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Ansvarshavende uldgiver:
Otto Gornitzka. r.. Telefon 74.

Udgaar i Allinge-Sandvig,
Olsker, Rutsker, Ro og Klemens.

Nr. 368 I

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, etterf. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 60.

Paa llojse Jorden mdl,

.•

■•

Fredag den 8. Marts

Trykt I Allinge Bogtrykkeri

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage for Bladet udgaar.

Vintersportens Paradis

V
Penang

Ceylon.

En tidlig Morgen i Juni kaster
vi Anker udenfor Colombo. Med
det samme forstaar vi, at hvad
vi har hørt fortælle, maaske kan
være sandt, at Ceylon er den virkelige Paradis Ø, og at det maaske kan passe, at det var her, at
Adam og Eva i de gode gamle
Dage for længe, længe siden havde deres oprindelige Hjem. I Sandhed her er Paradis Idyl — og vi
indsuger en ny Luft med en større og bedre Romantik.
I Særdeleshed lægger man mær,
ke til den pilne Renhed, som findes overalt, man faar Indtryk af,
at alt er fejet. Selv det simpleste
Fattigkvarter, som vi kommer igennem paa vor Vej til Byen Kandy,
har sit Relief af farvefyldte Blomster og smaa nette Haver. Med
det samme lægger man ogsaa
Mærke til den tohjulede Kærre,
dækket med et buet Tag af PalMeblade og forspændt med to
smaa Zebu Okser; i lange Rækker knirker de langsomt afsted
med en Singhales Kusk, som ikke
saa sjældent ses gaaende bagefter tunge Læs for at skubbe paa.
For første Gang lægger man
ogsaa Mærke til de indfødte, som
bærer Byrderne paa Hovederne
— Nette Singhales-Kvinder balancerer store Messing-Krukker med
Suppe, ligesaa net og let som vi
andre bærer en Hat, medens Mænd
bærer store flade Kurve fyldte
med røde Multets (Fisk), Stakke
af Ananas eller Kokosnødder med
samme Lethed.
Vi forlader Grænsen af Colombo
og kommer ud i typiske landlige
Omgivelser, jungleagtigt, maa man
sige. Den tynde, smalte Vej vinder sig i de mest intrigerende Bøjninger de næsten 100 miles op
til Kandy, gennem de mest fortryllende Jungler, man kan tænke
sig, mellem tynde, slanke hvidgraa Kokuspalmer bøjede for Vinden, og som mange Steder hænger i Buer over Vejen.
Med korte Mellemrum runder
vi Hjørner, kvor der møder os
nye Overraskelser — Skjulte paa
de mest utænkelige Steder ligger
der „Shrines" og Templer, hvis
Arkitektur er fint udarbejdet i alle Enkeltheder. Der ligger smaa
hyggelige Landsbyer langt tilbage,
med Rismarker i Forgrunden, og
Okser i Spand af fire forspændt
den sædvanlige primitive Træplov
ælter sig gennem den vaade Jord
i Mudder, der naar dem til Bugen. — Frem og frem snor Vejen sig gennem Kokosskove, Bananplanter, vilde og tamme, med
Klumper af Frugter, modne og
halvmodne. Alt muligt æder Bananer — — Elefanter, Aber, Høns
Okser, Indfødte og Turister, en

Medens vi herhjemme ikke har haft megen Glæde af Vinteren, staar det anderledes
til andre Steder. Vort Billede er hentet fra et af de store tyske Vintersportssteder, Riisersee,
hvor der forleden afholdtes en spændende Ishockeymatsch mellem Milano og Riisersee.
Kost paa hvilken man med et Til- omkring Edens Have. Her faar
læg af Kokosnødder og Brødfrug- man Lyst til at hvile, faar Lyst
ter kan leve foruden at arbejde, til at leve — leve her i det uenMen selv Eden kunde
delige.
i det uendelige.
ikke
vare,
det
varede ikke for HaDet meste af Ceylon er Bjerge,
vens
første
Indbyggere,
saa hvad
men Bjergkæderne er lave og fuldstændig dækkede af Buske og kan der ventes for en almindelig
Jungelkrat. Allevegne langs Ro- Turist? Og fra det øverste Dæk ser vi
derne ser man Elefanter tage Bad,
Ceylon
forsvinde lydløst i Natten,
blæsende lange Straaler af mudmen
den
romantiske og krydrede
ret Vand over sig selv og andre.
— Og ligesom i Historien møder Duft følger os langt til Søs.— —
vi ved en Bøjning i Vejen en Maaske skal vi komme tilbage
Flok arbejdende Elefanter. — De engang — alle ønsker det — og
slæber Bundter af Bjælker med finde Ceylon igen som et Eden.
VI
en Lethed, som var det Grene, og
nogle bærer Læs af Palmeblade
Bombay.
til deres egen Frokost. Der er ogIndien — med saa store Forsaa vilde Elefanter, men de er ventninger drømt om saa længe
kloge og holder sig tilbage i Jungs — tonede endelig frem i Horisonlen, de ønsker ikke at lide samme ten efter en tre Dages Sejltur genSkæbne, som deres Slægtninge, nem et Hav, der skummede hekder nu gaar i Trældom.
tisk fra en vedvarende Monsun
De fleste Teplantager ejes og Vind.
Vort første Indtryk af Indien
dyrkes af den kendte Sir Thomas
Liptons Arvinger, og man ser var ikke saa lovende. Himlen ligPlantager og Fabrikker ligge her nede en matgraa Ærtesuppe, og
og der op ad grønne Skraanin- saaledes ogsaa Havet. Da vi nærger, ligesom Gummiplantager og mede os Land, var det mere roFabrikker ogsaa findes med korte ligt, og det lukkede sig sammen
i et med Himlen, som syntes at
Mellemrum.
Vi stopper selvfølgeligt ved det holde den varme, fugtige Luft neberømte Tempel, som huser den de som et Laag paa en Kedel.
hellige Tand, en Tand, som skal Det var næsten umuligt at aande
stamme fra den virkelige og ori- — der syntes at hænge noget truginale Budha. Vi kunde desværre ende i Luften, som lige før et
ikke faa Tanden at se, den opbe, Uvejr bryder løs. I lang Tid sejvares i 7 Guldkister, den ene in- lede vi igennem det smalle Stræden i den anden. Tanden kommer de, lige bredt nok til Skibet at
kun frem en Gang om Aaret, og gaa igennem. Paa begge Sider stod
dette sker i en mægtig Procession. der Rækker af Poiencenas med
I den botaniske Have, som skal lysegrønne Kroner som Skyggevære den største og fineste i Ver- skjul for sovende Indere.
Luften var for tæt til, at man
den, er der saa ubeskriveligt kønkunde
se Omgivelserne, kun de
ne Naturomgivelser, at man uvile
kaarligt ser sig om efter det ori- nærmeste Pakhuse kunde man se,
ginale Hegn, som skulde findes og gennem en stor Hængebro, som

var oppe, kunde skimtes nogle
Bygninger, graa og mugne, som
gamle Slotte. Regnen begyndte at
øse ned, og med det samme begyndte Paraplyer at udfolde sig,
som Paddehatte sprang de op over
den brogede Menneskevrimmel- selv Havnearbejderne havde en
i Beredskab. — Vi undredes, hvorfor de modsatte sig et øjensynligt
meget nødvendigt Styrtebad. De.
res Paaklædning bestod kun i et
lille Stykke Tøj paa Størrelse med
et Haandklæde, fastgjort for og
bag i en tynd Snor om Livet. Ja,
der varselvfølgelig Turbanen, men
ellers kun det bare Skind.
Hinduer er mindre i Vækst end
de fleste Folkestammer, vi har
mødt i de andre Havne, og deres
tynde, magre Ben syntes for spinkle til at kunne bære den store
Turban, bortset fra de store Byrder, de bærer paa Toppen af dem.
I samme øjeblik, som vi satte
Fødderne paa Bryggen, blev vi
omsværmet fra alle Sider af uhyggeligt udseende Horder, mer eller
mindre urene, hylende for Penge
eller faldbydende Varer, som de
forsøgte at sælge. — Vi flygtede
omkring det nærmeste Hushjørne,
kun for med det samme at blive
omringet af en anden tvivlsom
Skare, der forsøgte at faa os til
at køre i en eller anden Befordring til Byen. Hundrede af Chaises eller Gig'er, forspændt med
lige saa mange magre og forpjus,
kede smaa Heste, holdt i lange
Rækker, færdig til at snappe den
intetanende Turist for at feje ham
afsted i Retningen af Bombay, ad
mange forskellige Veje og for senere at forlange en ublu Pris derfor. — Motor Taxa havde ogsaa
deres store Dag, da de brune
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Kuskes „Betel" farvede Tænder
grinede i Glæde over Udsigten til
en større og bedre Forretning fra
forvirrede Passagerer.
Om Hovedgaden i Bombay erder ikke meget at skrive. Elendigheden og et overvældende Tiggeri
laver det hele til et misserabelt
Sammensurium. — Hvilke beklagelige Forhold for gamle Mænd,
unge Piger, gamle Koner og smaa
Børn i alle Aldre, at leve under,
Synet deraf er simpelthen forfærdende. Deres snavsede Pjalter og
Legemsfejl bliver endnu mere synlige og uhyggelige i den nedstyrtende Regn.
Den næste Dag saa mere lovende ud. Solen viste sig tidligt, selv
om den kun syntes at forøge den
trykkende Atmosfære. Der blev
lige Tid til en Tur gennem Byens
bedre Kvarter, og set ovenfra, fra
en Bakketop, saa er Bombay trods
alt en smuk By, og der findes
mange kønne og statelige Bygninger og pragtfulde Templer. Ogsaa
kønne Parker findes der omkring
Byen.
Blandt andet besøgte vi forskellige Kirkegaarde, tilhørende indiske Kaster. Deraf vil jeg dog kun
nævne „The burning Gbatea eller
Frilufts Krematoriet, tilhørende
Hinduerne, hvor man kunde se
Lig blive brændte paa aabne Pladser. Og „The Tovers of Silence",
Stilhedens Taarne, hvor „Parsee"
Kasten har deres egen Maade at
tilintetgøre Legemets jordiske Res.
ter paa, Ligene bliver lagt indenfor høje, taarnlignende Mure, hvor
Aaselgribbene faar Lov til at gøre
sig tilgode. Det siges, at 20 Minutter efter at et Lig er bleven ført
indenfor Muren, saa findes der
kun Ben tilbage, og nogle faa Timer senere har Indiens hede Sol
brændt Benene til Pulver. — De
paastaar, at dette absolut er den
mest hygiejniske Maade at behand.
le de døde paa. — At staa der
mellem disse Taarne, hvoraf der
findes tre, og se de store Gribbe
sidde dovne paa Murkanten, baske med Vingerne, ventende paa
ny Forsyning, det er en Oplevelse, som faar det til at løbe en
koldt ned ad Ryggen.
I Bombay, kan man, hvis man
har Tid og Penge, finde mange
smukke indiske Varer—som Tæpper, Vaser, Sølv-, Guld-, Messingog Broncegenstande, ualmindelig
fint forarbejdet — ingen andre
Steder finder man finere Haandarbejder, og det er en Nydelse
man ikke bliver træt af, at betrag.
te de forskellige Udstillinger.
At se Bombay i Aftenbelysning
er som at blade i Tusind og een
Nat. — Mærkelig og majestætisk
i Aar, og gammel, gammel Race
og skøn Romantik fra Tusinder
af Konger.
Ved Dokken arbejder indfødte.
Som travle Myrer vrimler de og
bakser med store Kasser og Sæk.
ke. I Forening gaar Arbejdet —

til den monotone Rytme af en
Hindu Melodi i mol dur — —
Hey-a-ho I Hey-a-ho I Hey-a-ho !—
Sangen fra Indien og Ganges.
(Efter Maribo's Amtst.)

Gummi- og lahrfodtoj
forsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.
Skomager Jørgensen.
Havnegade,

B Kr. Permanent. 8 Kr.
Udsalg kan vio ikke holde, men —
i Tiden fra 25 Januar til 15. Marts i
Aar har vi nedsat Prisen paa Permanentbølgning fra Kr. 12.50 til kun 8 Kr.
talt iberegnet) og mod Aflevering af
d e nne Annonce. — Klip ud !.

Barber Jobs. Larsen.
Tlf. Allinge 53.

Varm Bldpolse
faas Fredag Middag.

Johanne Hansen, Lindepi.

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

Tlf. 29.

Geert Hansen.

Til Avl og Saaning
1935
tilbydes Kunstgødning, Saasæd, Markfrø etc. paa Pantelaansvilkaar til Betaling I ste
Oktober 1935.
Afgiv Ordre snarest til

Nordlandets liadelshlls.
En 14--15 Aars

Dreng
søges til Iste Maj.

Nymølle, Allinge.
Hvide og kulørte

Gulv= og Vægfliser
VASKE
emaljerede, malede, mange Størr.

Murgryder, raa og emalje.
-

Gasborde, Gasovne, -Apparater
Køkkenudstyr, alle Slags
i stort Udvalg.

Kakkelovne, Kaminer, Komfur.
Alt i Bygningsstobegods
anbefaler

P. C. Holm8
Allinge.

Brevpapir

og Konvolutter

med Firma leveres bedst og billigst
Hurtig Levering.

Allinge Bogtrykkeri.

Intet Land er som
Abessinien !
—.—
Og ingen Hovedstad paa een Gang
saa fortryllende og frastødende
som Addis Abeba.
—:—
Der er intet andet Land i Ver.
den saa besynderligt og fremmed,
artet som Abessinien. Der er intet andet Land, hvor 1500 Aar
gamle Skikke holder sig Side om
Side med en ny og besynderlig
Indflydelse af Modernisme, hvor
partriarkalske Love er blandet med
den første Begyndelse af demokratisk Opfattelse, hvor Slaver og
Telefoner konkurrerer Side om
Side, og hvor Kristendommen og
Overtro er blevet uløseligt flettet
ind i hinanden.
Da store Begivenheder forand.
rede Europas Ansigt, da ny Lan-

de dukkede op paa Landkortet og
Syd og Øst antog helt nye Former, fik Abessinien Lov til uhindret at forme sin egen Skæbne.
Det er i og for sig intet Under,
for Lendet er omgivet af naturlige Hindringer af den mest vanskelige Art. Det er heller ikke let
at opnaa Tilladelse til at drage
ind i Landet, og de tre vages
Rejse til Hovedstaden er overordentlig trættende.

Paa een Gang fortryllende
og frastødende.
Addis Abeba er den mest frastødende og samtidig den mest
fortryllende By, jeg kender. Bortset fra nogle smaa Huse, der beboes af Europæerne, findes der
ingen W. C. og ingen Badeværelser. Midt i Byen gror der store
Mængder af Eucalyptustræir, og
Affald af al Slags kastes ud mel.
lem Træerne. Om Natten kommer
Hyæne' ne hylende ind i Byen, og
saa nær kommer de, at deres Hyl
blander med Hundegøen Sang fra
religiøse Fester og Trommeslagning, til at begynde med gør det
vanskeligt for fremmede at sove i
Byen. Men Forholdene er jo dog
ikke helt saa slette, som de har
været. Kejseren Hailie Selassie
(Ras Tafari), udfolder store Anstrengelser for at rense op i sin
Hovedstad med de begrænsede
Midler, der staar til hans Raadighed, men der er mange Fordomme at overvinde. Man er dog naaet saa vidt, at Kadavere af Dyr
fjernes før de begynder at stinke,
og der er startet et Lotteri, hvis
Overskud skal anvendes til at bygge en Vandforsyning for.

Hvor man lænker Kreditor
og Debitor sammen.
Abessinien har en morsom Maa.
de at ordne Gældsspørgsmaal paa.
De lænker nemlig Kreditor og Debitor sammen, indtil Debitors paarørende har betalt Gælden. Det er
ikke usædvanligt at møde disse
„abessinske Tvillinger" spadserende omkring i Gaderne, og tilsyneladende nærer de ikke uvenlige
Følelser mod hinanden.
Den største nationale Sport er
Diskussionsmøder og Retstrætter.
Forskellige Steder i Hovedstaden
er der Friluftsretter. Saa snart en
Strid opstaar, kan Parterne gaa
hen til en af disse Retter og faa
afsagt Dommen med det samme.
Alle og enhver, som ønsker det,
kan aflægge Vidneudsagn eller give Dommeren gode Raad. Saa
snart Proceduren er forbi, afsiger
Dommeren sin Dom og opkræver
sit Salær. De største Sager baade
civile Sager og kriminelle Sager,
indankes for Kejseren selv, der
holder Ret i en af Slottets Sale.
Abessinierne er en besynderlig
Blanding af Race og Stammer.
Overklassen, i Særdeleshed i den
nordlige Del og i Hovedstaden,
kalder sig selv Amhara, og det
officielle Sprog hedder Amharic.
For Tusinder af Aar siden var
der en jødisk Indvandring til Egnene omkring den blaa Niels Kilder. Jøderne blander sig med Egnens oprindelige Indbyggere og
fik deres Hovedstad i Aksum.
Legenden om Dronningen af Saba.
Denne By ligger næsten paa
Grænsen til den italienske Koloni
Eritrea og er en af de ældste og
mest historiske Byer i Verden.
Med den som Udgangspunkt erobrede den nævnte Blandingsstamme den sydlige Del af Arabien,
og det er til denne Periode, at
den abessinske Legende og religiøse Tro har henlagt Dronningen
af Saba og hendes eneste Søn Menelik, hvis Fader skal have været
ingen ringere end Salomon selv.

Overklassen nærer dyb Foragt
for Europæere.
Mr. Cope fremhæver videre, at
der hen over Abessinien gaar en
Renæssance, som ledes af Kejseren selv. Formaalet med den er
at genopbygge en sand afrikansk
Kultur, rodfæstet paa en Gang i
den bedste abessinske Tradition
og den moderne Civilisation. Overklassens Holdning over for Europæerne er i Almindelighed præget
af den yderste Foragt. Kontorkineseri, Bureaukrati og talrige andre Skavanker klæber i vid Udstrækning ved en Administration,
som hviler paa Middelalderen og
kun er forsynet med nogle faa
moderne Institutioner udefra. Der
er imidlertid ingen Tvivl om, at
Abessinien vil udvikle sig betyde!igt, hvil de faar Lejlighed til
at gøre det. At lade dette besynderlige Land annektere af et eller
andet europæisk Land vilde kun
betyde, at vi fik yderligere et farvet Problem til de mange, der allerede hviler tungt over det afrikanske Fastland.

Overtroiske Bryllupsskikke,
—o—
Det kan maaske interessere nog,
le af Læserne at høre lidt om gamle overtroiske Bryllupsskikke, af
hvilke de fleste jo nu
i hvert
Tilfælde her hjemme — er forsvundne. Mange af dem lever dog
endnu blandt Almuen i andre
Lande.
En Pige maa ikke, mente man
saaledes, sy sin egen Brudekjole,
thi det bringer Ulykke. Heller ikke
maa hun for Spøg sætte en Brudekrans paa sit Hoved, hun bliver
da aldrig gift. Visse Dage er særlig gode at holde Bryllup paa, saaledes Mandag, Tirsdag og Torsdag.
Der var nu adskilligt, som skulde iattages paa selve Bryllupsdagen. Saaledes maatte der aldrig
være spændt en skimlet Hest for
Brudens Vogn, paa Vejen til Kir,
ken maatte Bruden ikke se sig
tilbage. Den, der først sætter sin
Fod først paa Kirkegulvet, og som
havde Haanden øverst, naar der
veksledes Ringe, vilde ogsaa komme til at raade i Ægtestanden.
Det hedder ogsaa, at det ikke
varsler godt, om Brud og Brudgom gaar ud fra samme Hus, og
at to Søstre aldrig maa holde
Bryllup paa samme Dag, thi da
tager den ene Lykken med sig.
Af Vejret paa Bryllupsdagen og
næste Dag kan man se, hvorledes de unge Ægtefolks Lykke vil
blive. Den første Dag er Brudens,
den anden Brudgommens At holde Bryllup, naar Maanen er i Aftagende, er uheldig; thi da vil ogsaa „Næringen" aftage, Smalhans
vil blive Kogemester, og naar
Krybben er tom, vil Hestene bides.
Naar Brudefolkene staar foran
Alteret, vil den, der først kommer
til at gøre en Bevægelse, dø først,
og det gælder om, at de staar saa
tæt sammen, at ingen kan se imellem dem, thi saa vil de i Fremtiden ikke forliges.
Paa Vejen fra Kirken vil den af
de nygifte, der først tilfældig ser
sig tilbage, dø først. Man kunde
ogsaa faa dette at vide paa en
anden Maade. Man skulde da
tælle Bogstaverne i begges Navne,
lægge Tallene sammen og skiftevis sige : „Adam dør", „Eva dør',
den, som det da ender med, naar
man har sagt det saa mauge Gange, som der er Bogstaver i Navnene, vil dø først. Bryllupsbordet
maa aldrig pyntes med hvide Blom.
ster, thi saa bliver Børnene grimme.
Naturligvis bliver der ogsaa taget talrige Varsler om Bryllup.
Det var jo en stor Begivenhed,

som de unge Folks Tanker tit
dvælede ved og derfor i mange
tilfæidige Smaating søgte at opdage et Fingerpeg, et Varsel om
Fremtiden. Fløj saaledes en Svale ind i Stuen, og det kunde let
ske, varslede det snarligt Bryllup
i Gaarden, og naar ved Juletid
Lyset tændtes for at fejre Højtiden, passede man nøje paa Tanen. Om den bøjede sig udad
,.som en Høvlspaan", varslede det
Død tor den, mod hvem Spaanen
pegede: bøjede deri sig derimod
indad „som en Brudehank", blev
der snarligt Bryllup.

Bornholms Torislioreoiou
havde som omtalt en meget
bevæget Generalforsamling d. 28.
Febr. paa Dams Hotel, hvor
Amtmand Stemann bød Velkommen og Direktør Lund valgtes
til Dirigent. Boghdl. Edm. Andersen oplæste Regnskabet, der
balancerede med 1,1,1117Kr. Aarsheftet havde kostet 9,190 Kr.
(incl. Klicheer), Tilskud til Udstilling (O0 Kr. Propagandaturneen 500 Kr.
Amtmanden aflagde Beretning,
hvoraf fremgik, at der var udsendt 25000 tyske Brochurer og
20,000 danske. Desuden 10,000
tyske og 5000 svenske Folder.
Omtalte Propagandafilmen og
dens gode Resultat, Forslag om
Forbud mod Opklæbning af Plakater paa Klipperne, Sommerfesten paa Hammershus, Vejvisere, Planerne om Luftrute, Friluftsskuespil m. m.
Bornholm besøgtes sidste Aar
af ca. 60,000 Turister, som betød
en Omsætning paa 0 Mill. Kr.
Under Diskussionen kom Valutaproblemet under Debat og
følgende Resolution vedtoges.
»Generalforsamlingen vedtager
at andrage (Regeringen) om at
der snarest maa blive truffet en
Ordning, hvorved tyske Turister
kan medtage her til Landet ligesom til andre Lande — et
større Beløb 'end 10 Mark. En ,
saadan Ordning vil have den allerstørste Betydning for Bornholm, idet man ellers man forvente, at denne betydningsfulde
Indtægtskilde for øens Næringslov vil svigte.«
Ved det paafølgende Valg af
Repræsentantskabsmedlemmer
sikrede Rønne sig Flertallet, idet

2iografen.
Fredag, Lørdag Kl. 8
Søndag Kl. 7 og 9.
Palladiums store, danske Lystspil

Ud i den koldeSne
I Hovedrollerne: Mathilde Nielsen,
Ib Schenberg, Hans W. Petersen m.fl.

Den fikse

Konfirmationssko
faas hos

Cad Larsen
Vestergade, Allinge

Direktør Heinø, som mødte med
40 Fuldmagter, fik sin Liste gennemført.
Repræsentanter fra Nordlandet undlod selvfølgelig at stemme.
Ved det paafølgende Bestyrelsesvalg nyvalgtes Boghdl. Edm.
Andersen istedetfor Boghdl. Sørensen, Sandvig.
Da Turistcentret ligger her paa
Nordlandet, følte Repræsentanterne for østersøbadet sig tilsidesat, og ved et Bestyrelsesmøde
i Østersøbadet Bornholm i Gaar
vedtoges det at udmelde dette af
Bornh. Turistforening. Der vil i
Løbet af kort Tid blive indkaldt
til et Møde, hvortil man haaber
at alle turistinteresserede paa
Nordbornholm vil indfinde sig.
UD 1 DEN KOLDE SNE1
Palladiums ny Lystspil forevises Fredag, Lørdag og Søndag i
Allinge Biograf.
Det er Ungdommens Film,
med ungdommeligt frisk Humor
udstyrlig morsomme Situationer — en Rigdom af originale
og muntre Paafund — skønne
Billeder og glade Melodier af
Victor Cornelius.

Olsker Jagtforening
fremviser den meget interessante
Jagtfilm ved Konsulent Olsen,
Torsdag d. 14. ds. Kl. 19 i Olsker
Forsamlingshus. — Alle indbydes.
Efter Filmen selskabelig Samvær, hvortil 14. Skytte- og Gymnastikkreds indbydes.
Bestyrelsen.

Olsker.
Svinekort uddeles LØRDAG Form.
fra Kl. 9-11.
Svinerkeevnet.

Jil Xonfirmationen!
Til den forestaaende Konfirmation er en
Mængde smukke Stoffer hjemkommet, ligesom
vi har suppleret vort Lager af Matrostøj og
Jakkesæt, som vi nu har i alle Størrelser og
i flere forskellige Kvaliteter.

Lad Konfirmationskjolen sy !
Vi har mange smukke Ting i Crepe de chine,
Bark Crepe og Crepe Satin (fra Kr. 4.5o pr. m)

Gør Indkøb af Matrostøj og Habitter hos os!
Her sælges de gode Kvaliteter til de rigtige smaa Priser.

))fordlandets Xandeishus.

(

Udsalget er begyndt.
Dametasker, Lynlaastasker, Dame-, Herre- og Børneportcmonæer, Seddelbøger, Tobakspunge, Fotografirammer .4 .4 Brevpapir, Konvolutter,
Blæk, Blyanter, Blokke, Viskelæder, Skrueblyanter, Servietter m. m.
Benyt Dem af vore billige Tilbud.
Tlf. 56.

Allinge Boghandel.

Nordbornholms Adressefortegnelse
Autoreparatører

Damefrisørsaloner
Kornum, K. v. Postil. All. Telt. 153
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf, 53

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel (se

Vognmænd)

Elektriske Artikler
Lind, William, Allinge Tlf.

Bagerier
Andersen, Tb. Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Losbækg. Allinge Tlf. 78

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

Blomsterhandlere(Gartnere) Forsikrings - Agenturer

Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47

Lotterikollektioner

Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46

Klasselotteriet:
Fotografer og fot. Artikler

Bog- & Papirhandlere

Kjoiler Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

Kofoed, Chr., Kirkepi. All. TIL 138

Landbrugslotteriet:

Gas - og Vandmestre

Bogtrykker

Holm, H. C.,

Hotel Allinge

Holm, P. C.,

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142
Madsen, Johan, Allinge Tlf. 132

Telefon 25

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge 'I'lf. 5
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100

Allinge

Tlf.

39

Modeforretninger
Petersen, Thora, v. Posthuset Ali.

Kiosker

Cykler og Cykiereparationer

Systuer

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

Sæbeforretninger

Pensionater

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Planteskoler

•

Træskomagere

Kofoed, L. „Hallelyst" Tlf, Sandvig 6

Radioforhandlere

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Ure og Optik

Jørgensen, H., v Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Skotøj og Skotøjsrep.
Bidstrup, K., Torvet, Sandv. Tlf.15
Jørgensen, H., v'Posthuset Allinge
Pedersen, Emil, Fuglesangen All.

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Vaskerier
Mogensen,

A.,

Tejn

Tlf. 117 x.

indlevering flt Bornholms Dampvaskeri

Viktualiehandlere
Hansen, E., Sandvig Tlf. 10
Sørensen D., Nørreg. Ali. Tlf. 83

Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113
Kofoed, Chr., Kirkepi. AlI. Tlf. 138
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.
1. Kt. Herrøskrædder — Moderne Snit.

Jensen,

Vine - og Spirituosa
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Vog nmænd

Slagtere

Murermestre

Kul og Koks

Falk,
Kaj,

Allinge

K.,

Aabrinken,

Tejn.

Personkørsel udføres.

Tlf. 66

Jørgensen, Aage,

Allinge

Tlf. 72

Fineste fine jaffa-Appelsiner
E. M. B E C H.

er hjemkommen.

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 146

Smedemestre

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Telefon 10.

Musikundervisning

At Lastkørsel udføres

Allinge

Petersen, Carl,

Den bedste Gave til Konfirmanden
er et moderne Ur fra

Conrad Xansen
Allinge 11r- og Galdsmedriorretning

1. Stort Udvalg i GULD, SØLV og CHROM

11111~111

1 1

Abrikoser, Svedskeri Tørrede Æbler,
Stenfri Blommer af allerfineste Kvalitet købes altid bedst og
billigst i Produgten.

Tit. 10.

E. M. BECH.

A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x
naar det gælder Indkøb af
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x Kolonialvarer, Isenkram,
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x Viktualier og Konserves.
A. Mogensen, Tejn. Tlf. 117x — Byens bedste Kaffe —

,̀Jet rigtige Sted,

1.

Vellagrede - altsaa tørre, stærke Gulvbrædder
baade af Fyr og Gran, fri for store Knaster.
Alle Længder sælges til forholdsvis smaa Priser

Masser af særdeles gode Brædder (3. Sort.)

Person- og Lastkørset

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Dæk de vaade Vægge

Gab Koillirmali001udstyr
Vi har det store Udvalg, gode Kvaliteter
og rimelige Priser.
Færdige hvide Crepe de Chine Kjoler
i fikse, klædelige Faconer fra Kr. 13.50
Hvidt Crepe de Chine
fra pr. m. 3,25
Andendags Kjoler i smukke Farver til smaa Priser
pr. Sæt 6,85
Undertøj i Tricotcharmeuse
i
Traad
og
Silke
do.
6,25
Ungpige Frakker i Uld og imprægn. fra Kr. 23,00
Kulørte uldne Spadseredragter
fra - 24,50
Matros Habitter i moderne Faconer fra - 20,00
Jakke Habitter, en- og toradet, nyeste Snit, Benklæderne er med Bæltekanal, Opslag og rigtig Vidde.
Hvide Konfirmationsskjorter med Flip
4,85
Sokker, Undertøj Seler, Manchetknapper, Slips,
Ærme- og Sokkeholdere, Huer og Hatte, stort Udv.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

VICTOR PLANCK
MAGASIN DU NORDS UDSALG, ALLINGE

Lækre islandske Spege= & Kryddersild
anbefales. Fineste line Klipfisk el ogsaa paa Lager, og der
er endnu nogle Lammekødslag til Rullepølser

PRODUKTEN, Tlf. 10. E. M. Bech.

Rigtig gode Spisekartofler

, tørre, skarpkantede, alle Læng314" - 1" der sælges til særdeles rimelige Priser.
sælges saavel i Smaavægte å 10 øre som i Sække : 50 kg (I 4 Kr
— Stor Rabat ved kontant Køb —

Nordiandets Flandeishus.
Nye, store — af bedste Kvalitet _
Jana - Appelsiner, Plessi n a- Appelsiner,
friske FEbler, sand alle Slags tørrede Frugter

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133

Tlf. 98

til Piger og Drenge i Magasin du Nord.

sælges billigt.

Allinge.

Al Last- og Personkørsel udføres billigst

Jørgensen, 1-1., v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

011■••■■■=

Larsen, L.,

Skræderforretninger

isenkram og Porcelæn

Cigar- og Tobakshandlere

Møbelsnedkere

Allinge,

Hoteller

Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade Ml. Tlf. 69

AlI. Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kant.. .lid daglig 2-4 og Lørdag 7 -9

Malermestre

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140

Bygmestre

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

Kiosken, A Mauritsen All. Tlf. 142

Guldsmede

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Sygekasser

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Varelotteriet:

Legetøj

Sandvig Boghandel Tlf, 55

Mælkeudsalg

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, All. 'Tlf. 7

Tapet — Lørdervarer

Sandvig Tlf. 28
Holm, P C., rt. ge
39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

95

Fiskehandlere

Blikkenslagere

Købmænd
.„sen.F.ft.

Ny Sending Havnefjords Klipfisk

afriakket, særlig fin Kvalitet sælges

Nordiandets Handelshus.

Superfosfat og Kali
er hjemkommen. Bestillinger paa Kunstgødning bedes indgivet snarest

Nordlandets Handelshus Tlf. 10.

E. M.

BECH.

med

Masoniteplader
Korn ind og faa Prøver
og Pris paa disse i

Nordllodels illudeishlls,
Varm !bopølse
faas hver Fredag Middag.

Dina Sørensen, Allinge.

Hahn og Kløver
billig til Salg.

0. Christensen,
Tlf. 84.

Havnegade, Allinge.

Kunstgødning
og Kalk
til Frugt- og Køkkenhaver og

Kartoflerne kan købes; ogsaa
i mindre Kvanta i

NordIndels Ildodeishils.

Kartofler til Salg.
Tlf. 124x Nielsen, Blaaholt.

En Lejlighed
bliver til Leje.
Emil Holm, Allinge.
En pæn og paalidelig

ung Pige
kendt med Forretning, og en proper ung Pige til Husgerning samt
en Bydreng søges for Sommeren i
Sandvig Boghandel.
Til 1. April kan en paalidelig

ung Pige
som kan bo ilijemme, faa Plads,
eventuelt Formiddagsplads, hos
Fru Toldkontrollør Christensen,
Allinge.

Moders Billede.
Af ARNE PEDERSEN.
—o—
Anders Jensen og Kirstine havde kun en eneste Søn, Peter, men
han var ogsaa deres Stolthed og
Glæde. Lidt forkælet var han blevet, men det var næsten kun i
sin Orden. Da den Søster, som
Forældrene ønskede skulde komme og lege med Drengen, udeblev,
rnaatte de selv lege med ham, og
det gjorde de da ogsaa saa ofte,
at han senere kun mindedes sin
Barndomstid, som en Række Dage fyldte med Leg.
En lys Barndom svinder hurtig.
Det gjorde den ogsaa for Peter.
Konfirmationsdagen kom og blev
en straalrnde Festdag i det lille
Hjem, og saa rnaatte Peter ud at
tjene.
Det var en Forandring i hans
Tilværelse, en mærkbar endda,
men i Aarene, fra han var fjorten
og til han var tyve Aar, havde
han hele Tiden Tjeneste enten paa
Gaarde i Hjemsognet eller i Nabosognet og aldrig længere borte,
end han kunde komme hjem mindst
en Gang om Ugen og for en Dag
eller en Aften bag Hjemmets
skærmende Vægge, og under Forældrenes milde Øjne føle sig som
Barn igen og være tryg og glad
som dengang — Men den Længsel ud, som de
fleste unge før eller senere føler
vokse i Sindet, gik ogsaa Peter i
Blodet. Det skete, da han var tyve Aar. Han maatte ud og se si,g
om, syntes han, ud for at opleve
noget — langt, langt bort. Fra
Jyllands Hedeegne vilde han for,
søge at faa sit Opholdssted forlagt
til en af Øerne. Han indrykkede
en Annonce i et Blad, fik flere
Tilbud, valgte saa den Plads, som
han syntes bedst om, og en første Majdag stod han da hjemme
i Forældrenes lille Husmandsstue,
for at sige Farvel, før han rejste
bort — foreløbig for et halvt Aar.
Faderen kørte ham til Stationen,
og snart sad Peter da i Togetpaa Rejse ud i den vide Verden.
En lille Pakke, Moderen havde
stukket til ham, da han gik ud af
Hjemmets Dør, sad han med i
Haanden. Han troede, det var et
Par Stykker Mad, Moderen havde
givet
Men den var da saa
underlig haard den Pakke. Han
maatte hellere se, hvad det var,
der var i den. Han aabnede Pakken, og da saa han, at det var et
Billede af hans Moder, taget da
han vel havde været to tre Aar
gammel. Han syntes, at netop saadan havde hans Mor set ud, da
han som ganske lille sad paa hendes Skød eller legede ved hendes
Fødder.
„Ja, du er god, lille Mori, sagde han, og efter at have siddet
lidt og set paa Portrættet, lagde
han det ned i sin Haandkuffert,
hvor ban fandt en solid Madpakke.
Peter fik et pænt Værelse at bo
i paa den lille Øgaard, hvor han

var eneste Karl, og Moderens Por- andens Lystighed, føjede han til,
træt, som var i Glas og Ramme, idet han gjorde et Kast med Hofik sin Plads paa Bordet derinde. vedet hen efter Portrættet: „Hun
Det stod saadan, at han kunde er jo langt borte". Dette sagde
se det, naar han laa i sin Seng. han for at lade Karl Svendsen blive
Det var det første, han fik Øje i den Tro, at Portrættet virkelig
paa om Morgenen, naar han ef- forestillede hans Kæreste, og denter Nattens Søvn slog Øjnene op ne føjede til: Jo, det er rigtigt,
i Dagens Lys, og det var det sid- man skal more sig, medens man
ste, han saa paa om Aftenen, før er ung".
— Med Trang til Eventyr var
han sov ind. En bedre Gave kunde Moderen ikke have givet ham, Peter rejst hjemmefra. Endnu havsyntes han, end netop det Billede, de han ikke oplevet noget Evenog han holdt altid Glasset fint tyr, siden han kom her. Maaske
skulde det komme i Aften? Saablanktpudset.
Det eneste, som tyngede Peter, dan tænkte han, da han ved den
var Længselen efter Forældrene lystige Karl Svendsens Side gik
og Hjemmet. Den kom mest over ned mod Badehotellet, der laa
ham om Aftenen og om Sønda- nede ved Stranden.
Da de to unge naaede saa langt
gen, naar han sad ene i sit lille
frem,
at de kunde se EtabblisseKammer, men naar han saa paa
mentet,
kom Musikkens Toner dem
Moderens Portræt, saa oplevede
han atter Barndomstiden derhjem- i Møde, og de begyndte uvilkaar,
me, forskønnet af Mindets Glans, ligt at gaa hurtigere. — Der var
og i saadanne Stunder dæmrede noget, som drog.
— Det var ud paa Natten, da
der hos ham en Følelse af, at det
Peter
kom hjem, ør i Hovedet af
at føle Længsel, egentlig var noget meget værdifuldt. Han syntes. Dans og Vin. Han klædte sig af,
at han kom til at holde endnu uden at tænde Lys, midt paa Gulmere af Forældrene og alt der- vet, og lod Tøjet ligge i en Bunhjemme nu, da han havde lært ke der. Saa gik han i Seng og
sov tungt til næste Morgen.
Længselen at kende. —
Helt fri for Hovedpine var PeMen hvor godt alligevel, at han
havde Mors Portræt. Heftigt kun- ter ikke, da han vaagiiede igen
de Længselen blusse op, naar han ved sædvanlig Tid. Han var ikke
sad og saa paa det, og dog var frisk, som han plejede at være om
det altid saadan, at før han vend, Morgenen. Han syntes alting var
te Blikket fra det igen, saa havde saa underlig, og da han efter Sædhan den Fred og Ro i Sindet, vane rettede Blikket mod Modesom ogsaa en stor Dreng faar, rens Portræt, saa han ikke det
naar hans Mor ser mildt paa ham, fint smilende Ansigt med de milog giver ham Styrke til at være de Øjne, men kun Billedets Bagside. — Lidt efter lidt klarede
god.
— En Søndag Aften, som Peter det op i hans Bevidsthed, at han
no•
netop sad fordybet i Minderne om havde været med til noget
Hjemmet, blev der banket paa hans get, ja, hvad var det for noget?
saa
Dør, og Karl Svendsen, som tjen- Han rejste sig op i Sengen
Tøjet
paa
Gulvet,
og
i
et
Nu
var
te paa en Nabogaard, kom brasende ind til ham og hilste „God han ude af Sengen og samlede
Aften". Peter kendte ikke meget det op — hans nye Tøj! Saadan
til Kari Svendsen, han havde kun havde han dog aldrig smidt det
talt ganske flygtigt med ham et før. — Men hvad var det? Det
Par Gange ved Markskellet, men var fuldt af Pletter — og den pævidste da, at han var en lystig ne Manchetskjorte, som hans Mor
Fyr, der tænkte mest paa Baller I havde vasket og strøget til ham,
og Morskab, var vist ellers god i paa den var der ogsaa Pletter.
Han rnaatte have spildt paa sit
Grunden. Han var kun saa ung
Tøj. Han huskede dunkelt nogle
endnu, lidt yngre end Peter.
Før Peter havde faaet bedt Kari Ord fra Aftenen i Forvejen om
Svendsen om at sidde ned, fik „Søgang i Glassene". — Saa toer han hen og tog sin
denne Øje paa Portrættet paa BorModers
Portræt — ogsaa Pletter!
det og udbrød: „Det var dog en
mageløs køn Pige, du der har staa- Ja, han maatte jo have haft fat i
ende. Det er din Kærest, kan jeg det i Aftes. — Han huskede det
jo nok tænke. Lad mig se hende!" ikke, men febrilsk gav han sig til
Han tog Portrættet, betragtede at pudse Glasset, og samtidig gav
det nøje og befingrede det ugenert han sig selv det Løfte, at aldrig
med sine fedtede Fingre, saa der mere skulde der komme Pletter
blev synlige Snavspletter paa det paa Mors Portræt.
blanke Glas. — „Jeg havde ellers
tænkt at ville have Dig med til
Bal nede paa Badehotellet i Aften,
men det kan vel saa ikke nytte
noget, naar du har hende her?"
18 pCt. Superfosfat,
sagde Karl Svendsen og satte Bil40 pCt. Kaligødning,
ledet tilbage paa Bordet med BagTysk Kalksalpeter
siden vendt mod Peters Seng.
er paa Lager og sælges til
En Trang til at slaa sig løs belaveste Dagspris.
mægtigede sig Peter. „Jo, jeg gaar
med", sagde han, og i ungdommeligt Overmod, smittet af den

Kunstgødning
til Foraaret 1935

lordiandels lindelshos.

Læg Vægt paa rigeligere Græsning.
Græsmarken bør have 200 å 300 kg Superfosfat og 200 å 300 kg Kaligødning pr. Hektar, derved forøges Udbyttet, og Kvaliteten forbedres.
Hvis Kløverbestanden er ringe, skal der tillige gives et Tilskud af
Svovlsur Ammoniak.
De tre Gødninger kan satnmenblandes og gives
paa &t Gang, naar Føret og Velret tillader det.

En velgodsket Græsmark giver de
bedste og billigste Foderenheder.
ø

Det danske

Gødnings-Kompagni.
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Vil De forøge Deres Omsætning.
Selvfølgelig, det vil enhver Forretningsmand - men hvordan lader det sig gøre?
Ved Reklamering! Den Tryksag, der er
smukt og moderne udført, vil altid virke
stimulerende paa Deres Salg.
Et fikst lille Reklamekort, et Reklameblotting eller en Brochure vil minde Publikum om Deres Forretning eller Virk somhed, og om Fordelen der er ved at
købe hos Dem — og det er slet ikke dyrt!

bad os udarbejde Dem et Forslag
og give et Tilbud; vor Erfaring staar til
Deres Raadighed. — det er Telefon 74.

Gornitzka's Bogtrykkeri Allinge
11111111111111111111111I

Det er ikke mine Ben,
Vi husker jo nok alle den gamle Historie om Molboen, som havde været i Købstaden, hvor han
havde faaet sig en Rus, og som
paa Hjemturen faldt om paa Vejen — og faldt i Søvn. Og vi mindes da ogsaa, at der korn en Rejsende forbi, der tog Molboens nye
Strømper og gav ham sine egne
paa. Da der saa hen paa Morgen.
stunden kom en Vogn kørende,
raabte Kusken: — Tag dine Ben
til dig! Men Molboen kiggede paa
sine Ben, og da han saa de frem,
mede lasede Strømper, som han
ikke vilde kendes ved, raabte han
nok saa ugenert: — Kør bare til,
det er ikke mine Ben !
Det var selvfølgelig et i køjeste
Grad dumt Svar; men jeg tror,
det er et Svar, der endnu ofte
gives — eller en Tankegang, som
man endnu kan træffe hos adskillige Mennesker.
Der sidder f. Eks. et ungt Menneske paa Kroen eller et lignende
Sted og drikker. Han tømmer
Glas efter Glas. Han bliver beru,
set. Det er et sørgeligt Syn, Men
Værten siger maaske ; Lad ham
bare drikke, saa meget som han
vil, og saa galt, som han vil det er ikke min Søn. Eller de,
som maaske er Vidner og Tilskuere hertil — de kan se, det er
galt og grimt, de kan se, at det
ender med Elendighed — de gør
intet, siger intet; De tænker blot
maaske; Det er ikke mig, det er
ikke min Søn — det er ikke min
Broder, det er ikke min Ven. Lad
ham selv om det.
Eller et andet Forhold Der er
1-1, der handler — han gør daarlige Handeler, sætter maaske alt,
hvad han har, overstyr. Lad ham
selv om det, siges der ofte, det er
ikke min Søn, der bærer sig
dumt og tosset ad. Eller der er
et Menneske, der staar i Fare for
at komme paa Afveje paa en anden Maade. Man ser, det er galt,
og det vil ende med Forskrækkelse — ja, ende i den bare Elendighed — men man gør intet —
man er blot en taus og passiv
Tilskuer. Man siger til sig selv :
Det er ikke mig selv, det angaar,

lad ham selv tage Følgerne for
sine gale Streger. Det er Udtryk
for den gamle Tankegang: — Det
er ikke mine Ben —.
Det er et Ord, som udtaler den
reneste Egoisme. Det vil sige: Det
er lige meget, hvorledes de andre
har det, blot jeg selv har det godt,
blot jeg har mit paa det tørre.
Det kommer ikke mig ved, om
det staar godt eller elaarligt til i
Sognet, i Menigheden, i Samfundslivet, i Landet, blot det staar saa
nogenlunde vel til i mit Hjem.
Der er ingen Omsorg for andre,
der er ingen Tanke for de andre,
ingen Kærlighed til andre. Man er
egentlig knusende ligeglad med
det øvrige — blot man selv er
hyttet — blot man har sit eget i
Behold. Men paa den Maade bygger man ikke et Land, et Samfund — tværtimod.
Nej, der maa spørges: Hvad
kan jeg gøre for mine Medmennesker — og hvad kan de kræve af
mig? Hvad skylder jeg dem ? Og
her er et Svar: „Hvad du evner
kast af i det nærmeste Krav det skal bæres frem til en voksende Elv".
Begynd at gøre godt, hvor du
er, i dit Hjem — for og imod dine nærmeste. Giv selv et godt Eksempel. Advar og vejled, hvor det
gøres nødig. Prøv med Kærlighedens stærke Arm. Se ikke paa
Mennesker som fremmede og dig
uvedkommende. Gør imod andre,
som du kunde ønske, de skulde
gøre imod dig, om du var i Nød,
om du stod i Fare for at komme
paa Afveje. Der er nok, der trænger, og der er mere end nok at
gøre. Faa Bugt med din Egenkær.
lighed — og lad Guds Kærlighed
fylde og varme dit eget kolde
Hjerte Hjerte, saa skal du blive
til Lykke og Velsignelse for dit
eget Hjem, for dit Sogn og for dit
Land og dit Folk.

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

endnu 'raves Restoplag af

Yiammershus 2ir fis Xistorie
som sælges til en gris af 2 Nr.
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri.

