Bluser.

Magasin du Nords UdsalgvedVictor Planck.
Rb

En Kone

Søndagen den 15. Js. afholder
Ungdomsforeningen „FREM" Bal
for Foreningens Medlemmer pari
Re Afholdshotel.

sattes til Mitl Wing

Slagter Hansen

En hvid Gase

Bestyrelsen.

1as! 9oreelcen! flajance!

[oylidJlefi ,11{31hjoe"
Fra 1. Marts skal cot' er Cykle
være forsynet med et Katteøje.

Alle Mærker fores,
løvrigt al t Tilbehør til Cykler.
Cykleliandler
•

fraforteret en »et firenabe Zarina, Zaliec=

A Mikkelsen —

91agotifaDe, Zafterfener, gaffeinuiler,
fnuller, Zuircritet ni. ni. ni.; bet, er Det c3 'Monftre, »boruf

Biaa Kors
Møde pari Meni,,IreJshje,,,me t
Allinge FREDAG den 20. ds Kl.
7,30 ved Ditlev Nielsen.

itfc har tele Ctel, og bek er Der enfelte Zete font er
libt renet i (tafitren. - ',)Ette bidfe 3arcr tiltn)ber »i til
jaa tarme bi t)ar £ager Deruf.
erftra stillige
or fø. fceIger ui 13vreelren Maffe, og (£t)ofolaberanber
for 2 SIT.
s13orrelm1 54gefttne fra 1,50, anwlferattber
fra 1,25, St erriner fra 5,50, c .,attcefattber fra 1,95, Wagn:

Alle velkomne.

RØ

Konservativt Node all] ildes
Tirsdagen den 17. ds, KI. 7,30 i
Afholdshotellet.
Forhandling om kommende Sogneraadsvalg.
R. Sommer.

fabe fra 2,75, Zalterfener fra 0,35.
$oreeltrit Raffefte1 tit 12 sl3erfoiter fra 30 81:r.
Spifeitel tit 12 s13erfoiter 40 Sir., , .eruaitteftel fra 8,00
Ropper fra 35 tre.
Zeftbett lja»e.43 nogle fan entailierebe genier og g1Wferofter, font ubjceige tit potpri.

Bibelske foredrag
afholdes i Olsker Forsamlingshus
at cand. phil. P. Reinaeth. Søndag
den 15. Febr. Kl. 3 Eftmd.
Emne: Civilisationen er dødsdømt.

Allinge Kolonial- og Prodokilorroloillo.

Mejeriet lloffilloilal

6. Eventuelt.
7. Ltc,tation over Kalkning af M, j,riets Bygninger.
Umiddelbarl efter Generalforsamlingen afholder Humledals Gødningsforening Generalforsamling.
Regnskabet ligger til Eftersyn
3 Dage forud for Generalforsamlingen paa Mejeriets Kontor.

Bestyrelsen.

kialrahi og her
er til Salg paa
Hannuersholm
Tit Sandvig 23

Halm
Havre- og Blandsredhalm er til
,
Salg pas
Pellegaard. Rutsker

Rengøringen
af Tein Hovedskole udbydes herved Ira 1. Maris
Tilbud med Pris pr Maaned bedes i lukket Konvolut arkl Rengøring tilsendt Fisker Hans A Lund
Tern inden 211 Fr-brnar KI. 2

Noeneraadet.

Yijærlelig ,Tak
Alle mine Kammerater pari Harn!mien Ledes modtage min hiker[engs e Tak for deres str,re Hjalp

Hans Larsen, Sandvig

Slik-Pinden,
Du garnle Manne, Det første Kys,
Korn sen Maren, I den lyse Soreft1Crtl at, Naar Baglygter' trendes Igen
og mange andre Nyheder pas Prilyph,:nplader er hjeinkomn,et.
Polyphor.-Apparaler kan aebef.r.
les som de bedste og mest tabtkomne der eksisterer

Sandvig Boghandel
E. Abrahamsen.
Tlf. 55.
En i Allinge godt beliggende

Mandag den 16, KI, 7,30 Aften
Emne: Opstandelsen og Tusindaar srieet.
Intern. Forening for Bibelstudium.

alholdtr den ordinære General( tr.
samling LØRDAG ri. 28 Febr K .
2,30 Etimd. paa Olsker Foisarnlingshus.
DAGSORDEN:
1. Beretning.
2. Regnskabet fremlægges til Godkendelse.
3. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer
som efter Tur afgaar.
4. Valg af eri Revisor.
5. Forhandling om, hvorvidt Mejuiet skal gaa over ril Afregning efter Fedtprocent og foretage reduktage-Prøver.

er ril Salg eller Bytte med en Gas.;
Hankegaard pr AllInge.

Ejendom
med gode Prion'e.st , rivold er bilbgi til Sale. BI. Kontor anviser.

Ducør udloves
lit den, der kan give Oplysni
om, hvem, der har borynke;
Dam cynle, der Lørdag den 24
Januar mellem Kl 4 til 8 Effind.
stod ved Fribergs Bageri, Allinge

-

Allr idel vig

Iljdpororellillg

Bidetrup, Sandvig.

Tørrede Aprikoser

afholder Gmtralforsamling Torsdag den 19. Februar Kl. 7,30 paa
Forsamlingshuset „Hammershus'.
MØD GODT OPI
Forslag fra forrige GenerallursamForandreig af § 12 vil
ling
komme frem igen til ny Forhandling. — Korn og bliv Medlem
af vor Forening, Indmeldelse kan
ske hos Formanden.

do
Fersken,
do.
"ler,
do.
Blandede Frugter
Tørrede Blank/er øg Hyldebær
Nye Varer til billigste Pris.

J. B. Larsen.

„St. Helenas"

Buddingpulver

Snedker M. Kofoed.

En Gase
er til Salg eller Bytte med en Gaas

slanke flasker
n7.61//c1-fik.

Jørgen Møller,
Tlf 10D.

3. B. Larsen

Vibelyst, Klemens.

En flink og paalidelig

Prima Fragtsafter

Karl
kan laa Plads til 1. April eller Maj

Ill
delner,

gfallelyst, Allinge,

Olsker
Sogneraidet.

IliIrseiner,Ribs.11yl -

Billigst hos

Teltfon Sandvig fi og 47

Kommuneskat for 2. Halvnar
1924--25 modtages pas Mejeroerne
Humledals og Kajbjerggnard, Udbetalinger i Februar Maaned.

.

fores i Mandel Vanille, Bom,
Appelsin, Prinsesse.
Se Helenas Crempalver til
Saucer.

hork i Nordboroholms Ugeblad!
Billigets Annoncepris. Læege overalt paa Nordlandet

%Oen.

Ell flink

14-16-aars Dreng
kan L' April ell. Maj fan Plads
AvIshr. Grønhed» Sandvig.

libfaiget fortjmltc5 iubtiC hiberc og tit famille
Jens Hansen.
billige $rifer. -:::r 1u0n(11)tCatgeinlal)1allg:1

Køreplan

Se her!

Rønne-Allinge
Jernbane.
Søgnedage.

En Mængde Rester af
af ensfarvede og tiernede Kjoletøjer er hjemkommen, sælges i disse
Dage til halv Pris og derunder.

Reane-Sandvig
14)

6,10
6,29
6,46
7,02
7,19
7,32
7,40

8,25 2,00

Rønne

Nyker

8,42 2,18
Klemens 8,55 2,33

9,11 2,49
Ro
9,26 3,04
Tein
Allinge 9,37 3,17
Sandvig 9,45 3,25

Nordlandets Bandeishus.

Sandvig-Rømme

t)

4.)

11,20
11,28
11,39
11,56
12,15
12,28
12,50

4,25
4,33
4,43
4,59
5,18
5,30

14)

hunde dansk Fibr~

i *tig Pokker.

(folblitø toittr.

?ys oberhiattbing 50 00

52:53) t. lbregule .ioutttiNfrofager,
Zauff gro» ot)affraa
Zaufte grove 1.1ebeflib og 13)(trox
ai.43
bire Zage. = pcb rontant S''øb er Sri:
jett labert og Di tilraaber ?j,b.

Nordlandets Handelshus.

Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemens
Nyker
Rønne

10,00
10,08
10,18
10,34
10,53
11,05
11,25

Bøn- og Helligdage.
Rønne-Sandvig
Fra Rønne
Nyker
- Klemensker
- Rø
- Tein
Allinge
Sandvig

8,25
8,42
8,55
9,10
9,23
9,33
9,40

12,45
1,02
1,15
1,30
1,42
1,53
2,00

7,40
7,57
8 10
8,25
8,38
8,48
8,55

Sandvig-Rønno
- Allinge
- yeln

. Re
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

10,05
10,12
10,21
10,35
10,51
11,01
11,20

6,00
6.07
6,16
6,30
6,46
6,56
7,15

9,12
9,25
9,31
9,45
10,01
10,11
10,30

*)'Løber kun Mandag Onsdag
og Lørdag.
f) Løber kun Tirsdag Torsdag

og. Fredag.

Nordlandets Handelshus,
i tiar stort ett-ig af

Priser som trodser enhver Konkurrence
- Det betaler sig at købe
Klemensker SkoFedtejet

å

øger De on Pige, en Karl
eller en Dreng, eller inang-

ler De en Svend eller Leer.
ling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bor De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hvor Fredag bringes direkte ind
c. 1800 Hjem og læses al saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

tøjsforretning.
Til ø 47•

MØBLER.
En Del Spisestuestole, 1 Buffet,

Drekkeløjsskab, Senge, Madrasser
m. m sælges billigt.

II. Gregersen,
Ro St., TD. 51.

Fin

Botgmesierkontoret 2-4 Øltrit
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial I Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampsklbsexpeditionen, amben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen pas Read huset:
Udlaan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9
Hjælpekassen : Formd.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4.
Laarle- å Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret; Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandinavien-Amerikalinten:
Agent Otto Oornitzka,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. ;Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2-6
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Blterm.

Blilligste Annoncepris. Læses overalt paa Nordlandet i Klemens Jeinbanest. 8 -12 og 2 -6

riVTES,IliNierg

Urmager og Guldsmed
Allinge

A Munch

ainalikel

Prima letsaltet

do.

anbefales.

E r in d rin gsliste

Mit i Nordhordolms llgeblad!

Store ekstragode Citroner.
Fineste amer. Taffelæbler

300 Par ekstra gode er hjemkomne og sælges til bilHerre- og Damefodtoj samt lighte Priser.
Rornefodtoj t!I meget billige '
I. B. Larsen.

NEM

Jens Hansen.

3loa-fippeisiner.

srelges

Nordlandets Handelshus.

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle
Størrelser hade til voksne og Born. Prima biaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer. Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Borg. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

velsmagende og giver
LÆKKERT SMORREBROD

Paa Grund al Pladsulaiieel ud-

bebe bentirt inbrenbt snarest muligt tit

De hd* Kvaliteter i Arhejdsloji

•

er fin, frisk og

Klemensker
Skotøjsforretning

S-eitiffinqMifterite pat' ffilarffro

Bornholms Vegetabil Margarine.

• 01190~1~9•111~11 :

09.11,9•••••000009.09699.1,41.44.9.9

Nordlandets Handelshus.

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højne Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

TiorManbet ki■anbeNhU5

•

.)leget tilte 1)loiebe og - oblebe •flrrelirttbUr
tit 6ulbe i alle 52ceitgber.
Z3eb fontant
gibN 1- bUt. gabat.

lioroholifisleollohil margarine

og 43rirerne er inalebe beb tftentning fra 2agcr
pr. fontaitt:
tore parbebe Zerhtifijire tustfut a 450 pr. ht.
bo. 91nneritt 425
bo.
Riturte 1)arb. 630ftiN, meget fraftige 3,75 r,
Sninfit%:ffiritetter, meget renlige 325 50 kg
91foriMillgant a 2 Ser.
for gørrel og Vifbcering beregite 2;5 Øre 1)1.

IF

34", 1" og 114" tnfte og i alle 2cengber.

som har set, hvorledes

Si "Iriger bet bebite ffircenbief,

C7RNA MARGARINE

billige ltbfrubOrrebber,

Alle Mennesker,

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Renten at Indskud er park:
4.5 pet. p. a
3 Mannedern Oppligelne
Almindelige SpareknanevIlknar
2
Folio
3,5 - Foriorgeliennfdelinen
hvortil Friende. hidtil 2,5 pCt.
5

Fra Sandvig

?Ifte 3ertillinger but 18 ilt. Superla :
fat og 37 1)61. natigøhiting benten efoeberet
i be allerforrte Zage.
mobtager flere ,?3ertil=.
finger I)erpaa tigefom ober 60ilizZatlictev eg
Jlotge-Cattleter tit renere 2ebering.

5,50

ilorohoimsAfdeling
Simre-i Allinge
lallekassos

8,00
8,08
8,19
8,36
8,56
9,10
9,30

Tlf.

93.

Cigarer
tit -1/,

- 1/4 Ks. og 10 S:k.Ælker

Cigaretter, alle gfingbaieMærker
Shagtobakker
Groft og finIsk. Røgtobakker
Shagpiber t stort Udvalg

5 2. Larsen,
Drægtige 11/1 til 2 Aars

D. 2., £azun,

En god Malkeko
som har bestaael Tuberkulinprøve,
er til Salg eller Bytte med Svin.

Kvier
som har bestaael Tuberkulinprøven,
Aars TYR al præmisamt en
eret Afstamning er 111 Salg eller
Bytte med gode Malkekner paa

I'et legeard.

P. Kure
vest Lynggaard, Olsker.

Tit, Rats 65.

iif.
latoti4wr

Fyldte Chokolader
„A L B A" Spise-Chokolade
„ANKER" Cacao kun i l/s kg Pakker
FINESTE DANSK FABRIKAT

