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Niels Jacob
i Kirkesmogen.
Af Axel Thomsen.
—0—
Fortsat fra forr. Nr.

Otte Dage efter var Niels Jacob
hos Sagføreren for at købe Systuen og faa Papirerne i Orden.
Fuldmægtigen smilede til ham.
„Er det sandt, De skal holde
Bryllup, Hr. Jensen?"
Niels Jacob rystede utaalmodigt
paa Hovedet og trak Pengepungen
frem. „Tal ikke om det, tal ikke
om det — bare betale."
Men den gamle Pige blev til
Fru Jensen. Og det gik som hun
havde forudset: Systuen gav Niels
Jacob et maanedligt Overskud.
„Du er en Skat, Puttehøne, Du
er en Skat . . Jeg respekterer
Dig meget mere end de allerfine.
ste. Du er meget bedre end andre Fruentimmere, meget bedret
„Lille Niels Jacob," smilede den
unge Frue rørt og stille. „Vi havde Brug for hinanden. Gud ske
Lov, at vi kunde bestille noget
begge to. Det er dog den eneste
Lykke."
I deres første Ægteskabstid hjalp
hun ham med Butikken i ledige
Stunder, og hun sled saa godt som
noget Mandfolk. Hun fejede tillige
Fortovet og tappede Petroleum af
og passede iøvrigt sin Systue,
der var blevet etableret oven over
i det lille Hus' eneste virkelige
„Lejlighed": tre bitte Rum, der nu
samtidig tjente til Ægteparrets
hjemlige Arne,
Men det varede ikke længe, før
hun rnaatte indstille Butiksvirksomheden, da Systuen gav hende
til Overflod at bestille. Skillinger
korn, flere og flere, men Niels Jacob og hans Kone gemte de fleste hen, det faldt dem begge saa
selvfølgeligt, at de slet ikke talte
derom. Man lo hist og her i Kvarteret ad deres Nøjsomhed og talte
onde Ord om deres Nærighed.
Lykken Forandrede ikke Niels
,Jacobs kolde praktiske Væsen
Hans forhenværende Principals
Hustru blev omsider syg og døde.
Den gamle Købmand tog sig Tabet smerteligt nær.
Niels Jacob og hans Kone talte
lidt om det, men kom uden blide
Rørelser hurtigt til Resultatet: han
sparede sin Krans. Der kom jo
Kranse nok foruden.
Naar Butikken endelig var lukket, sad de sammen oppe i et af
de smaa bitte Rum. Han sad og
regnede og regnede paa Papir og
Tavle, Forretningen voksede, der
var noget at gøre. Konen havde sine Regninger for
Syning og Udlæg .. . og en eller
anden Aftenstund tillige sit Haandarbejde. Det var dog altid lidt
„privat" at have mellem Hænderne efter Dagens lange Syning. Nu
var der en stor Tøjdukke, lavet
af indsyede Savsmuler fra Butik-

ø.
ø.

Fredag den 9. Februar

ken og pyntet med en Dragt af
alle de roenge ubrugelige Selmaklude fra Systuen Oprindelig paabegyndt uden nogen egentlig Hensigt ud river den, at Materialet var
saa dejlig ved Haanden og ellers
helt vilde spildes, morede Arbejdet hende efterhaanden, og det
morede saamænd ogsaa Niels Jacob, der undertiden pludselig holdt
op med at regne for at følge Dukkens voksende Fuldkommenheder.
Den blev virkelig rigtig fiks,
syntes hun selv, med en lille broderet Næse, den rødeste Mund og
et Uldhaar saa gult, at det var en
Lyst.
Niels Jacobs Fantasi vaagnede.
Han begyndte at snakke om Børn
-- hvis de fik nogen, de var jo
snart gamle Ægtefolk. Han havde
saamænd et helt Op.dragelsessystem paa rede Haand
„Ligemøget, lige meget – Piger
eller Drenge, de skal klare sig
selv. Vi to skal lære dem at lade
deres egne Kræfter arbejde, før
de tager mod Hjælp hos andre.
De skal selv klare den, Puttehøne.
Det har deres Far' og Mo'r gjort
det skal de ogsaa. De skal ikke
have nogen at takke for noget!"
„Du taler saa kønt, Niels Jacob",
sagde Konen stille og bevæget og
lod Dukken synke i Skødet. „Det
er ligegodt det bedste i Verden
kun at have sig selv at takke men vi faar ingen Børn, lille Jacob, ellers havde vi faaet dem".
Niels Jacob svarede ikke, og de
talte ikke mere derom.
Men den store Dukke blev færdig. Den sad i den lille Sofa, Stuens eneste Prydelse, og tog sig
sig ud med sit gule Haar og de
straalende øjne.
De kaldte den Helvine efter hendes afdøde Moder, fordi hun paastod, at der virkelig var nogen
Lighed at spore. Niels Jacob syntes snarere, at den lignede en af
Kvarterets smaa Piger, der ofte
kom i Butikken, og naar han var
ene i Stuen, kunde han undertiden tage Dukken i sine Arme og
se smilende paa den.
De Savsmuler og Tøjrester havde virkelig udrettet noget!
Saadan kom og gik Aarene.
Skillingerne svigtede ikke Niels
Jacob — og Nærigheden voksede.
Niels Jacob og Kone var blevue
berømte i Byen for denne Egenskab.
En skønne Dag var Dukken
borte fra Sofaen. Niels Jacob ledte alle Vegne og spurgte tilsidst
sin Kone.
„Du har da ikke solgt den til
Damerne, Puttehøne?" sagde han
ganske betuttet.
Hun vilde ikke rigtig ud med
Svaret.
Jeg har gemt den, lille Niels
Jacob. Der kommer een, der kan
lege med den . " Saa kyssede
hun ham stille og vendte Ansigtet bort for at skjule sin Bevægelse.
„Puttehøne, Puttehøne!" Niels
Jacob trippede ude af sig selv om-

k ring i Værelset og glemte at gaa
ned i Butikken, da Dørklokken
ringede.
Niels Jacobs Kone passede stil.
le sin Systue og smilede til sin
Mand, hver Gang deres øjne medtes.
Hun forstod ham. Om tre Uger,
allerhøjst en Maaned.
For første Gang havde de to
Mennesker modtaget en Gave af
Livet. Det stemte dem mildt og
aabnede Hjerterne.

Sig ?nig, er din [[und po %II fog?
- Ja, delvis!

Pago-Pago.
Et Eventyrland.
---0Pago-Pago skal være Verders
mærkeligste a Den er en af de
allerførste Smaaøer, der dukker
op, naar man fra Hawaji sætter
Kursen mod Australien Den kaldes ogsaa for Samoa, men ved
Stillehavets Kyster er Pago-Pago
det almindelige Navn, sagtens fordi Hovedstaden, Pago-Pago, er
den eneste Havn og mere civilicerede Sted paa hele Samogruppen med Undtagelse at Apia
Vestsamoa.
Pago-Pago er et vidunderligt
Land. Det er blevet kaldt det fortryllede Land af mere end en Besøgende, det er blevet kaldt Landet, der gør Vesterlændingen ør
i Hovedet, Landet, hvor intet er
normalt, men alting vendt op og
ned. „Paradoksernes Land" kalder den berømte Forfatter Robert
Louis Stewenson denne mærkelige Øgruppe, og de fleste hvide,
der har været paa Samoøerne, kan
bevidne, at det er sandt.
Pago - Pago hedder den store
Havn, Centralpunktet og Hovedstaden, og allerede naar den store
Rutedamper kaster Anker her, be•
gynder Naturen at lege Himmelspræt med den fremmede. PagoPago er den ypperste af alle Havne i Stillehavet, ja, sikkert en af
de bedste i Verden, Men derfor er
det heller ingen Havn. Damperen
er ganske simpelt sejlet ind i en
kæmpemæssig Kratersø, og det
gaar ikke an at kaste Anker, for
det forsvinder i et bundløst Dyb
paa over en Mil.
Flere Steder i Havnen har det
været ganske umuligt at finde nogen Bund, saa det ser ud til, at
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Hullet gaar lige ind til vor gamle ste og mest højstaaende Naturfolk,
Jords Midtpunkt, hvor Tyngdelo- der findes. De er de stateligste
ven har sit Højkvarter. Man maa Mennesker i Verden, disse Samoaaltsaa nøjes med at kaste Anker beboere. stateligere end selv Skanlangs den uddøde Vulkans Krater- dinaverne, og tillige yderst velbygvægge og gøre gode Miner til slet gede og kraftige. Men de har beSpil, selv om man ved, at man varet mange Træk, der tyder paa
befinder sig oven paa en fordums en tern melig vild Fortid, deriblandt
Vulkan.
deres Nationaldans, Siva-Siva, der
Ikke saa snart er man kommen er en virkelig danse macabre, en
i Land i Pago-Pago, før Fortryl- hidsig Ogie af Legernsbevægelser
lelsen begynder. Lige overfor Hav- og halvt religiøs, halvt seksuel
nen rager en vældig Bjergtop op Extase. Josephine Baker og henover de omgivende Bjerge. Den des værste Black Bottom er som
kaldes for „Regnmageren" og gør en stille Søndagsskolepolka ved
ikke sit Navn til Skamme, Enhver Siden af Pago-Pago Pigernes og
Sky, der passerer denne Bjergtop Karlenes Lørdagsaftensdanse. Kulpresses for enhver Draabe Regn, turel Dans har Ungdommen paa
ganske som naar de indfødte mal- Samoa aldrig hørt Tale om.
ker deres Geder. Men i dette viddet store og hele er Livet paa
underlige Land er der ingen Men- Pago-Pago øerne noget af det mest
nesker, der falder paa at drikke behagelige og magelige, man kan
Mælk. Mælken bruges til Forskøn- tænke sig i Norden. Blandt de
nelsesmiddel til at vaske Ansigtet indfødte eksisterer der ingen Huni. Hvad man drikker her, er for gersnød, ingen Tørst, ingen Fordet meste Nødder og Blommer og kølelse, ingen Febersygdomme elRødder, der trykkes eller paa an- ler Sygdomme af mere farlig Art.
den Maade presses for deres Saft Her lever Menneskene i en fuldog Olier. Endvidere drikker man stændig Lyksalighedstilstand eller
ogsaa Frugter, for mange af dette i det mindste en forholdsvis fuldLands lækre Frugter iudeholder kommen Lykke. Alene at indaanstyrkende Drikke. Skønt de fleste de Luften her er vidunderligt, og
af disse Drikke nydes, medens de mange hvide Mænd, der er komendnu er friske og uden at brin- met til Sanioaøerne, har til deres
ges til Gæring eller paa Forhaand store Forbauselse opdaget, at
indeholder nogen Alkohol, bliver mange af den moderne CivilisaVirkniTigen ofte en Slags let og tions Nydelsesmidler ikke blot er
behagelig Rus.
gasske overflødig her, men endDe indfødte fører et behageligt ogsaa smager ilde og bliver ligeLiv i dette vidunderlige Klima. frem modbydelige. Alkohol bliver
Alting her er yppigt og frodigt og til en ulidelig Gift.
rigt fra Naturens Haand. De indAlle fremmede, der kommer til
fødte behøver ikke at arbejde mere Sarnoaøerne, bliver budt hjertelig
end I Time om Dagen for at skaf- Velkommen af de indfødte. Den
fe sig det nødvendige til Dagens fremmede faar et stort LæderbælBehov, og nogen Kamp for Tilvæ- te omkring Lænden, 'ned Ordet
relsen er saa godt som ukendt, i Samoa, og til Ære for ham arranhvert Fald hvad de indfødte angaar. geres den første Aften en OpvisDet vrimler af alichaande tro- ning i Siva-Siva Dansen. Man føpiske Planter paa Sainoøerne, og rer den fremmede rundt ide lanman har beregnet, at der findes ge Forretningsgader, hvor de indomtrent 1500 forskellige Urter og fødte stiller deres Vat er frem og
Frugter, som man kan ernære sig under en Parasol venter paa, at
af i dette Paradis, og som vokser Køberne skal indfinde sig. Herfra
vildt alle Vegne I Vandet omkring føres den fremmede altid til en
disse Øer findes 6-700 forskellige gammel ærværdig Indfødts Hus,
Fisk, men noget saa simpelt som hvor han bliver budt paa et graat spise Fisk nedlader den ind- tis 'Maltid med nogle og tyve
fødte sig ikke til.
Retter. Man spiser kun lidt af
Typisk for dette op- og ned- hver Ret. Derefter anbringes man
advendte Land er maaske o;saa, paa et Græstæppe, og alle Egnens
at den varmeste Aaestid falder i Skønheder samles efter Mørkets
Tiden fra December til Februar, Frembrud for i deres Paradisdragmedens de koldeste Maaneder er ter og ved Fakkelskær at danse
Juni, Juli og August. Varmebøl- Siva-Siva for den overraskede
ger og Snestorme er ukendt, Gen- fremmede. Men Forbauselsen gaar
nemsnits Tewøperaturen i den var- efterhaanden over, for den fremme Tid holder sig omkring 27-28 mede forstaar snart, at SamoabeGr. C , medens den i den kolde boerne kun mener det godt. SivaTid næppe gaar under 22-23 Gr. Siva Dansen er maaske ikke .s , a
Samoabeboerne selv er et mær- lidt mærkelig efter vesteuropæiske
keligt Folk og et af Verdens van- Begreber, men de alkrffiste Ting
skeligst forstaaelige, siger de lær- og Foreteelser paa disse øer er
de. Vilde er ingen af dem længe- anderledes end nr'get andet Sted
re, og de har heller aldrig været paa Jorden.
Blandt Træerne e Samoas Skonoget særligt vildt Folk. Af ydre
er det et smukt Folk, og-,-sammen ve er der en Art Banan, som de
med Befolkningen paa Fidjiøerne indfødte kalder Chwa, der isa r
er de sandsyndligvis det smukke. vækker den fremmedes Oprnærk-

so nhed Man finder Eksemplarer
hvis Luftrødder i Tusindvis fæster
sig i Jorden. I en Højde af SO
Fod forener de sig med Hovedstammen og bærer et uhyre Tag
af vandrette Grene, der som en
Skærm breder sig ud over de
andre Trætoppe.
Det er kun ca. 100 Aar siden,
Kristendommen naaede til Satnoaøerne, hvor den ret let vandt Indgang hos den videlystne Befolkning paa de ejendommelige øer.
(Efter „Landet").

Frithjof Nansen.
--0—
Norge har fostret mange heromte Sønner. En af disse er Frithjof
Nansen. Han fødtes den 10. Oktober 1861. Faderen var Sagfører.
Han nedstammede fra den berømte Hans Nansen, som var Borgmester i København 1658-60, og
som var Borgernes Fører paa Rigsdagen 1660.
Allerede som Dreng var han en
rask Krabat, som tog mod de
Knubs, som Verden giver, uden at
kny. Som Eksempel skal nævnes,
at engang fik lian en Fiskekrog i
Underlæben. Moderen skar den
ud med en Barberkniv, uden at
Frithjof gav et Kny fra sig. Han
var en udpræget Friluftsnatur; meget tidlig begyndte han at dyrke
Skisporten, og han er saaledes
blevet det norske Ungdomsideals
Sportsmand.
Da han voksede til, blev han
sat til Bogen, og efter at have taget Studentereksamen kastede han
sig over Studiet af Naturfagene.
Med et Sælfangerskib foretog han
en Rejse til de nordlige Have og
Egne, hvor lian studerede Dyreverdenen. Og da lian kom hjem,
skrev han en Bog om denne, hvorved han erhvervede sig Doktorgraden.
Derefter var han en Tid ansat
ved Bergens zoologiske Museum,
og i 1887 fattede han den Plan at
gaa paa Ski tværs over Grønland.
Sammen med fem andre gik han
i Maj 1888 i Land paa Østkysten
af Grønland, og den 5. September
samme Aar naaede han Vestkysten.
Om denne dristige Tur kan man
læse i Bogen „Paa Ski over Grønland".
Under Opholdet i Grønland havde Nansen faaet Interesse for Eskimoerne, og i 1892 fremkom han
med Planer om at trænge frem
til Nordpolen. Hans Planer mødte
Modstand; men han lod sig ikke
kue; han fik bygget et Skib, som
særligt egnede sig til Ishavsfart;
det fik Navnet „Frani'. Og Mandskab fik han ogsaa, og den 24.
Juni 1894 forlod „Fram" Kristiania, styrede nord om Norge og
sejlede langs med Ruslands og
Sibiriens Kyst. Nord for Floden
Lenas Munding blev „Fram" omsluttet af Isen og ført af Drivisen
mod Nordvest Den 14. Marts 1895
forlod Nansen sammen med Løjtnant F. H. Johansen „Fram" for
at naa Nordpolen paa Ski. Ledelsen af „Fram" blev overdraget
Kaptajn Otto Sverdrup.
Under meget store Anstrengelser naaede Nansen og hans Ledsager den 7. April til 86° nordlig
Bredde; herfra tiltraadte de Hjemrejsen, og den 26. August naaede
de Franz Josefs Land. Her blev de
Vinteren over, og næste Foraar
fortsatte de Turen. Den 17. Juni
mødte de en Ekspedition, som
førte dem til Varden
Og en Uge senere kom „Fram"
ogsaa tilbage.
Ved denne sin dristige Færd
over Ishavet blev Nansen kendt
over det ganske Europa, ja, langt

udenfor dets Grænser. Han drog
nu paa Foredragstourne i Europa
og Amerika. og hans Foredrag
blev alle Steder modtaget med BeBegejstring. Om Færden kan man
læse i en Bog, som hedder „Fram
over Polhavet".
Nansen blev nu udnævnt til Professor ved Universitetet i Kristiania og kastede sig i Særdeleshed
over Havforskning.
Men Nansen er ikke alene kendt
som Polarforsker og Videnskabsmand; han er ogsaa kendt som
Statsmand. Det skyldes især ham,
at Konflikten mellem Norge og
Sverrig 1905 blev løst, saa Norge
blev et selvanstændigt Rige. Og i
1906 blev lian Norges første Minister i London. Ogsaa under Verdenskrigen blev der draget Nytte
af Nansens Evner som Statsmand,
idet han i Spidsen for en Kommission rejste til Washington 1917
for at ordne Forholdene med Amerika om Handelsforbindelsen, og
Refsen forte til et heldig Resultat,
Nu kunde Nansen se tilbage paa
mange og store Bedrtfter; men
endnu !aa der CT1 uhyre stor Opgave og ventede paa ham, og da
han paatog sig den, løste han den
paa en saadan Maade, at hans
Navn er indskrevet i Historien med
uudslettelig Skrift.
1916, da Verdenskrigen rasede
i al sin Vælde, gik Nansen op paa
Fjældet, og om Turen skriver han
i sine Dagbøger følgende:
Oppe ved Rondane. Vidder til
alle Kanter
Dalene som Sprækker i Fjeldsletten, Dybt der nede
bugter sig Menneskelivets Elv det bliver saa langt borte her oppe. En aander frit, det er Hvile
for Øje og Sind.
Men der dukker andre Billeder
op — længere borte fra. -- Det
bliver Fæstninger, Lobegrave, Bjerge af lemlæstet Menneskekød .
Ind i og mellem alt, hvad man
ser, blander sig Jamren af Millioner af Kvinder, som har mistet
alt. — Ven, lEVtemænd.
En ser
fortvivlede Mødre. som leder efter
sine Sønner, --- graanede, nedbøjede Fædre, som leder efter
Stammens Haab Et Vanviddets
Mareridt. Og ingen kan standse
det — ingen. Europas Folk
– „Kulturens Bærere" — æder
hverandre, tramper paa Kulturen,
lægger Europa i Ruiner — til Fordel for hvem? Endelig sluttede Verdenskrigen,
og da Folkeforbundet tænkte paa
at faa hjemsendt de mange efterladte Fanger rundt omkring i Europa og Sirhien, mente det ikke
at kunne finde nogen Mand, der
bedre kunde løse denne stora Opgave, end Frithjof Nansen. Og de
henvendte sig til ham. Men han
sagde straks Nej ! Dog, man gav
ikke op. Og da en ny Henvendelse kom, sagde han Ja. Der
mentes, at Arbejdet kun vilde vare
et Par Maaneder, men det blev et
Par lange Maaneder -- det tog
nemlig flere Aar og blev Nansens
sidste store Bedrift.
At komme nøjere ind paa Nansens store Arbejde kan her ikke
lade sig gøre. Det viste sig, at der
fandtes Tusinder og atter Tusinder af efterladte Fanger, som gertie vilde hjem ; men desværre
manglede der Penge, og det kneb
ogsaa med at faa et Samarbejde
i Gang med de Lande, som skulde afgive og modtage Fangerne.
Men Nansen fik skaffet Penge og
og fik ogsaa et Samarbejde i Gang
mellem Landene, saa i September
1920 kunde han meddele, at 100,000
Fanger var hjemsendt. Største Delen af disse var kommet fra Rusland og Sibirien, hvor de havde
levet et saa frygteligt Liv, at det
næsten ikke lader sig beskrive.
Nansen var stadig paa Rejse og

blev stillet over for trange og store Vanskeligheder; men han fik
overvundet dem, og i Løbet af 18
Maaneder fik han hjemsendt henved en harv Million Fanger. Flere
af disse havde været borte fra deres Fædreland i henved 7 Aar.
Den første November 1922 meddelte Nansen Folkeforbundet, at
Hjemsendelsen af efterladte Fanger var endt. Og det Arbejde, som
Nansen havde udført, vakte Beundring hele Verden over.
Om Nansen skrev en af hans
Medhjælpere: „Der findes næppe
det Land paa Europas Fastland,
hvor ikke Hustruer og Mødre har
grædt i Taknemmelighed over det
Arbejde, som Nansen udførte."
Men Nansen pralede ikke af sit
Arbejde; han var tværtimod megen
beskeden og udtalte:
Til Trods for alle Vanskeligheder og Ufuldkommenheder maa
det vel kunne siges, at i hvert
Fald noget er udrettet til Lindring
af Lidelse og Nød i Verden, og
kanske er det derved opnaaet at
give Tusinder af Hjem af forskellige Nationaliteter Følelsen af, at
Folkenes Forbund arbejder ikke
forgæves, og at der findes noget,
der hedder Samarbejde og Broderskab mellem Folkene.
Den 10. December 1922 fik Nansen Nobels Fredspræmie tildelt,
og alle var enige om, at ingen var
mere værdig til den end han. Men
endvidere fik han i Tidens Løb
tildelt et Utal af Medaljer og Ordener fra Landene rundt om i Europa og fra Amerika. Fortegnelsen
over disse fylder et Par store Bogsider.
Aar 1900 købte Nansen et stort
Stykke Skov paa Fornebolandet,
og her byggede han sig en smuk
Ejendom, som han kaldte Polhøgda. Her henlevede han sine sidste
Aar, og her døde han stille og rolig den 13. Maj 1930.
Den 17. Maj fulgte en utallig
Folkeskare Polarforskeren, Videnskabsmanden, Statsmanden og
Fredsvennen Frithjof Nansen til
hans sidste Hvilested.
Samme Aar blev Polhøgda købt
af Nansens Arvinger som Nationalejendom. Det er Meningen at
den skal bevares som et stedsevarende Minde om Norges store
Søn.

Fra Uge til Uge.
—0—

Ungarske Nætter,
der Fridag og Søndag forevises
i Biografen, er en henrivende
Lystspil-Operette.
„I en lille ungarsk Landsby engagerer en Revy-Direktør den unge Bondepige Julika, som han i
Løbet af kort Tid slaar op til en
Revystjerne af Verdensformat og
under Kunstnernavnet Gitta Francash. Senere træffer hun en ung
Komponist, hvis Melodier hun
spiller og synger paa de store
Teatre.
I Filmen findes storslaaede Scener fra en Svømmehal og et stort
Revyteater. Musikken udføres af
Dajos Belas verdensberømte Orkester.
Ved Generalforsamlingen i

J. A. K, i Olsker
i Tirsdags blev følgende valgt:
Formand: Propr. Funch,
st. Hallegd.
Stedfortræder: Anton Dam.
Afløser : Gaardej. Rottensten,
Hullegd,
Forretningsl.: Gaardej. Andersen,
Dalegd.
Stedfortræder: Anton Dam.
Afløser Avlsbr. Konrad Kofoed,
Bakkegd.

Forhandlingsl.: Anton Dam.
Stedfortr.: Avlsbr. Konrad Nielsen,
Østervang.
Afløser: Gaardej. Andersen,
Dalegd.
Revisorer: Købmand Aa. Funch,
Humledal,
og Gaardej Hansen, Risegd.
Stedfortr.: Avlsbr. Christiansen,
Frydenhøj.
Landbrugskyndig Vurderingsm.;
Funch, st. Hallegd.
Stedfortr.: Gaardej. Jensen,
Bækkegd.
Afløser: Gaardej. Hansen,
Risegd.
Bygningskyndig Vurderingsm.:
Bygm. Anker Pedersen, Humledal.
Stedfortr.: Carl Jensen, Olsker.
Afløser: Eskild Jensen, Olsker.

Hvor man morer sig.
Gymnastikforeningens Karneval
paa Hotel Allinge blev særdeles
vellykket, men Foreningen har ogsaa mange initiativrige Mænd, der
her havde nedlagt et virkeligt kunstnerisk Arbejde under d'Hrr. Edm.
Forslund og A. Mouritsens Ledelse. Sjelden har man set saa megen livsglad Ungdom paa Hotel
„Allinge" og Dansen gik livligt til
Kl. 3 til Tonerne af Alexandersens
Orkester.

Selskabelig Forening
afholder, som omtalt, i Morgen
sit aarlige Karneval paa Hotel
„Allinge". „En Alten i Tivoli" vil
sikkert ogsaa give fuldt Hus, særlig da der ikke bliver opkrævet
nogen Entree af Medlemmerne.

Ved Sømandsforeningens
Aftenunderholdning paa Christensens Sal førstkommende Søndag
Aften spiller de Hasle Dilettanter
den meget omtalte bornholmske
Komedie „Tornegaardsdøtrene- .
Se Annoncen.

Maaske de endogsaa har den i
Munden, naar de om Aftenen --eller- Natten
falder i Søvn
Hvor usundt et saadant Liv er,
maa man kunne tænke sig. For
det første gaar altsaa Appetitten
bort. Men denne overdrevne Nydelse af Tobak har desuden varige Følger — Følger, der fuldstændig kan nedbryde Konstitutionen.
Maven og Hovedet bliver ødelagt. Mange Mennesker med en
svag Mave •-- og et svagt Hoved
--- kan takke Tobaksrygningen for
deres Lidelser, De vil bedst selv
kunde indse dette, naar de under
deres fortsatte Brug af Tobak stadig, medens de er i Færd med at
ryge, overfaldes af tung Hovedpine, Svimmelhed, Flimren for øjnene og krampagtige Mavesmerter. De ved da selv meget godt,
at de formaar at undgaa disse
Lidelser, naar de blot kan afholde sig fra at ryge. Et andet er,
oni de paa rette Stadium kan det.
Tobaksrygning er da gerne blevet
dem i den Grad til en Vane, at
- - denne Vane er deres halve Liv.
Men de skal kunne høre op
med at ryge. Thi at ryge er ingen
Livsbetingelse. Og det er i dette
Tilfælde det eneste Middel til
Helbredelse.
For alle de unge Mennesker,
der har Tendens til at ryge stærkt
er imidlertid disse de ældres Lidelser som Følge af Tobaksrygning et Eksempel til Skræk og
Advarsel. Man kaster ganske vist
sjældent Brønden til, før Barnet
er druknet. Men det kunde dog
være, at et advarende Ord i Tide
alligevel i dette Tilfælde kunde
gøre sin Nytte
Al Ting med Maade! Og husk
saa, hvor mange Penge, der er
sparet paa denne Konto!
Lad det være nok med en Cigar eller en lille Pibe Tobak oven
paa Maaltiderne. Og ryg i alt
Fald ikke kort før disse — og
slet ikke straks om Morgenen og
heller ikke lige ved Sengetid.
Dr R.

Du overdriver, Hansen!
Jamen, jeg har jo ikke i-agi
et Ord:
—
næn jeg kan se paa
il do vil in al sige noget!

Om at ryge.
-0Til Maade er alting godt. Dette
gamle Mundheld passer udmærket, naar der er Tale om Tobaksrygning
om det end er tvivlsomt, om Rygeriet i det hele taget bringer Mennesket noget godt.
Skade gør det imidlertid ikke
at ryge, naar man ikke overdriver
denne Nydelse.
Men i de fleste Tilfælde overdrives den. Og Rygeriet gør da
ubodelig Skade.
Mange Mennesker har saaledes
ved en udstrakt Nydelse af Tobak
i deres unge Dage ødelagt deres
Helbred. Hvad man i Ungdommen
mindst af alt giver Agt paa, er
Regelmæssighed i Leveniaade. Og
i mangfoldige Tilfælde træder vel
en Pibe Tobak i Stedet for et
Maaltid Mad.
Det vil altsaa sige: naar man
svælger i overdreven Nydelse af
Tobak, føler man sjældnere Appetit Der er de Mennesker,
særlig ved stillesiddende Hjemmearbejde, som f. Eks. studerende der skal have deres Pibe i Munden, endnu før de staar op om
Morgenen, Og Piben forlader dem
saa godt som ikke den hele Dag.

-- Kan itu ikke skaffe mig 3
Lopper?
???
— Ja, jeg skal nemlig flytte, og
jeg har lovet Værten at efterlade
Værelset i samme Tilstand, som
'lir jeg flyttede ind!

Fuglenes Syn fem Gange
stærkere end vort.
Zen norfle Ør aJertuan 2ørienfljolb
tiar i ga3Ige s-Berlinaffe Zibenbe i ..ibetirtaba-Vtlabentiet i Cato talt om
guglenea CStanaeune, og bet et fonftateret, af f. aw en 15 .1tualmage jer
fent Gange faa jacrtft font `21enneffet.
n 14 1/nal:mage, font fucener tøjt oppe
i i ftierne, fer meb 5.3etheb en 3.Jtu?,
nebe paa orbett. Mnberne er blanbt
be dugle , font fer betartiaft (fil gReerugleøjet er, at £jet er
feliglieb ueb
forfonet meb artie5ltre, og be opfat.
ter ilte aarPerne, font ni gør. auglene fet ilte blaat og niotet, og grønblaat
omfatter be baarliat. Ze fer bk,fe
uer mere eller minbre font groet. Qns,
telte augle, font f. eta. @utbfpuruen,
er altg ft for blaat. bar man en @tilbog nærmer fig !tabt i
puru i
btaat, bliner &alen ube af fig feta
og flagrer runbt (indring i duret. r
man slæbt i fart ener grant, paanidea
uglen [W. stort let fan man lige,
at 3ttglene omfatter Jetterne jons ui
gør bet, net« Di fer gennem orangegule

Forrretningsovertagelse.
Det meddeles herved det ærede Publikum, at jeg fra d.
12. ds. overdrager min Forretning til Hr. Axel Mouritsen.
Idet jeg takker for den Tillid og Velvilje, der gennem Aarene
er vist mig, haaber jeg denne maa overføres paa min Efterfølger.
Ærbødigst.

Bryde Rasmussen.
I Henhold til ovenstaaende overtager jeg fra den 12. ds.
Hr. B. Rasmussens Kiosk-Forretning i Allinge. Jeg vil stadig bestræbe mig for at tilfredsstille Publikum ved reel Betjening, Iste Kl. Varer og rimelige Priser.
Ærbødigst.

»ografen.

fillinge-Sandvig Somadsforening

Fredag og Søndag Kl. 8.

afholder Dilettantkomedie Søndag den 11. Februar Kl. 8 pr.
paa Christensens Sal. Der opføres af Dilettanter fra Hasle:

Gitta Alpar og Gustav Frolich

Ungarske Nætter.

„Tornegaardsdeitrene"
Entree I Kr. — Derefter Bal,
Allinge-Sandvig Gymnastikforening indbydes.

Festudvalget.

En henrivende Lystspil-Operette
med indsmigrende Melodier, spillet af Dajos Betas Orkester.

Frelsens Hær, Allinge.

Alle Tryksager
saasom

Vægteksten udkom paa Nr. 55.

Regninger, Moddielelmer, Konvolutter,
Dagm-Dato, Vekselblanketter.
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber .
Sange og Salmer,
Medlemskort

Fastelavnsboller,

A. Mouritsen.

ekstra gode, faas
Søndag og Mandag

P. Holms Bageri.

Fra 1. Får. og denne Maaned ud

jagqilmen

udbyder vi til enhver Køber hele Lageret af
Isenkram, Porcelæn, Glasvarer, Redskaber, Værktøj,
alle Emaljevarer til Kokkenbrug, Primusapparater,
Gasapparater, Knive, Gafler, Skeer ni. m,
til særlig godt Køb. I denne Periode gives en extra Rabat
paa alle saadanne Varer af bedste Kvaliteter.

Nordlandets Handelshus.

leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrylilieri,

forevises Søndag den i 1. ds. paa
Hotel Allinge.
For Børn Kl. 3,
for Voksne Kl. 8 Aften.
Gratis
Adgang.

et betager sic3"

Allinge-Sandv.Jagtforening

at avertere

Rughalm,Kløverho

i det lokale Riad

NORDBORNHOLM. 401
JV

er til Salg ved Henvendelse til

Vang Stenhuggerier.

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Forønskes byttet, en Hvedehalmstak
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i.at
til Salg, hel eller delvis, Lødekvie
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. Da jeg skal ophæve min Forretning, udsælges i Februar eller Køer kan tages i Bytte.
Maaned hele mit kurante Varelager af Konserves, Vine og
Norregaard, Klemensker. Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.
Tlf. Kl. 32x.
Likører, Cigarer, Cigaretter, Tobakker, Tobakspiber,

En Gase

.0 UDSALG. C■•
Lommeknive, Malervarer, Pensler, Borstevarer, Sæber,
Parfumer, Svampe m. ni. med 20 pCt. Rabat.

Der er god Lejlighed til
at købe billige Varer.

3. Larsen.
om hvor De skal købe

(Delcoleigt), komplet Anlæg med
stort Akumolator-Batteri i fineste
Stand, sælges billigt straks. Kan
ses i Drift. Egner sig særlig for
Gaard, mindre Hotel eller Pensionat.
Tlf. 25.

Gaa hen i PRIMA!

Kofoed & Mortensens Byggeforretning
I

I
I

I

I Tlf. 77

I

I

og 79 I

1

I
1

Hotel ALLINGE, Allinge.

Vi har endnu mange meget billige Tilbud i Frakker
til Damer og Børn, ligesom vi har en Mængde Rester i

Uldmouseline, Bomuldstøj,
Dynesatin og Nankin. Gardiner i hvide,
og creme. Drejler, Lagenstout ni. ni. til smaa

eG36)exals4s,e2e€Decexaes2geeGe

Hollillogioder
-- Hvorledes onskrr Tiirren at
blive klippel?
---- 1 Tavslird!

Varm

UDSALG VED
DU
VICTOR PLANCK.
GASik
ALLINGE

Aresi-t1)

faas hver Fredag.

Victualieforretningen Lindeplads.

Karel] HailSeliS hskeri
er fra 1. Februar flyttet til afdøde
Murer Berggrens Ejendom i Søndergade.

Kartofler

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle !udbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I-- 5 @re i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Redskaber for Mark

anbefales.

i prima Kvaliteter

CARBOCRIMP
SPECIAL.

P. C. Holm,
Allinge.

er til Salg paa

Hammersholm Tlf. 23.
ar

A uden Sange er ikke

4.rest

nogen rigtig Fest!

En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faer De
Allinge Bogtrykkeri.

Averthi i NORDBORNHOLM.

en gros..e?en detail
til Vinterkyllinger er paa Lager
anbefales

1191866E,

Telefon
Nexø 13
Stemmer fra

Yu6iikum.
Cm hun bare oilbe
—0 —
()ilt our

,)epterlende

og Have

Biodpaise

I() pCt. paa alle kurante Varer.

Det dræber Rødt Spind og Tæger m. m, Skema for Sprøjtning
medfølger.

G

afholder KARNEVAL paa Hotel ALLINGE Lørdag
den 10. Februar Kl. 9. Otto Hansens Orkester. Medlemmer, mød talrigt op. Mange Overraskelser.
Nærmere ved Program.
Bestyrelsen.

1

I
I
I
I
I
I
memerroree■■

Som særlig virksomt Middel
til Sprøjtning af Frugttræer
og Buske anbefales

esw®
Selskabelig Forening

e5C094:CCOOtt:',90 ■NaGJGG?l•

I
1

Benyt
von
Udsalg
til at købe godt og billigt.
Priser. -

Hjørne=Lejlighed
Privat Elektricitetsværk

_ _l
Er De j Tviv
Kolonialvarer?

Ligkiste-Lager
Ligtøj og Ligsenge
Ordning af Begravelser

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
til Leje 1 Marts.
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
Barber Johs. Larsen, All. Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud.

IlitetrtynuunA

fru oilbe
nar bet itfe
ttj fan ni,jetig o. l pænt,
og Ina ouermnabe rent,
menå hint »raner, rager
titå og Roger
ruubt pna
ipore ligt pna bare ..1tteuer!
for trob Z.ioub og 8"ceuer
ton bet ette tertte,
Ylpperiten turetter I
9Jtou but fifle Ie
itte ffutbe teabe til en Ste
Vtf å
- acoliet er bet etler3 not,
biftentte ilte alle for vor Rot
betler lier tan tatte4
for Viceben, nciar Gagerne jtal patte,
for bet fig ilte gitter,
titan paft si3apiret flitter!
1), iler puffe .13*11 ub
mei) fin egen lille Zub!
'an fig omaber:,
ineit hun natiber.
lIrtetrolunter
?in! om uor
Zomfru uilbe,
onr tiet ilte ilbe I

Det aarlige Udsalg
ar billigt Fodtøj er begyndt
C. Larsen, Vestergade.

Avismakulatur
rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre

Allinge Bogtrykkeri,
Vil De have Fred
paa Deres Jorder eller i Deres
Haver for fremmede Jægere, omstrejfende I lunde eller Naboens
Fjerkræ, saa indryk en lille Annonce i NORDBORNHOLM, der
kommer i saa at sige alle Hjem i
Allinge-Sandvi. og nærmeste Sogne.

Forrelningshonuolutter
sælges med Firma fra kur; 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge Bogtrykkeri.

Ferdinand
-0 Lesseps.

I 1920 gennemsejledes Kanalen
af 4009 Skibe.
Kort og godt: Gennemskæringen
af Sueztangen er en af Nutidens
Storbedrifter, og Ferdinand Lesseps Navn vil aldrig glemmes.
Men desværre blev der, inden
han døde, sat en Plet paa hans
Navn. Et Selskab, der besluttede
at gennemgrave Panamatangen i
Mellemamerika, fik ham halvt imod
sin Vilje draget med ind i Arbejdet. Lesseps var da 74 Aar, og i
Aaret 1880 gjorde han selv det
tørste Spadestik. Men i 1889 gik
Selskabet fallit. Det havde da bi ligt
omtrent 14 Millioner Francs; men
kun en f=jerdedel af Arbejdet var
udførrt. Under en Prices viste det
sig, at Planer og Beregninger var
meget mangelfulde. Og der havde

fundet Besvigelser Sted i uhyggelig Grad. Lesseps med sin ældste Søn og flere andre blev idømt
5 Aars Fængsel.
Dommen over Lesseps blev dog
annulleret, idet man mente, at
Lesseps, der var meget alderdomssvækket, ikke havde haft det virkelige Ansvar.
Processen nedbrød ham fuldstændig. Da Dommen faldt og senere omstødt, var han ganske
aandssløv.
Han døde 1894.
Trods alt vil han dog vedblive
at høre med blandt Verdens Stormænd.
Ved Port Said, Indsejlingen til
Suezkanalen, rejstes der i Aaret
1900 en mægtig Broncestatue af
Lesseps.

Ferdinand Lesseps er Navnet
paa Skaberen af det store Værk:
Gennemskæringen af Sucztangen,
saa Middelhavet er blevet forbundet med det røde Hav.
Han er født i Frankrig 1805.
Kun 20 Aar gammel fik han Ansættelse ved Konsulatet i Lissabon.
Senere ansattes han i Tunis og
Alexandria, hvor han fik den
ægyptiske Tronfølger, Said Pasha,
til sin gode Ven. Dttte Venskab
kom ham ti! Gode, da han fattede Planen at gennemskære Sueztangen.
Under Opholdet i Alexandria
udbrød der Pest. Lesseps udmærkede sig i høj Grad under denne.
Hans Hjem blev omdannet til et
Hospital, og han plejede de syge
og opsøgte de mest lidende, som
Lægerne havde opgivet.
Da han blev Præsident for Sundhedsstyrelsen, bekæmpede. han
Sygdommen saaledes, at han til
sidst fik Bugt med den. Herfor
fik han Æreslegionens Kors.
1849 trak han sig tilbage til
Privatlivet og levede nogle lykkelige Aar sammen med sin Familie. Men i Aaret 1853 mistede han
baade sin Hustru og næstyngste
Søn.
Disse Dødsfald lammede hans
Arbejdsiver for en Tid, men i 1854
Lesseps Mesterværk: Suezkanalen.
begyndte hans Livsmod atter at
blusse op. Han begyndte for Alvor at arbejde med Planerne om
Gennemskæringen af Sueztangen.
Said Pasha, der nu var blevet
Vicekonge, blev interesseret i Sa- at forudbestille Superfosfat, Kaligodning, Kalksalgen, og i 1856 gav han Lesseps peter eller Chilisalpeter til Foraarsavlingen, for derved at
Konsession paa Udførelsen af Ka- sikre sig Levering til de laveste Priser. Giv os Ordre i de første Dage.
nalen og dens Drift i 9P Aar.
Lesseps søgte nu at rejse Penge
til det store Foretagende, og trods
megen Mistænkeliggørelse og Modstand lykkedes det dog ham at
faa startet et Aktieselskab med en
Kapital paa 200 Mill. Franc.
tilbydes i alle Dimensioner og alle Længder af Kvaliteter, som er egDen 25. April 1859 blev det nede til hver sin Anvendelse. Særlig fremhæves, at vi har stærke
første Spadestik taget. Men Les- tørre Brædder, som særlig egner sig til Loft og Gulv.
seps maatte kæmpe med mange Stor Rabat pr. Kontant.
Vanskeligheder. En af de største
Ulemper var, at der manglede
Ferskvand til Arbejdsstyrken, som
ofte var paa 25,000 Mand.
Til at begynde med maatte
Vandet hentes paa Kamelryg; senere blev der gravet en Kanal fra
i Papirsække er paa Lager. - Ved større Køb pr. Kontant har vi en
Nilen.
1863 døde Vicekongen, Lesseps særlig billig Pris.
Glasserede Lerrør, stærke Cementrør, Gulvfliser
Beskytter, Den nye Vicekonge lovede rigtignok Lesseps at være af forskellige Dimensioner og Kvaliteter sælges til smaa Priser.
ham gunstig; men Englænderne
og Sultanen i Tyrkiet saa stadig
skævt til Foretagendet og søgte
ogsaa paa forskellige Maader at
standse det. Det lykkedes dog ikke,
og i Efteraaret 1869 var Kanalen
færdig.
Frisklavet Foderblanding, Grove bornholmske HvedeDer var da gravet 75 Millioner klid, Grove Rugklid, Svineskraa, Laplata Majs, HønseKubikmeter Jord bort. Middelhakorn af alle Slags bornholmsk Sæd - Sund Kvalitet.
vet og det røde Hav var sat i ForAlle Ordre udbringes franko.
bindelse med hinanden.
Den 17. November blev Kanalen aabnet under store Festligheder. Og Lesseps blev hædret paa
mange Maader. England begyndte
nu at se anderledes paa Foretagendet. Ved at kunne sejle gennem
modtages stadig til en højere Pris
Kanalen afkortedes Søvejen til Insom Betaling for alle Indkøb af Varer i
dien og Østasien betydeligt, og
Kanalen vilde sikkert faa stor Betydning.
England opkøbte alle de Aktier
som de paa nogen Maade kunde
faa fat i. Nu ejer den engelske
Stat dem alle. Suezkanalen er 160 km lang.
Til at begynde med tog det 40 Timer at gennemsejle den. Men ved
at avertere
Udvidelser 1886 og 1905 kan Turen gøres paa 15- 22 Timer. Der
er elektrisk Belysning ved Kanalen, saa den kan ogsaa benyttes
om Natten.

Det er paa høje Tid

Nordlandets Handelshus.

Masser af billige Brædder

Sang paa -Dejen.
-o -

Allinge Skæreri

En Højtid et- endt. Dens Lysglimt
slukkedes,
Dagen blev graa,
langsomt paa Tidsbølgens Vande vi
vuggedes
bort fra det eventyrblaa,
atter vi staar i den daglige Færden,
Arbejdets Pligt i vor hjemlige Verden
kalder og venter paa os.

anbefaler sig med al Skæring,
Høvining samt Salg af tørt Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.

Men Hverdagens Dont skal dog ikke
forhindrende
standse vor Gang.
Frem vil vi mod det lyse og tindrende,
som vi har set under Sang.
Ofte vi hæmmes af Mismodets Skanse,
dog -- den skal ikke vor Livsglæde
standse,
røve vor Undren og Uro.
Frem vil vi vandre, saa finder vi
Glæderne
Iler, hvor vi bor.
Ingen i Verden skal plyndre os
Stederne,
hvor de i Solskinnet gror.
Hvem kalder Livet for tomt eller øde,
muir de blot een Gang har haft
deres Mode
med den Almægtige selv?
Livet er Under. Det kalder paa
Drømmene
dybt i vort Bryst.
Vandrere er vi langs Tidernes
strømmende
Flod mod det Eviges Kyst.
Selv under Mismod og Tvivl kan
vi skimte
Evighedssolen forjættende glimte
gylden mod Bakkernes Rand.

Norcilandf2ts ilandelshus.

Nye Sendinger af prima Kvalitet.

Nordlandets Handelshus.

Mie Slags Kornvarer, frisklagte Æg

,\fordlandets Xandeishus.
befarer sick"

i det lokale Skid

NORDBORNHOLM.

å))

Geert Hansen.

Svinekort
købes til højeste Pris. Afhentes
over hele øen.
Axel Frederiksen.
Telefon Allinge 25

Varm Blodpølsefaas hver Fredag .Niddal;.

Dina Sørensens Victualiehand el

Allinge Teglværk
anbefaler

Mursten, Tagsten, Drænrør,
Telefon 127.

Bornholms
Spare- og baanehasses

Afdeling; i Allinge.
Kontortid 9-12 og 2- 4.
Renten paa Indskud er paa
3,5 pCt. p. a.
3 Mdrs Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar 3 - -

Boxer udlejes.

G. Just Pedersen.
uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest!
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. - En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, f,)r at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faer De
Alliige Bogtrykkeri.

geSt

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
og løvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

PA.

Allinge Bogtrykkeri.

Nordlandets liandelshus.

Friskbrændt Portland Gement I

Tlf. 29.

Det

aarlige Udsalg
af billigt Fodtøj er begyndt

- Hvorfor lure De dog valgt en
;:za ineslig Model til Deres Maleri?
Jan-ten, det er jo min Søster!
- Aah, jeg Idiot! Det. burde jeg
io straks have set!

C. Larsen, Vestergade.

Uddrag af Kbreplanen
Gyldig fra 1. September 1933

Hverdage
8,10 11,00 14,10 18,15 19,0E,
7,54 10,30 13,55 18,05 21,55
1Rønne
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 Nyker
7,42 10.15 13,40 17,50 21,40
8,33 11,23 14,35 18,38 19,37 Klemens 7,33 10,06 13,31 17,41 21,29
8,46 11,36 14,49 18,51 19,51 Rø
7,22 9,53 13,18 17,28 21,13
8,57 11,47 15,01 19,02 20,04 Tein
7,12 9,42 13,07 17,17 21,01
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14 Allinge 7,04 9,35 13,00 17,10 20,51
9,10 12,00 15,15 19,15 20,20 Sandvig 7,00 9,30 12,55 17,05 20,45
Endv. afgaar Aftenen før Søn- og Helligdage Tog fra Sandvig 21,30
i Rønne 22,25.

Søn. og Helligdage.
8,10 10,45 13,05 16,25 19,45 22,2CV Rønne A10,30 12,55 (5,15 18,30 22,00
8,24 10,59 13,19 16,39 19,59 22,34 Nyker 10,15 12,40 15,00 18,17 21,45
8,33 11,08 13,28 16,48 20,08 22,43 Klem. 10,06 12,31 14,51 18,08 21,36
8,46 11,21 13,41 17,01 20,21 22,56 Rø
9,53 12,18 14,38 17,57 21,23
8,57 11,32 13,52 17,12 20,32 23,07 Tein
9,42 12,07 14,27 17,47 21,12
9,05 11,40 14,00 17,20 20,40 23» 5 Alling 9,35 11,59 14,19 17,39 21,04
9,10 11,45 14,05 17,25 20,45 23,24 Sandv A 9,30 11,55 14,15 17,35 21,00

Rutebilen Ronne-A I ii uge-Sandvig
8,20 13,15 18,30 21,15
8,23 13,20 18,35 21,20
8.50 13,45 19,00 21,45
9,20
18,28
9,25
19,35

Hverdage
Rønne H.
Rønne Torv
Hasle Torv
Allinge
Sandvig

10,43 13,55 15,15 19,58
10,38 13,50 15,10 19,53
10,15 13,30 14,50 19,30
19,00
9,45
18,55
9,40

Soa - og Helligdage
8,20 12,10 14,30 18,30 21,15
8,23 12,15 14,35 18,35 21,20
8,50 12,40 15,00 19,00 21,45
9,18
19,28
9,25
19,35

1, 10,38 14,10
Rønne
10.33 14,05
Torvet
Hasle T
10,05 13,45
Allinge„ 9,35
Sandvig Pi 9,30

21,00 22,10
20,55 22,15
20,25 21,50
19,55
19,50

Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet.

