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trawleren bjerger fangsten. 

I Farvandene ved Island gaar Trawlerne ud med Grundsiæ-
benæt. Det gælder om at faa fat paa Kæmpetorsken, der som Klip-
fisk er Islands Rigdomskilde. Og naar man betragter ovenstaaende 
Billede vil man faa et indtryk af, at det ikke er noget helt ufarligt 
Arbejde at bjerge Fangsten af disse Fisk, der ofte kan naa en Vægt 
af 55 kg. Fiskene kæmper for deres Liv, og med den Slagkraft, der 
er i saadan en 40-50-pundig Kammerats Bevægelser, kan den godt 
slaa en Mand omkuld og være en farlig Modstander, om han ikke 
passer paa som en Smed. 

Fiskerne er udstyrede med stærke Handsker for ikke at blive 
skambidt af de rasende Fisk. Thi selv om Torsken har Ord for at 
være et dumt Dyr, saa siger dens Instinkt den dog, at i en Situation, 
som den man ser paa Billedet her, gælder det Friheden og Livet. 

Aptillerilejtnallt Bech's Erindringer 
om sit Ophold paa. Bornholm og Christianso 

• meddelt af Kaptajn C. E. Soefoed. 

Nyfalden Sne over Fjeld, over Li! 
Spændt under Foden 

de smidige Skil 
Faklerne tændte, Skistaven fat: 
Ud i den stjernegnistrende Nat. 

Artilleriieitnant Bech 

paa Christiansø 1809. 
Fæstningen forbedres. - 

Frost og Kulde i Maj og Juni. - 
Bal paa Fæstningen. 

Den 22. Marts fik vi meget travlt 
med at losse og modtage nye 
svenske Kanoner og fire Morterer, 
Ammunition, Proviant m. m. Mest 
gav os Transporten af de 6 Stk. 
32 Pd.s Kanoner til de nu under 
Arbejde værende ny anlagte Bat- 
terier at bestille, da de med Hæn-
derne maatte trækkes og kneb 
det især med nogle, der skulde 
op af Klipperne til store Taarn. 
Der arbejdedes stærkt paa disse 
Batterier, og de som opførtes vare 
især ved begge Brohovederne, saa-
vel for den sydlige Indsejling af 
Havnen som for den nordlige. De 
blev opførte af Granitsteen i større 
og mindre Stykker og blev disse 
sarnmenboldte med Tværtræer af 
pommerske 12' Bielker, med hvilke 
Tørn mere den øverste Deel af Stee- 
nene vare belagte paa Kanterne 
al de 3 Alen brede Brystværn. I 
den faste Klippe paa Midten af 
f)en Christiansholm blev hver Dag 
boret og anbragt Miner, der 
sprængte Klippen i løse Granit- 
stykker, som afhuggedes og før- 
tes til Batterierne. Denne nye Be-
fæstning blev udført under Vejled- 
ning af Ingen iorlieutri Schwend- 
sen, der i nogen Tid opholdt sig 
paa Fæstningen. Det var et ringe 
Antal Arbejdere der havdes til Dis-
position nemlig 100-150 Mand. 
Rapporterne til Kanonerne blev 
forarbejdede i Rønne. 

Det milde Vejrlig og aabne Far-
vand vedblev i længere Tid hen 
til Slutningen af April, da vi i 
Mai Maaned saa stærk lis paa 
Havet Nord og Øst ude med en 
staaende Vind af Nordøst at nærme 
sig Fæstningen. Den naaede os 

Nyrnaanens Krumklinge 
glimter deroppe, 

viser mig Stupet, 
javel tør jeg hoppel 

Den faar at falde, 
som ikke kan staa: 

Hejsa, det gik — saa videre paa I 

Slængte de stridige Tanker jeg bar: 
Ved kun det smidige Legem jeg har. 
Blæse med Drømmene, 

Hjertet har haft: 
Ved kun min strømmende, 

fossende Kraft I 

Jeg er den brusende Stiefjælds-Elv, 
jeg er den susende Stormvind selv. 
Hvirvlende Sølvskyer 

følger og kranser mig, 
først ved Alverdens 

Grænserand standser jeg. 
Valdemar itordam. 

snart, fyldte Havnen og vedblev 
i tvende Dage at drive mod Born-
holm, hvorpaa den !ae, fast og 
kunde vi ei i Kikkert øjne aabent 
\Vande i nogensomhelst Retning. 
Frost og Kulde indfandt sig, og 
forstørredes ved den os omgivende 
lis, der holdt os indesluttede næ-
sten hele Mai Maaned. Efter den 
Tid smeltede eller opløstes den 
efterhaanden. Vagtstuen holdtes 
opvarmet langt ind i Mai, og vi 
andre havde i Kakkelovnen endnu 
i Juni Maaned. Først til St. Hans-
dag begiyndte Buske og Træer 
at springe ud, men Ævret, som 
de kaldte det, paa Græsholmen 
blev ei opgivet, da Edderfuglen 
først i kort Tid havde indfundet 
sig. 

Slut April bemærkedes mange 
Sejlere oppe under Sverrig ved 
Cimbrishartm, og kunde vi blandt 
samme see flere Orlogsmænd. 
Alle Kanonerne paa Fæstningen 
bleve afblæste") og tildeels skarp-
ladte. Det var snurrigt at see Kug-
lerne recorshetere paa lisen, som 
vedvarede langt ud med de lie-
synderligste Spring fra højre til 
venstre, eftersom Kuglerne traf 
paa større eller mindre 'isflader. 

Imidlertid arbejdedes der bestan-
dig paa Steenforsætningen saavel 
paa Batterierne, som paa de mel-
lem samme førende Forbindelses-
veje og i Løbet af Juli var de næ-
sten alle færdige og monterede 
med de nye Kanoner. Jeg exer-
cerede tvende Gange om Dagen 
saavel med Marinerne, som Øebo-
erne og Bornholmerne understøt-
tet af Lieut Olsen og de forreste 
Underofficerer. Artillerikapt. Hoff-
mann kom til Fæstningen nogle 
Dage for at inspicere den nye Be-
fæstning, og yttrede han sin Til- 

') Pienghullet renset ved Athrreniting 
al noget Flangkruill. 

fredshed med Kanonexercitsen og 
med de af mig til de nye Kano-
ner udregnede Distancevisirer. 

Ikkun øen Gang kom en engelsk 
Fregat saa nær, at den var i Skud-
vidde, og da den var ligeoverfor 
søndre Havnebatterie, Juuls kal-
det, havde vi megen Lyst at sende 
den nogle Skud af de derpaa væ-
rende nye, svenske 36 Pd.s Jern-
kanoner for at bringe den til at 
besvare disse med et glat Lag, 
hvorved vi kunde bemærke, hvad 
Virkning dette kunde have paa det 
nye Steenbrøstværn. Men Cont-
mandanten vilde ei tillade, at vi 
engagerte os med den. — „Hør, 
hvor Kanonen brummer", sagde 
en Constahel, der ærgrede sig 
over, at det blev nægtet at affyre 
den. 

løvrigt var der stille paa Fæst 
ningen. Der blev undertiden sla-
gen Generalmarsch og holdt en 
Slags Maneure mod en supponeret 
Fjende, der vilde Biore Landgang 
paa forskellige Steder al Øen, og 
øvede Besætningen oftere med at 
skyde til Skive. Et Centruniskud 

og I det sorte belønnedes med en 
Trommehvirvel for sidste og trende 
Hvirvler for første. Efter Manen-
rerne fik hele Besætningen extra 
Brændevin. Vi Officerer invitere-
des til Kohi til Aftenspisning. Hver 

Søndag dansedes paa Junis Batte-
ries nye Gulv, hvor alle de yngre 
Pajer og Pibla med største For-
nøjelse indfandt sig. Vi dansede 
stedse med, og lyksaliggjorde de 
vakreste af dem ved at svinge dem 
i Vallsen og Engelskdansen. 

Staggemeier, Proviantforvalteren 
Juul og jeg inviterede den 26. 
Aug. øens hele Nobblesse og den-
nes bedste Dansere og Danserin-
der til Bal og Aften, og vi blev i 
alt 43 Personer. Der blev danset i 
Staggemeiers Lokale, en stor Sal 
i vestre Længe, De andre bevær-
tedes i Danselokalet med skaaren 
Smørrebrød, The og Punsch samt 
Gaffe hele Natten, og Ballet ved-
varede til Kl. 2 om Natten. No-
blessen fik koldt Kiokken, Punch 
og Vlin; men ingen fik Kager, thi 
disse fandtes ikke. — Hele denne 
Calas kostede i alt 31 Rdl, 2 Mk. 
4 Sk, og betaltes af os, tvende 
indbydere hver med 10 Rd. 2 Mk. 
12 Sk. Det var billigt, omtrent 4 
Mk. pro persona. Resten af Som-
meren gik uden af Fjenden for-
styrrede os. Da nu Aftenerne be-
gyndte at blive tange, kom vi of-
tere til Familierne, og vi Officerer 

skiftedes at komme til hverandre, 

og spillede vi da L'hombre, og 

havde det i det hele ret gemytligt. 
Vintertiden begyndte nu, og jeg  

tænkte paa den sidste, der ved 
min Fraværelse fra Fæstningen') 
var forløbet saa behageligt, hvor-
ledes den nærværende skulde forme 
sig, og om jeg el kunde være saa 
heldig at komme til at passere den 
et eller andet Sted. Og i Sandhed, 
min hidindtil gode Lykke svigtede 
mig el heller nu. Den 20. Novbr. 
fik jeg Ordre fra Gouvernør Rothe, 
at jeg skulde begive mig Ill Rønne 
og være der inden 8. Dechr,, da 
han vilde ansætte mig som Lærer 
ved en der oprettet Skole for de 
bornholmske Artillerlofficerer, der 
den Dag skulde begynde") 

Strax efter Hieinkomsten til Øen 
blev min Medhiælper Lieutnant Ol-
sen syg og afgik snart efter ved 
Doden. Han var en meget duelig, 
ufortruden, paapassende og kiær-
lig Mand, hvis Død smertede mig 
meget. 

Opholdet paa Fæstningen blev 
stedse ubehageligere ved den Om-
gang, som Sommerfehltm) tiltvang 
sig hos os Officerer, og ved de 
smaa Intriquer, han udførte imod 
os. Saaledes havde han hos Com-
mandanten udvirket, at han skulde 
have mine Værelser, og at Slagge-
meler og jeg skiftevis skulde be-
sørge Vagttjenesten paa Hoved-
vagten, saaledes at den ene havde 
første Vagt fra 8 til 12 og den an-
den fra 12 til 4, D: Hundevagten, 
hvilket var høist ubehageligt, da 
vi saaledes aldrig havde Ro en 
hel Nat. — Sommerfeldt havde, 
efter min Tilbagekomst fra Rønne, 
stedse et saakaldt .godt Øjem til 
mig og min Ven Staggemeler. 

*) Turen til StraLsund. 
**) Haus Ophold her omtales senere. 

.•") Blev 15231ndrulleringschel og Orer-
lods i Slesvig, men blev fradømt 
Embedet 1821, en Maaned tør han 
døde. 

Sarnets Xftensang. 

Solen er saa rød, Mor, 
og Skoven biir saa sort. 
Nu er Solen død, Mor, 
og Dagen gaaen bort. 
Ræven gaar derude, Mor. 
Vi laaser vores Gang. 

Kom sæt dig ved min Pude, Mor, 
og syng en lille Sang. 

Himlen er saa stor, Mor, 
med klare Stjerner paa. 
Hvem monstro der bor, Mor, 
paa Stjernen i det Blaa? 
Tror du, der er Drenge, Mor, 
der kigger ned til mig? 

Og tror du, de har Senge, Mor, 
og sover lisom jeg? 

Hvorfor blir det Nat, Mor, 
og kold og bitter Vind? 
Hor den lille Kat, Mor, 
den mjaver og vil ind. 
Maagerne og Ternerne 
har ingen Sted at bo. 

Hør, nu synger Stjernerne. 
De synger mig til Ro. 

Harald liergtotmdil, 



Barndomstiden har Maalet i sig 
selv, at man ikke maa gøre Bar-
net til Middel for emsige Efter-
stræbelser, men at det er dets 
Livsudfoldelse, der angiver Ret-
ning og Maal. Som Gartneren, og 
ikke som Pottemageren, maa den 
voksne her se sin Opgave, men 

alligevel maa han aldrig glemme; 
ved at grundlægge gode Va-
ner grundlægges den gode 

Karakter. 
Th. Nielsen, 

[Mentor ilefikiion 
Kommnnalia. 

Min ufrivillige Ferie er endt. ,leg 
købte i Gaar et gammelt Sten-
gærde i Olsker og begynder i 
Morgen at slaa Skærver paany. 
— De talrige Opfordringer til mig 
om at fortsætte min Skribentvirk-
sornhed kan derfor ikke honoreres 
denne Sinde. 

I mit Partiorgan for den 20de 
April 1928 læser jeg bl. a. føl- 
gende Passus af Hr. Sagt. Bech-
Andersen i hans Forsvarstale for 
Hr. Emil Holm i Injuriesagen mel-
lem denne og Hr. Permierl. Koe-
foed: „.... Men det passede ikke 
Premierløjtnant Koefoed at under-
søge disse Forhold, og hans An-
greb tilsigtede dog at styrte en 
Mand ud af hans offentlige Stilling 
og gøre barn umulig for at hane 
Vejen for sig selv." 

Lad os nu foran Valget se lidt 
pari, hvorledes denne Paastand af 
Hr. Sagføreren kommer til at passe 
med Virkeligheden. 

Efter Hr. Sagførerens Mening 
er dette at bane Vejen for sig 
selv Hr. Koefoeds Motiv til hans 
Aktion mod Hr. Emil Holm. 

I Sandhed et kønt Motiv!! 
En absolut Betingelse for at 

komme ind i Byraadet er jo dog 
at være valgbar, hvilket Hr. Kap-
tajnen ikke er, saasom hans faste 
Bopæl er — København. 

Skudt forbi mine Herrer. 
Forhaabentlig har Hr. Domme-

ren ikke ladet sig paavirke af 
denne Paastand; thi ellers er der 
formentlig dømt i hvert Fald ud 
fra ten urigtig Forudsætning. 

Naar man nu efter saa lang 
Tids Forløb gennerilreser Vidne-
udsagnene i ovennævnte Sag, maa 
man forbavses. 

Dersom det Ord holder Stik, og 
det gør det uden Tvivl, „at Men-
neskene paa Dommens Dag skal 

gøre Regnskab for hvert utilbør-
ligt Ord, de have talet", saa pri-

ser jeg mig lykkelig over at kunne 
fralægge mig Paterniteten til disse 
Udsagn. 

Hr. Murermester Edvard Holm 
havde ganske Ret, naar han i By-
raidet understregede, at det havde 
været en meget uappetitlig Affære. 

Men godt var det alligevel, at 

den kom frem i Dagens klare Lys 
og blev grundigt gennemluftet. 

Tak for det, Hr. Kaptajn! 

Made aitiadlaese 
Medl, af Skærvesl. Fagl 

Valget nærmer sig. 

Byraadet har ifølge Bornholms 
Socialdemokrat, af Prygl for even-
tuel Klage til Ministeriet, ladet 

udarbejde særlige Lister til Hjælpe-
kassevalget; denne Oplysning er 
ret smigrende for Borgerforenin-

gen, da det vel er herfra, man 
ventede eventuelle Klager, og vi-
ser, at vi atter, os selv ubevidst, 
har været med til at faa Byraa-
det til at gøre dels Pligt. 

Ogsaa andre ubedragelige Tegn 
viser, at Valget staar For Døren. 
Fra Kæmnerkontoret udsendes for-
tid for hvert Valg nogle bøje Valg- 

Lidt om Barnets 
Karakterudvikling,  

Det er med en vis Ret, at man 

har -kaldt det 20. Aarliundi ede 
for Barnets. Maal og Midler for 
Opdragelsen kommer ikke længere 
til Verden i Studerekamrene; her 
lugtede Resultaterne fur meget af 
Papir; nu studerer man Barnet i 
„Marken". -- I Hjem og i Skole 
aflurer man det dets Ileininelig-
heder og bygger sine Slutninger 
paa gjorte iagttagelser: paa Bar-
nets Tak, dets Sporgsmaal, dets 
Svar, og derved faar man et vir-
keligt Billede af dets Livsudfol-
delse og Væsen. 

Resultaterne fra saadanne Un-
dersøgelser har skabt en helt ny 
Gren af Psykologien (Sjælelæren) 
— den saakaldte Børnepsykologi, 
der i et og alt bygger paa saglige 
og konkrete Forhold, — Paa den 
Maade har man i det 20de Aar-
hundrede faaet et dybere og san-
dere Billede af Barnets Natur end 
tidligere. 

Naar der skal siges lidt om 
Barnets Karakterudvikling ud fra 
nye Undersøgelser, saa melder sig 
straks det Sporgsmaal, hvilke Fak-
torer, der her spiller ind. — Der 
er nu temmelig megen Enighed 
om, at disse væsentligst er to, 
nemlig I) de medfødte Anlæg 
og 2) Milieuet (Omgivelserne). 
Hvilke af disse to Kræfter skal 
man saa tillægge størst Betydning? 
— Uden Tvivl den første. Men 
det udelukker ikke, at den anden 
har en relativ stor Betydning, ef-
tersom den til en vis Grad beher-
skes. — Den saakaldte Psyko-
analyse har i de senere Aar her 
kastet nyt Lys over disse vanske-
lige Forhold. 

Ved en Betragtning af Barnets 
Karakterudvikling er det selvføl-
gelig i første Række den sjæle-
lige Ar v, vi maa skænke Op-
mærksomhed. Og denne begræn-
ser vi atter ved at udelukke den 
Faktor, der særlig bestemmer In-
telligensen, for at vi saa klart som 
muligt kan faa Karakterens Grund-
træk belyst. 

Her maa først og fremmest næv-

nes Karakterens Raastof, de saa-
kaldte Instinkter,  hvorved man 

forstaar en medfødt Handlingsret-
ning — eller Tendens til at gøre 
visse Ting. Man taler om Nærings-
instinkt, Frygt-, Kamp-, Kønsin-
stinkt og en hel Del andre. Nogle 
af disse Instinkter udfolder sig 
allerede ved Fødselen, andre først 
senere, og hvert af dem er ladet 
med en bestemt Sum af sjælelig 
(psykisk) Energi. Man nærer nu 
den Opfattelse, at det væsentligst 
er disse Instinkter, der danner 
Grunden i Karakteren og Tem-
peramentet. Ved et broget og 
mangroldigt Sammenspil af disse 
Kræfter skabes de uensartede Ty-
per af Mennesker, som enhver kan 
iagttage i den Forskellighed, de 
lægger for Dagen overfor en og 
samme Situation. Baade Arv og 
Milieu bestemmer her Typen og 
Retningen. Lad os belyse det ved 
et Eksempel: Man møder et eller 
andet Menneske, som altid taler 
stort om egne Bedrifter eller ni. 
a. Ord: en, der praler. Det Men- 
neske har et stærk t eller letbe-
vægeligt SelvEreinhævelses- 
Instinkt. Er det stærkt, skyldes 

det Arv, og saa vil det sige, at 
der i det Instikt er bundet særlig 
megen sjælelig Energi; ved først 
givne Lejlighed melder det sig og 
kræver Udløsning. Men det er 
muligt,:at det slet ikke forholder 
sig saaledes, Instinktet er maaske 
siet ikke særlig stærkt ved Fød-
selen, men bliver letbevægeligt 

;saa Grund af Omgivelsernes Paa-
virkning. Maaske var vor Mand 
svagelig som Bar n og skulde op-
muntres; det førte saa til, at man 
altid gjorde sin Tale om hans 
Fremskridt uforholdsmæssig 
rosende, saa han uvægerligt kom 
til at betragte sig selv som en 
lille Helt. — Hvert Instinkt er 
forbundet med en Følelse, og jo 
tiere der appelleres til denne, des 
nemmere melder den sig; der op-
staar herved sjælelige .Spor., 
— der er dannet en Vane, og det 
vil sige, at med Tiden reager er 
Instinktet alt for let og kraftigt, 
naar den mindste Bevæggrund 
melder sig. Manden er da blevet 
pralende ved en ensidig Op-
dragelse. 

Paa samme Maade torlulder 
det sig med alle de andre Instink-
ter. Energien i dem kan ligesom 
være fur stor eller Evnen til at 
r eagere let kan fremmes af Om-
givelserne. Opdrageren num regne 
med de to K ræft e r, og mange 
nu om Dage anser det for sand-
synligt, at det, som før har været 
betragtet som Arv, i Virkeligheden 
er tilført Bar net i den tidlige Alder- 

Talrige Eksempler fra Psykoana-
lysen synes at bekræfte det .  

Eks.: En ung Mand havde, hver 
Gang han kom i Sindsbevægelse, 
en stærk Rystelse i højre Haand. 
Faderen havde det paa samme 
Maade, og det laa da nær at an-
tage, at Sønnens Rystelse var en 
Arv. En psykoanalytisk Underso. 
gelse viste imidlertid, at den var 
ham tilført ved en Tildragelse i 
Barneaarene. Ved en Ulykke tik 
Drengen en Fod beskadiget, og 
da han skulde behandles af Læ-
gen, var han bange og opskræmt. 
Faderen holdt ham med den ry-
stende Haand. Nu skete der da 
det, at Drengens Angstfølelse og 
Følelsen af Rystelse ligesom ind-
gik Forbindelse i hans Bevidst-
hed, og saa snart han siden korn 
i Sindsbevægelse, fulgte Fænome-
net med. 

Pladsen tillader ikke at fortælle 
mange Historier; men det synes 
ganske afgjort, at her er nogle 
Foreteelser, man er nødt til at 
regne med. — Rundt omkring i 
Verden drøfter man for Tiden, 
hvad Psykoanalysen her har af-
dækket. De mange Eksempler, som 
den har at fremføre paa uheldige 
Paaforinger, er nok værd at 
overveje, da det ofte er Forhold, 
man før ganske har overset. Dens 
Lære er som en ny Indprentning 
af deri gamle Sandhed: Natur-
lighed i Opdragelsen. 

Med stor Styrke har moderne 
Psykologer fremhævet de første 

Barneaars grundlæggende Betyd-
ning for Karakteren. — Er det 

mon en Reaktion mod en tidligere 
Undervurdering af denne Tids Be-
tydning? --- Maaskel Tiden og 
Udviklingen vil vise det; moderne 
sagkyndige af disse Forhold vil 
mene, at Karakteren allerede grund-
lægges i 3-Aars Alderen. Til For-
svar for denne noget overraskende 
Tanke nævnes især 4 Punkter: 

1) Barnesindet er paa den Tid 

meget modtagelig for Indtryk 
tig Paavirk n ing. Barnet giver 
sig i den Alder kritikløst  hen 
og reagerer ligesom Omgivelserne. 

2) Barnet har endnu ikke til-
passet sig til Verden; alt har 
Nyhedens Interesse og virker 
med desto større Magt paa det 
modtagelige Sind. 

3) Paa den Tid opstaar Selv-
bevidstheden; først da kan Bar-
net betragte sig selv som en Ener 

— et Jeg. 
4) Det Syn, Barnet har paa sig 

selv ved denne Opvaagnen bli- 
ver bestemmende for dets l.ivs-
indstilling, oni Tilværelsen er far-
vet lys eller mørk er. s. v. 

At der i denne Tankegang kan 
være noget overdrevent, synes 
indlysende, men alligevel maner 
den til Eftertanke af at Afsnit af 

Barnets Liv, som man almindelig-
vis ikke tillægger nogen særlig 
Betydning fur Udviklingen. 

Karakteropdragelsen, siger mo-
derne Pæd goger, begynder alle-
rede, mens Barnet er spædt og 
ligger i Vuggen. Derfor maa et 
saadant lille Væsen absolut ikke 
underholdes; det skal passe sin 
Mad og sin Søvn og saa ellers 
være tilfreds; kæler man for det, 
saa udvikles det til en lille Tyran 

og Egoist. Forbavsende hurtigt 

kan det lille Barn nemlig lære, at 

det er morsommere at blive un-
der holdt end at være overladt til 
sig selv (Samlivsinstinktet virker!), 

og med Tiden kræver det mere 
og mere af det „behagelige' og 
.morsomme". Imødekommer man 
denne Trang, grundlægges ikke 
den Vane, som er saa vigtig: For-
bindelsen mellem Vuggen og Søv-
nen, og saa har man Planlos-
heden fra første Færd. 

Intet indprenter moderne Psy-
kologer saa kraftigt som Betyd-
ningen af gode og stabile Va-
ner. — Vanen er som bekendt 
det halve Liv, og selv om en af-
sluttende  KarakterudviklMg ikke 
naas ved Vaner alene saa er det 
dog dem, der danner Grundvol-
den for den senere Bygning. Mere 
og mere har man forladt den gamle 
Anskuelse om « Viljen" som Be-
herskeren i Barneaarene. „Det 
har vist sig, at den ældre Form 
for Dyd, som lod de onde ønsker 
gro frodigt og kun læmmede de-
res Ytringer ved Villiestyrke, var 
en langt fra tilfredsstillende Me-
tode til at beherske det onde. De 
onde ønsker var ligesom en Flod, 
der blev dæmmet op; den fandt 
sig et andet Udløb, som havde und-
gaaet Villiens vagtsomme Blik'. -
En stadig Appelleren til Viljen 
hos Børn er daarlig og uøkono-
misk Pædagogik; det kan saavist 
være nødvendigt, naar Karakteren 
mangler enhver Form; men saa 
har man undladt at gøre sin Pligt 
i Tide, og jo ældre Barnet bliver, 
des vanskeligere er Vanedannelsen, 
fordi der er daarlige Vaner, der 
skal modarbejdes og tilintetgøres. 

En Illustration af den gode Va-
nes Magt har man i den simple 
Ting, som det er at staa op one 
Morgenen til bestemt Klokkeslet. 

Er det en Vane, koster deri 
aldrig Anstrengelse. Synes man 
derimod: endnu et lille øjeblik, 
tabes der stadig Energi i Form 
af sjælelige .Tilløb", der endelig 
afsluttes med en Overvindelse, 
Vanen mangler. i Vanen eksiste-

rer den; Handlingen forløber spon-
tant — rent ubevidst Det er det, 
der maa tilsigtes med smaa Børn 
i de forskellige Livsforhold. Gen-

nem øvelse, Træning, stadig Gen-
tagelse, dannes de psykiske (sjæ-
lelige Spor). Der kan ikke her 
være Tale om en nærmere Ud-

dybning af vigtige Livsvanes Dan-
nelse — blot maa nævnes For-
hold som: Renlighed, Ordenssans, 
Mod (Mangel paa Frygt), Lydig-
hed i visse enkle Befalinger og 

Sandhedstrang. Det lyder maa-
ske underligt med det sidste, men 
det er ganske afgjort, at for smaa 
Børn er der ingen anden Vej her-
til; — Sandheden maa virke som 
en Naturluv; i modsat Fald er vi 
i det planløse. 

I al Karakteropdragelse vil selv-
følgelig haade Opdragerens og 
Barnets Individualitet spille ind. 
Som før nævnt er Naturlighed en 
vigtig Ting — det er den gyldne 
Middelvej mellem Forkælelse 
og Ligegyldighed; men hvem 
rammer den? 

Aldrig sk u lde man glemme, at , brøl, disse Brøl kan varieres lidt 

i Formen, men Emnet er altid 
det samme: „Borgmesteren maa 
genvælges!" 

Ved et Valg, busker jeg, lad 
Raabet: Borgmesteren maa væl- 
ges, da han er den eneste, det 
kan skaffe os Lean. 	Ved sidste 
Valg var Stikordet: Sandvig Havn. 
Nu ved Vælgerne, at Laan kan 
Borgmesteren ikke skaffe, udover 
Vesellann nied Kommunens Værdi- 
papirer som Pant, og da Kommu- 
nen ikke har flere Værdipapirer 
--- de, der er igen, er baandlagte 
og kan ikke belnanes 	er denne 
Vej ogsaa spærret. 	Hvorledes 
Vælgerne løb ,med Limstangen i 
Sporgsnnaalet om Sandvig Havn, 
er Havnens Tilstand nu efter fire 
Aars Forløb et talende Vidnesbyrd 
om. Heller ikke denne Opgave 
magtede Borgmesteren. 

Ved dette Valg luder Parolen: 
Borgmesteren er en Mand, vi har 
Brug for; han er rejst til Køben-
havn for at skaffe ns Arbejde ved 
Lillebæltsbroen. Mon noget Men-
neske tror, al Borgmesteren kan 
udrette det mindste i denne Sag. 
Spørgsmaalet om, hvem der skal 
have Leverancen til Broen, vil 
blive afgjort ved en Kamp mel-
lem de store Firmaer om den bil-
ligste Pris. Jeg forstaar saa godt, 
at Kæmneren er særlig interesse-
ret i al faa Borgmesteren genvalgt, 
men lian maa da kunde indse, at 
det kun bliver som Byraadsmed-
lem, han kan vælges, Borgmester 
bliver han ikke denne Gang. 

Jeg har allerede hørt om tre 
Valglister, Den kommun. Vælger-
forenings, Arbejderpartiets og en 
Borgmesterliste. Borgerforeningen 
skal i nær Fremtid holde Med-
lemsmøde, og efter Stemningen 
blandt Medlemmerne at dømme, 
vil der maaske ogsaa fra denne 
Side blive opstillet en Liste, saa 
har vi fire Lister. Hvis der da i 
Allinge-Sandvig findes saa mange 
Vælgere, der til den Tid naar at 
faa Skatten betalt, saa der kan 
blive nok til Kandidater og Stil-
lere. — Jeg henstiller til de for-
skellige Foreninger: Gør ikke Li-
sterne længere, end der kan blive 
lidt til alle Listerne. — Vilde det 
ikke være mere fornuftigt, om vi 
lod det gamle Byraad blive sid-
dende indtil det om meget kort 
Tid ikke vil være i Stand til at 
skaffe Penge til de allernødven-
digste Udgifter. Der kan ikke ske 
nogen Skade derved, Bunden er 
skrabet. Saa sparede vi da i hvert 
Fald Pengene til Valget, og det 
er Synd at lade dem løbe fra de-
res Ansvar. 

E. Bloch. 

$ra 21ge til 21ge. 
Fastelavn 

med dens mange muntre Glæ-

der er endnu ikke forbi. Trods 

Kulden boltrer Ungdommen sig 
paa Gaderne i farverige, luftige 

Kostumer, parate til alle Slags 
Lejer, og Sørnandsforeningens Kar-

neval i Søndags havde godt Be-
søg. Paa Søndag er det Selska-

belig Forening, der lægger for, 
animeret af den gode Stemning, 
som herskede sidste Aar, da Sa-
len forestillede et Fepalads. I Aar 
vil Festen forme sig som „Et 
/Eventyr paa Havbunden", byg-
get over en lille fornøjelig Sketch 
med indlagte Viser. For at fore-
bygge eventuelle Misforstaaelser 
gøres opmærksom paa, at Festen 

ikke er offentlig. 

Radioen, Nutidens mest epoke-

gørende Opfindelse, har i Løbet 
af faa Aar kunnet notere en ri-
vende Udvikling. Hvilken Betyd-
ning den allerede har faact for 
Hjemmene som oplysende og un- 



Gule Kogeærter, 
Amager Hvidkaal, 

Extragod Klipfisk, 
Bedste Sort Risengryn, 

Priserne er billigst i 	 Bornholmske Byggryn. 

Nordiandets Handel hus. 

Under Udsalge 
bortsælger vi en Masse gode Varer til extra 
smaa Priser, hvorfor vi kan anbefale enhver, 
der nu eller i en nær Fremtid faar Anven-
delse for Manufakturvarer, at gøre Brug af 
vore virkelige billige Tilbud. 

Vi kan endnu tilbyde et Parti 

Sommer— og Helaars—Frakker 

sorte og kulørte, store og smaa Størrelser til 
8-12--15-25 Kr. Har kostet det 4-dobbelte. 

magasin du 9iword 
ved 2>ictor filanefi, Xtlinge. 

--- 

Store engelske og tyske 

OvriKul 

Nordlandets Handeishus. 

Som gad og billig Vinterspise fremhæver vi: 	4  

	

ot 	f)ane14',th.:,  
Vi ;, ælger til lave Priser pr. Kontant. 

faar majs paa Lager, Dansk Sojaskraa, 50 pOt, kontrol!, Foderblanding 
m,-'n da Prisen for samme ur høj, saa anbefaler vi derfor 

og alle Slags knuste Foderkager. 	. 	: Kor) af hjemmeavlet Korn af Hvede. Byg og 
Vore Priser er beregnet for salg ved  kontant Betaling. 	• Blandsæd af Havre samt Svineskraa af disse Sorter. 

har ripeHP.t. 1..aL,,, r af 

Ne6 gode,fiurante 
971anufakturvarer 

Husk, at Priserne er særlig 
billige, saalængo Udsalget 
varer — til 1. Marts 1929. 
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„NORDBORNHOLM"  

Man læser 
altid en god An 1110ilee 

og en god Plakat. Den 
gode Annonce giver 
de bedste Remult4ter i 

,,Nordborn holm% 
og den gode Plakat 
fans bedst i Bladets 
Ilogtrykkeri.— Vi be-
svarer gerne enhver 
Forespørgsel. 	— 

„N  

Der 

hvor 

Amer 
nlenn 

kantg 
der d 

æbler 
Regn. 
funds 
-- se 
til Va 

AEROLIT "!
al Spræng-

ning. Kraftig-
ste og billigste Sprængstof. 

Fænghætter og Fængtraad. 
Jobs. Kure, Staalegade, Rene. 

Tli. 310. 

Rich. Nielsen, 
Urmager- & Grav«. 

Største Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny hjemk. Varer 

til de rigtige Priser. 

sælger vi prima garanteret Sen-
geudstyr med 15 per. Rabat - oZ-
saa Fjer og Dun. 

Et lille Parti Mund, Iltnulds-
Sol og Twistlærred extra billigt, 
ellers Ib per Rabat paa alle Va-
rer — ogsaa Arbej.stoj. 

Til særligt godt Kob fremlægges 
en De: gode Rester i Kjolemg 

Gardinrester samt en Del 
Tricotd ge. 

Manufakturhuset 
HASLE 

•• 

gudfijem. 
Jeg udsælger i denne Maa-
ned alle Køkken artikler, 
Glas, Porcelæn, Emalje-
og Alluminiumsvarer samt 
Bordservice med 10 pCt. 
Rabat pr. Kontant. 

3. I? !genne. 
En ny Enspnderslule 

er billig til Salg, 
Smed L. Betleren, Hasle. Tlf. 92. 

En god bæsfiedervogn 
med Charahancsæder er til Salg 
eller Bytte med en sund Loilekvie 

Kofoed, Lnndegaard, Allinge. 

2 Værelses Lejlighed til Leje 
Barber L a r s e n, Allinge. 

Saltede isl, Lammelaar 
samt nogle faa Stk. islandske 

Lammebryst haves endnu. 

;1• 	Varint, %Hinge. 

ledpc ildsdlgei sculler 

$ihr og Skid 
opkobes til stor Overpris. 

Sæbemagasinet ,P RIM  A" 
Tlf. ALLINGE 40. 

Arbejde i Canada 
kan iltre, Landarhe,dere 
tma unge Kvinder sanke 
etter Ankunasten. Stri• 

.feer OvIrlainser om 
Frelirtreiser. 
Generalacent 

M. B. SØRENSEN, 
København V. 

Fri 1. Mans. 
Vestetbroa- 

Kfi bs RiBrutieguer 
&nit tes tis 2!r- og 

guldsmedeforretning, 
'('II". Hasse lit:. 

9114■81/199**.titell* 
• • 
2ioyrfiren. 

Forestillingen aflyst indtil videre. 

expederes fra Lager til meget billig Pris — pr. kontant. 

Foreløbig expederer vi alle Købere. 

Nordiandets Handldshus. 

derholdende Faktor, er almindelig 
og kendt. 	Pressens Radioavis er 

bleven en Nyhedsspreder, om hvis 
Gundværlighed der i denne Tid, 

hvor Sne og Is hindrer den dag-
lige Post at naa frem, slet ikke 
kan diskuteres. 

Der er nu i Allinge-Sandvig ca. 
100 Lyttere, og ogsaa Landet be-
gynder at komme godt med. -
Tanken om, i Lighed med andre 
Steder, at danne en Lytterforening, 
ligger derfor nær. Lytterne faar 
jo gennem disse Foreninger Ind-
flydelse paa Statsradiofoniens 

Naar Hr. Ingeniør Andersen paa 
Tirsdag paa Hotel Allinge gør sig 
til Talsmand for Oprettelse af en 
lokal Lytterforening, bor alle Lyt-
tere mode op, det er jo deres In-
teresser, der skal varetages. 

Postmester Bruun Schau, 
Hjørring er udnævnt til Ridder 

af Dannebrog. Hr. Schau var for 
ca. 20 Aar siden Postmester i Al-
linge og meget kommunalt inler- 
esseret, tog bl. a. Initiativet til 
Dannelsen af _Den kommunale 
Vælgerforening". 

Biografen 
har paa Grund af den stærke 

Kulde foreløbig maattet aflyse sine 
Søndagsforestillinger, da det har 
vist sig umuligt at faa tilstrække-
ligt varmt i Salen. Sidste Søndag 
var der fyret i begge Kakkelovne 
og Motoren gik flere Gange istaa, 
da Vandtilførselen frøs. Mange 
andre Steder har de ogsaa maat-
tet lukke Biografteatre og Skoler, 
særlig i Tyskland, hvor Thermo-
metret viser endrot større Kulde-
grader. 

Slemmer Ira Publikum, 
— 0— 

Sparesystemet indført - 
eller hvad Borgerne maa finde 

sig i. — 

En meget hensynsløs Behand-
ling var undertegnede og flere an-
dre udsat for sidste Søndag i den 
saakaldte Allinge Biograf. Tænke 
sig at lade Folk sidde i en Kulde 
fra 10 —120  C., medens der staar 
en stor Kakkelovn og fylder op. 
For ikke at tale om de mange 
Afbrydelser, der indtraf i Løbet 
af Aftenen. 

Mon det ikke snart er paa Ti-
den, at Ledelsen indser det for-
kerte heri. — Det er kort sagt en 

blandet Fornøjelse, der bydes Pu-
blikum. 

Men de stakkels Aktionærer faar 
vel altfor lidt Udbytte, dersom der 
skal gøres noget effektivt. 

Med Tak for Optagelsen 

Flere Medlemmer af 
„Karbolforeningen". 

Radiolyttere 
i Allinge-Sandvig og Omegn ind-
bydes til et Møde paa Hotel „Al-
linge- Tirsdag den 19de Februar 
Kl. 8 fol at drøfte Oprettelse af 
en Radiolytterforening. 

Edv. Andersen. 

Radio. 
En L. K. Distance-Modtager, 4 

Lamper, 1 Telefunken „Arcolette" 
3 Lampers, I Bravour S. 4, 4 L. 
1 Heimdal, 3 Lampers, sælges med 
20 pCt. Rabat, 

Akkumulatorer repareres og op-
lades. Opladning 1 Kr. 

Anodebatterier altid paa Lager. 
60 Volt b Kr,, 90 Volt 9 Kr. 

Hasle 
Installatørforretning. 

Tlf. 128. 

Avertr i „Nordbornholin"! 

Olsker Sygekasse 
afholder ordinær Generalforsamling 
LØRDAG den 23. Februar KI h 

i Forsamlingshuset. med følgende 
DAGSORDEN: 

1. Beretning og Regnskabet. 
2. Valg af 2 Kredsformænd  og 

1 Revisor med Suppleanter 
3. Eventuelt. 

De i 1928 benyttede Kontrolhager 
skal indleveres til Kredsformæn-

, dene til Kontrol senest den lb. ds. 

Tejn Brugsforening 
afholder ordinær Generalforsam-
ling TIRSDAG den 19. Febi nar 
KI 3 paa sædvanligt Sted og med 
sædvanlig Dagsorden. 

Kl, 1 Bortsalg af udrangerede 
Varer. 

13•••tyri.lge,)t. 

Bornholms 
Spare- og Laaneltasses 

Ardelitia i ,IkIlitece.. 

Kontortid 9 —12 og 2- 4, 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs Omdgelse 	4,5 pet. p.a. 
Sparel•assevilkaar 	4 	- 

Folio 	 2 	- 
i Forsnrgelsesahlelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	• 

APotek, 
Haandkøbsudsalg : 

Gudhjem: 
Hasle: årt. 4.1culien, Zieflergobe. 
Klemens: r5ru ffinifir 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 

modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan rn, 

3ohanne `Qansen 
Vi ental ieforretning 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungelrolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - 	- Telefon 45 

Benmel. 
Godt, tort Benmel er til Salg. 

10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fodermergfaihrthe,n, Nytter. 

Anvend Sikkerhedssprængstoffet 

..Cad 9enz fotografere 

hos P. AnKer Poulsen. 
piciticr og jTihll irmrtalbr 

ug ?Linieret. — riorrturrrIfer ubfareA. 

Zelefun .tjade 66. 

Maste Savværk 
Træ modtages til Skæring. 

Tommer og Lægter lev. efter Best. 



til Karl, og saa sidder du og bli-
ver ondskabsfuld, og ved inte alt 
det, du skal regne op med um 
Katten, som aldrig har fornærmet 
dig. 

Du vil overse Katten, vil du, og 
hans Fortjenestb-, vil du; men det 
er du meget for lille til, Hansen 
-- meget for lille! Se, jeg har 
kendt Ketler', og jeg ved, hvad 
der var ved han; - - meget 
mere end ved dig, Hansen. 

Ka' du fange Mus, din Avekat? 
Ka' du? 

Ka' du sidde ganske alene oppe 
paa en høj Tagrygning og mjave? 
Ka' du? Nej, (.1,t ka' du inte. Men 
være sejlt og overse saadan et 
Dyr, det ka' du. - 	du labbe? 

Hansen: Nej, men jeg har hel-
ler aldrig lært hverken Skommer 
eller Skræderprofessionen. Hvad 
lappede Katten? 

Lassen: Han labbede Mælk, 
dit Fjols. 

Hansen; Var det tyk Mælk? 
Lassen: Hold Kæft! 

Den lille Fodermester. 

Averter i NORDBORNHOLM( 

D e verterende 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende tor Annoncer 
paa tilsendt. Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og oekvemmeste Illaade. Alle !udbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Belnbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
ering paa Postbeviset. 

ammerimememm~ 	  

9odtfie6sudsalg. 
Mit Udsalg begynder Fredag den 8. Februar og 

omfatter Klædninger, Overfrakker, Ulstre, Stortrøjer 
og Arbejdstøj. 

Et stort Parti Manchetskjorter og Undertøj ud-
sælges til meget smaa Priser. 

Paa ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat pr. 
kontant. - Bestil Deres Klædning nu. 

Tlf. 28 Chr. Westh, Allinge. 
	I 

Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge, 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Klædninger, Over-
frakker, Ulsters, Stortrøjer, Ylotorinkker, Regnfrakker, 
hatte, Huer og Kasketter samt alt i Arbejdutoj. - Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. 1. Kl.s Arbejde til billigste Priser. 
Altid bedste Kvalitet og største Udvalg i Trikotage og Uldgarn. 

SKANDINAVIEN 
AMEN, IKA LINIE 

Eneste dlrekt. Kilter, frs linbenhnvn tel New York op' 

(Annua nI.,ddie;,elm.iensIg Argoi.g flere lIinn‘...e hver Md. 

fill CrInadx 	 liniens egne ralli 

nIndteGer l'alset:;ert rue I HA 1.1 r A X og WINNIPEO. 
Ved Ankom.« til 1:1;.lel, kan Arbejde nak/Ilten tel Land• 
arbejdere, elite op: i!!;Irte. nemt  III  unge Plg'n% 

!kli.:ttrerndn HZLOOdbilg:r 	 ripinen 	 ;,rutis ris Pnazng r r 

EONCENS ";TORV 	 P.. eller Ile*: 

Reiffer, Rønne, 'Nete. Oloreit3ln, !Hegl, t bb. 93eterftn, evnede, 
fliontr. 0. 133oroit3?a, }'polograf '43. Vinter `liooffen, knuste 

Elfenbellslakeret Soveværelse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag. 
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53, Allinge. 

(ar De husket 
at tegne Abonnement paa 

NordtownhGlm 
4'` 

lem  det ikke! ("' p' 
for første Halvaar 1929? 

31(rol i 
OptreadaIngsbrainde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

„9torbboreholiii" Infes i olier 350o biml, Hasle Snedker-  og 	̀tusker Se 
teer i „91orbburitholia'. 

Bygningsforretning, Ylfenr af ltutoilialeaier oj Van ofdtur fut bulder hvert 	oorIig fur tido 
2000 Rruner. „‘JhnbborlifwloW 2cefere tuber edLjao !Inert ?tor for citer 
Wliflioner Stroorl (tiurer. 	̀:)en t̀3-orretuingedonnb, bør flager olier be baarlige 

Største Lager af Ligki- 	Ziber, beo ringe Stubrøvere og be bequrniebe Viffmtninømuliq4eber, bor etb ni 
sier, Ligtøj og Ligsenge. 	auettere i turt 	2ejlinbeb tit at aboibe jiu aomtninn, !mor han furer 

Tlf. Hasle 35. 	Robe barer og inbrig1 er tonturcertrebgatig. 

nt ubeibe 'Leret; Stiltibrlretw, bor `e 

Køreplan. 
Deltiee-Ailliage Jernbane. 

SØGNEDAGE. 
Ita••e 

Rønne ka. 	8,00 	12,40 
91t.tee 	8,15 	12,55 
Rimen. 8,25 13,05 
glo 	 8,39 	13,19 
Zein 	8,51 	13,3! 
»hige 8,59 13,39 
5a:it:pig 	tee5 	13,45 

siandvig -Ratrne R. 
9,40 14,00 
9,45 14,05 
9,53 14,13 

10,05 14,25 

	

10,19 	14,39 

	

10,29 	14,49 
10,45 15,05 

Smlbeis 
velbuge 
Trin 
910 
RIrmen# 
%ter 
9.1enrie g. 

18,30 
18,45 
18,55 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

20,00 
20,05 
20,13 
20,25 
20,39 
20,49 
21,05 

Den 22. Juli 1927 afrejste en 
sjællandsk Familie til Canada med 
Skandinavien Amerika Liniens 
Baad .United States". 

Manden overtog kort efter en 
Farm i New Brunswick og tog 
straks fat paa at udbedre og frugt-
bargøre Jorden. I Arbejdet deltog 
hele Familien, og vi bringer her 
et Billede af Datteren Helene Hun-
ter, der nu er Fodermester paa 
Farmen, og ser ud til at være 
meget tilfreds hermed. 

Varm Blodbudding 
faas hver Fredag Middag. 

dg.Lyster,grasle. 

Enhver Husmoder bor i egen In- 
teresse forlange 

Gudhjem Mølles Flormel 

Fest- & Brildegaver 
i Guld- og Sølvvarer 
findes i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

Liglister og Ligsenge 
altid paa lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Sønner< Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

BRØDRENE ANKER. HASLE. 
JERNSTØBERI dz 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Udsalg Pa grund al blidelsioramiriq, 
Dame- og Børnehatte, Broderier, Galanterivarer, 

Parfume og Sæbe. - - Papirvarer. - Grammofonplader. 
Alt sælges til ganske smag Priser 

Tlf. 90. Marckmann, Hasle. Tlf 90.  

~~~~ 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 166. 	Chr. Diderilisen, Rønne. 	Tlf. toti 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - -- Rimelige Priser. - Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

59N. 06 RI&LI.149DAGE 
~nue U.-,tandvig. 

Ilenelvlig Rener H, 
enutibig 	9,45') 14,00 20,45 
4111inge 9,50 14,05 20,50 
Zen' 	9,58 14,13 20,58 
fRo 	10,119 	14,24 	21,10 
RIenien 3 	10,22 	14,37 	21,24 
9ttget 	10,31 14,46 21,34 
Stønne .13 	10,45 	15.00 	21,50 

*) bor i Nanne 91 'åorbitibelje mit) 
Tog tit Rep. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Soveværelser 
,borde og Stole 

Tlf. n 13 L PIHL Klemensker 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Phillipsen, Sandvig. 

Mlinge ffeghnerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Ajletonder, 
Vandtander, Vaskekar og Saltekar 

J. P. Rønne, Gudhjem. 
Tlf. 85. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge BogtryliKeri 

ko ikke over beo eller Yard 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy• 
gle]ne 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastotfer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Koloed & Mortensen 
ityggeforretning 

t-- 

Ligkister og Ligtøj. 

8,30 
8,44 
8,53 
9,06 
9,17 
9,25 
9,30 

91enne 
9ltifer 
glentro3 
gin 
%ril? 
Y111ioge 
entrborg  

12,40 19,25 
12,54 19,39 
18,03 19,48 
13,16 20,01 
13,27 20,12 
13,35 20,20 
13,40 20,25 

lille Xat. 
.- 

Maglekilde Petersens Fortæl-
linger udkommer stadig i nye 
Oplag. - Historierne er særlig 
egnede til Oplæsning, og tilla-
der vi os at gengive neden-
staaende: 

Lassen: Jeg klager nu inte paa 
Støveriet og heller inte pan Prin- 
cipalen; han er meget flink; men 
hvad her er for meget af, det er 
Mus - og hvad her er for lidt 
af - det er Katte, eller bare endda 
en Kat. 

For ser 1, det var, da jeg ar-
bejdede hos Christensen i Aarhus, 
da havde vi ligesaadan med Mus 
i Stoveriet; men saa blev vi enige 
om at holde en Kat -- Det var 
kures en ganske lille Kat, Princi-
palen var selv med at betale Mælk 
til den. 

Hansen: Var han saa stor som 
et Fedesvin? 

Lassen: Aalil hold Kæft med 
dit Vrøvl - har du set en Kat 
saa stor som et Fedesvin? 

Hansen:  Nej, go' har jeg ej. 
Men saa maa det da kues lia'e 
været en meget lille Kat. 

Lassen: Ja, det er jo det, jeg 
siger, at det var en lille Kat. Men 
han var rædsom durkdreven, det 
var han. 

Hansen: Han har maaske ganet 
i Bredgades Friskole; der lærer 
de at stjæle med Tæerne. 

Lassen: Maa jeg fortælle, el-
ler vil du fortælle? Nej, det var 
det, jeg vilde sige, han var vold-
som durkdreven. 

Se, saadan af og til saa ku' det 
stikke ham, at han tog sig en lille 
Spaseretur ud i det Fri. - Naar 
han saa kom tilbaves, saa ku' han 
blive ved at staa og kradse paa 
Støveriporten for at komme ind. 

Hansen: Hvorfor lukkede han 
ikke Porten op? 

Lassen: Du er sød, Hansen, 
og du er ogsaa vittig, men du 
forstaar at skjule det. Har du no-
gensinde set en lille Kat, der kunde 
lukke en stor Port op? 

Hansen: Nej, saa maa det ha'e 
vaaren en meget lille Kat. 

Lassen: Ja, det siger jeg jo, 
det var kun en lille Kat, men vold- 
som durkdreven. - Saa, somme-
tider, saa gik han ligesom paa 
Jagt. 

Hansen: Gik han med Gever? 
Lassen: Nej, gu' gik han inte 

med Gever, har du set en lille 
Kat med Gever? 

Hansen; Nej, gu' har jeg ej; 
men hvad kunde det hjælpe, han 
gik paa Jagt, naar han ingen Vo-
13.211 havde? Men jeg kan jo nok 
forstaa, at det maa ha'e vanten 
en meget lille Kat. 

Lassen: Ja, men Herregud; det 
har 1 da hørt alle sammen, at jeg 
hele Tiden har sagt, at det var 
en nieied lille Kat. 

Hansen: Var han da saa stor 
som en Kanalliefugl? 

Lassen: Nej, nu ska du ha'e 
Tak for Kaffe, Hansen. -- Var 
den saa stor som et Fedesvin? 
var den saa stor som en Kanarie 
fugl? - Ja -, den var ligesaa 
stor en Avekat, som du, det er, 
hvad den var. Men jeg skal gerne 
holde op; saa du kan faa Ordet. 
Jeg har selv set og opdraget Kat- 
ten, saa jeg er inte nysgerrig ef- 
ter at faa at vide, hvad han kunde; 
men jeg troede muligvis, det ku' 
haft Interesse for jer andre at 
høre, hvad der kan serveres af 
en saadan en lille Kat. Men jeg 
er færdig med Historien; for sidde 
og være Nar for Hansen, den 
passer ikke i Længden. 

Du gør Grin med Katten, gør 
du, og du gør Nar af ham, gør 
du, omendskønt du aldrig har set 
hån! -- Du troer, du er Fanden 


