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Ungdommen i Dag. 
—o--- 

I en Brydningstid som den vort 
Slægtled har været inde under, 
med al sin Utryghed, Fattigdom 
og Nød, gaar det i mangt og me-
get ud over de unge. 

Alligevel oplever vi det forun-
derlige, at Ungdommen af i Dag 
staar mere stærk og selvhjulpen, 
end nogensinde. Tunge Kaar kan 
vel slaa den enkelte ud, men mod-
ner des flere. - 

Nu som før bærer de allerfleste 
unge en Længsel i deres Sind, en 
Higen efter selv at grunde et Hjem; 
dybt i Sjælens Indre, maaske end-
nu ubevidst for den unge selv, 
lever der en lille bævende Drøm 
om Lykke. 

Her tænkes ikke paa den Ung-
dom, som tøjlesløs giver sig sine 
Lyster i Vold, hvad der før eller 
senere uvægerligt vil drage dem 
til Bunds, al den løsslupne Usæ-
delighed, hvor unge Mennesker 
frit egaar" med hinanden ganske 
paa det løse, hvor „Kammerat-
ægteskaber" florerer — man læser 
i et Blad om et grelt Tilfælde, at 
en Mor tillod sin 15 aarige Datter 
at have „Kammeratægteskab" 
sit eget Hjem med en 17 Aars 
Student. 

Den ene Part har saavidt ikke 
noget at lade den anden høre. 
Som der er Havmænd, der lok-
ker og drager den unge Kvinde 
til Havsens Bund, saa findes der 
Elverpiger, som ved deres koglen-
de Spil leder den unge Mand ud 
i Fordærvelsens Sump. 

Men det bør enhver ung Kvinde 
betænke, at en ,,dristig" eller 
„forjasket" ung Pige kan en ung 
Mand nok more sig med, men 
han gifter sig ikke med hende; 
som Brud vælger han sig helst en 
ren og god Kvinde, fordi han øn 
sker at kunne se op til sin Hustru. 

Endnu regnes Kyskhed og Kvin-
delighed til Hjemmets Grundpiller. 

Intet forsimpler Ungdommens 
Sind som den vovede Flirt og al 
Leflen med erotiske Problemer. 
De unge ved ikke, hvor galt de 
handler. Man leger med det, der 
burde være dyrebart og rent, 
krænker noget helligt, der ikke 
vil krænkes, stykker sin Kærlig-
hedsevne ud i usselig Smaamønt. 

„Har Du set et Træ lægge Skygge paa 
nyfalden Sne? 

Har Du set han Nils, naar han monne 
mod Jenten le? 

Har Du set han Nils sælte Foden 
frem i Dansen? 

Er Du Jente, saa gaal –det er for sent 
naar Du har tabt Sansen." 

Hvor mangen ung, uskyldig 
Pige har ikke „hoppet paa letten 
Fod sin Kærest' imod", men det 
der for ham kun var en Sanser-
nes Rus, blev for hende den bit-
reste Alvor. 

Kun et øjebliks letsindig Leg, 
og hendes Renhed, hendes skøn-
neste Smykke var for stedse tabt! 

Og det bliver altid hende, der 
kommer til at sidde alene tilbage 
med Smerten. - 

„En Mand skylder sin Hustru 
ikke blot sin Nutid og sin Frem-
tid, men ogsaa sin Fortid; han 
maa være hende tro under sin 
Opvækst, gennem Ungdomsaare-
ne (længe før han har mødt den 
unge Pige, der engang skal blive 
hans Hustru) ved at bevare sig 
selv til hende." 

Livet er og skal være et for-
pligtende Adelskab. 

„Min Kærlighed gemmer jeg blank 
til een, 

hvis Tanker er karske, hvis Elskov 
er ren, 

hvis Længsel, som mødes med min, 
er skælvende fin". 

Det er nu engang saadan her 
i Livet, at hvad man frivilligt gi-
ver Afkald paa for at kunne væ-
re i Pagt med Renhed og Sand-
hed og rette sig efter Livets Love, 
vindes senere igen paa underfuld 
Maade. Vort Livs dybeste Kamp 
eller Smerte bliver ofte en lurren 
de Lidelse i vor Sjæl. 

For mange unge i Gennembi uds-
tiden udkæmpes de mest afgøren-
de Kampe paa de seksuelle Om-
raade, og gaar den unge her paa 
Akkord eller maaske helt opgiver 
sit Renhedsideal, betyder det en 
saare alvorlig Svækkelse af Ka-
rakteren, fordi det hænger nøje 
sammen med noget af det mest 
afgørende i Menneskelivet.Det gæl-
der om at holde sin Sti ren. Et 
plettet Ungdomsliv indebærer 
Straffen i sig selv. Den store Lov 
om Aarsag og Virkning virker lige-
saa præcis som Klodernes Bane. 

Al sund Ungdom vil dog altid 
reagere overfor Raaddenskaben i 
sædelig Henseende. 

Ungdommen af i Dag er en 
sund Slægt, der henter sin Styrke 
ude i Guds frie Natur og træner 
sit Legeme gennem al Slags Idræt 
og Sport, gennem Maadehold i 
Mad og Drikke De økonomiske 
Vanskeligheder har ret naturligt 
nedsat Ungdommens Forbrug af 
stærke Drikke og derved bidraget 
til en langt sundere Livsførelse. 

Vore Dages unge er opvokset 
under trange Kaar, og beredt til 
at tage de Tørn, der tiltrænges. 
Kampen for det daglige Brød, har 
levet med i Krisen og er derfor 
indstillet paa at skulle klare sig 
selv. 

Gives der vel en bedre Basis 
for Vækst og Udvikling end netop 
i dette? 

Bliver ikke selve Krisen en 
Lykke for den Ungdom, der har 
den rette Indstilling overfor Livet. 

Ak, altfor tidlig blev vore Børn 
stillet overfor Livets Alvor! Som 
Følge heraf fik vi en Ungdom, der 
drømmer mindre, men arbejder 
mere, sætter Kræfter og Evner 
ind paa at dygtiggøre sig baade 
teoretisk og praktisk — og det 
med en maalbevidst Energi, der 
maa aftvinge Respekt. 

Ofrede unge Mennesker for et 
Slægtled siden hele deres Ungdom 
paa Studeringen for efter endt Ud-
dannelse at maatte nøjes med en 
Kontorplads til 75 Kr.? 

Stod unge Mennesker dengang 
opstillet i Timevis Dag efter Dag 
foran Arbejdsløshedskontrollen? 
Eller tænk paa de unge Piger, der 
arbejder i Stormagasinerne fra 
Kl. 9 til 6 og derefter passer de-
res Aftenskole fra 7 til 9 det ene 
Aar med det andet uden af for-
sømme; de tør ikke „gaa fra", for 
at Pladsen straks skal blive op-
taget af en anden. 

Nutidens unge Piger sidder ikke 
til Stads med et fint Haandai bej-
de til Brudeudstyr og drømmer 
om Lykken, der en skønne Dag 
kommer flyvende; de maa tage 
anderledes haandfast paa Tingene. 

En Omvurdering og en Ned-
skæring finder Sted ikke alene 
materielt set, men ogsaa paa mo-
ralske og religiøse Ontraader. Kir-
kens og Hjemmets Autoritt t er 
svækket. 

Der er hos en Del af vor Ung-
dom en vis sammenbidt I nergi 
til at ville yde sit yderste, sætte 
Livet ind om det bliver krævet—
moralske og religiøse Karakterer, 
som dog udelukkende anerkender 
de Idealer, der bygger paa Virke-
ligheden. 

For at faa noget ud af Livet, 
maa der være en fast Plan at gaa 
efter, et Maal at stile imod man 
naar ikke noget i Verden, uden 
at det koster Afsavn og Selvfor-
nægtelse. 

En vaagen Ungdom har øje og 
øre for alt, hvad der kan læres 
under Dagens travle Dont eller i 
en Arbeldsløsliedsperiode, den 
øger sine Kundskaber gennem 
Biblioteker, Aftenskoler og Radio. 

Her synes Faglitteraturen at 
være den alt beherskende. Det er, 
som Ungdommen i Dag ikke tør 
sprede sig, ikke tør give sig Stun-
der til andet end det rent mate-

- rielle og derfor maa samle alle 
Bestræbelser og faglige Interesser. 
Livets brutalle Krav fordrer det. 

Er det da ikke et Spild af 
Kræfter at anvende Ungdomsaa-
rene paa en god Uddannelse, naar 
ikke synes at være Brug for de 
unges Indsats paa Arbejdsmarken? 

Hertil maa man svare et afgjort 
Nej! Thi derigennem vindes Kla-
ring: Aanden udvikles, Personlig-
heden udfolder sig og Livet faar 
større Indhold og Dybde. — 

„Aa, brug mig Gud ! 
stød ej mig ud 
fra Følelsen al Kald og Kræfter!" 

gaar som et stille, bævende Suk 
over al Verden, hvor Arbejdsløs-
hedens Svøbe hærger Landene 

Tungt ruger Mulm over Jorden saa 
vide; 

langsomt i Natten kun Timerne skride; 
hør, hvor det lyder fra Hjerter i Suk 

og Angst: 
Kommer Dag ej snart! 

Da lyder den sønderjydske Ung- 

doms taktfaste Fodslag og frejdige 
Sang gennem Mørket. — Og vi 
lytter i stille Undren. 

Thi vi ved: Naar Ungdommen 
fylker sig, varsler det Vaarbrud! 

Det nye er ved at bryde frem. 
Vi sporer det i den gærende Uro 
over de store Lande, vi har set 
det herhjemme i den nationale 
Opvaagnen. 

Vi har da Lov til at tro, det 
nu bærer mod lysere Tider i 
Danevang. 

Kendetegnene er til Stede. 
Ungdommen af i Dag er en 

sund og dygtig Slægt, der er sig 
sit Ansvar bevidst. 

Magrethe Lebner Jørgensen, 
Haderslev. 

(Tidssky. f. Hush.) 

Aah, jeg vikle vinske, jeg kun-
de male sandart! 

Kunstneren (smigret): — Vilde DP 
v irkelig? 

— Ja, bare til nt begynde med! 

Mindets Bænke 
Af Karl Lindqvist. 

—0— 
Nede ved Havnen stod en Bænk. 

Det var bare en gammel, rødma-
let Træbænk, stillet op af Kom-
munalbestyrelsen, for at de spad-
serende kunde sidde og se ud 
over Vandet og' se Skibene kom-
me glidende ind mod den lille 
Havneby. 

Men Bænken havde en anden 
og mere poetisk Anvendelse: de 
Unge mødtes d& i den stille 
Sommeraften, paa den gamle Bænk 
sad de og drømte om Fremtiden, 
og det hændte, en fingernem Un-
gersven fik Lommekniven frem og 
skar den Elskedes Navn i Bæn-
kens Ryglæn med mange Krusse-
duller og Sving. Meningen var 
god nok, selv om Resultatet var 
mindre flatterende for Bænken. 
Hele Ryglænet var tilsidst hakket 
itu. 

. . . . Hvert Foraar, naar Vin-
den endnu derude fra Søen var 
skarp af Vinterkulden, kom en 
ensom Mand til den lille By. Han 
var fremmed, kendte ingen og be-
søgte ingen. Han kom rejsende 
med Toget, stod af, gik en Tur 
ned til Havnen — og rejste saa 
igen. 

Der kom mange Fremmede til 
Byen, saa hans Ankomst vakte 
ikke særlig Opsigt, der var vel i 
det hele ingen, som bemærkede 
ham — med Undtagelse af den 
gamle Opsynsmand, som gik om-
kring nede paa Havnepladsen og  

med Aarene -havde udviklet sig til 
et stort Stykke af en Menneske-
kender og Filosof. 

— Naa, sagde han ved sig selv, 
der har vi ham igen ! Saa er Kær-
ligheden altsaa ikke rustet endnu. 
Svært saa længe han kan blive 
ved at huske . . ja, ja, det kom-
iner jo ikke en anden En ved, nej, 
saamænd. 

Saa trissede han smaasnakken-
de videre. 

Paa Bænken sad den Fremme.  
de. Han var ikke ung længere, men 
havde et ungdommeligt Ansigt. 
Han sad med halvt lukkede Øjne 
og stirrede ud over Vandet, men 
saa det ikke. Han .saa tilbage. 
Mange, mange Aar tilbage. Et an-
det Foraar, men den samme Plads, 
den samme Bænk, han selv som 
ganske ung . . . og saa hende, 
som han ikke fik. 

Hvor var han ung dengang. Og 
dum. Han troede saa meget og 
drømte saa meget. Alt skulde væ-
re saa romantisk. Det var jo der-
for han havde fundet paa det med 
den gamle Bænk . . her skulde 
de sidde med den friske Vind ind 
over de unge Ansigter, og han 
skulde se de bløde Kinder rødme, 
se et Smil liste over hendes Ansigt. 

Det var blevet helt anderledes. 
Han havde hakket og stammet og 
gjort hende helt nervøs. Livet var 
stort, nu vidste han det. Det var 
indviklet. Det kunde godt skræm-
me. Hvad vidste han dengang -
at han var forfærdelig genert, og 
at der var et Svar, han havde sat 
Alverden ind paa at faa. 

Ja eller nej, hvem kan sige det, 
naar man endnu er i Marts og 
drømmer om Maj og regner med, 
at der er Bunker af Aar at tage 
af; naar man endnu er Barn og 
elsker Blomsterne og de grønne 
Skove og synger op i det Blaa. 

Det var slet ikke blevet til no-
get. Og han var blevet skuffet. Og 
Livet havde taget ham, paa godt 
og ondt. Han var bare en dum 
Dreng, som var blevet saaret og 
fornærmet; der var noget, som 
gjorde ondt. Vente og vente og 
haabe og se Tiden en og tro og 
mene, naar det dirrede i hans Sind, 
og han havde stolet paa, at det 
skulde blive helt anderledes, blive 
helt anderledes, blive Maj !ige med 
det samme 

Som han sad her, tænkte han 
tilbage: — Jo, Livet havde taget 
ham, og han ha‘.cle ikke brudt 
sig om det. Han havde ikke set 
sig tilbage eller forsøgt at ændre 
noget, le, n var bare stormet fremad. 

Gift var han blevet. Det kunde 
have været værre, det kunde og-
saa have været bedre. Det var det 
han efterhaanden var kommet til 
at forstaa. Det kunde have værtt 
bedre. Det kunde maaske have 
været saadan, som den dumme 
Dreng drømte – hvis han havde 
forstaaet, at en Drøm har sin teen 
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Lov. 
Livet tog ham og Arbejdet! Bør-

nene tog ham og Interesserne. Og 
der var slet ikke noget tilbage af 
hin Vaardags bløde Vemod. 

Og dog — efterhaanden som 
han opdagede, at Livet ikke gav, 
hvad han havde drømt; at der 
stadig i ham levede noget, som 
ikke var tilfreds, noget, som vilde 
ud i Solen, men var stænget inde 
i Sindet, efterhaanden som det 
gik ham saadan, blev han et en-
somt Menneske. Og da begyndte 
han at se tilbage og forstaa, at 
Livet hævner. Man løber ikke fra 
sine Drømme, man maa heller ik-
ke slag dem itu. 

Der er ingenting, som det før-
ste Foraar, det eneste, et Menne-
ske oplever. 

Og saa var han begyndt 
at længes efter dette Sted, efter 
den gamle Bænk. Og han tog fri 
og rejste, hvert Aar. 

Havde han noget Formaal? Ven-
tede han, at Livet engang skulde 
ændre alt det meget, som Aarene 
havde bragt, levede der et Haab 
inde i hans Sind? Sikkert ikke. 
De var kommet ind i hver sit Liv 
de to fra den første Vaar. Der var 
sikkert intet at ændre. Men han 
maatte derhen, bare for at sidde 
og drømme og blive ung. 

For vi Mennesker skal have 
noget at leve paa 	selv om det 
bare er et Minde og en gammel 
Bænk. 

— Men den gamle Opsyns-
mand kan ogsaa drømme. Han ved 
nok, at meget her i Livet gaar 
skævt, men han har fundet et 
Middel derimod —: han digter en 
anden Slutning paa Historien. 

Og det har han ogsaa gjort 
med den fremmedes Liv. Hvert 
Aar digter lian den om igen og 
gaar og glæder sig derover. Han 
drømmer, at der en Dag vil være 
to derhenne paa den røde Bænk, 
maaske ikke to unge Mennesker 
med Livet foran sig, tværtimod to 
ældre med Skuffelse og Slid bag 
sig. Men han drømmer om, at 
deres Øjne er unge og glade, de 
sidder med hinanden i Haanden, 
og alt er godt. 

Om Blfflk og Trækpapir. 

Blæk er ikke et Produkt af den 
nyere Tid, det har været kendt 
fra Oldtiden, og Kineserne skal 
have brugt det allerede 2600 Aar 
f. Kr. Man lavede det dengang af 
en Art Gummisaft, og der blev 
skrevet med det ved Hjælp af en 
lille Bambuspen. 

Hos Ægypterne var Blækket og-
saa kendt, man finder det der i 
flere Tusinde Aar gamle Papyrus-
ruller. Det havde en dyb, sort 
Farve, og det var slet ikke bleg-
net af Tiden. 

Græker og Romerne fremstille-
de Blæk af Sod, brændt Gummi 
og Trækul, og hos de første kend-
te man mange Slags Blæk : sort, 
rødt, grønt, Sølv- og Guldblæk. 
Det røde Blæk fremstilledes af et 
Afkog af den store Purpursnegl, 
og kun Kejseren maatte skrive 
med det. 

I Middelalderen bruger man 
Gallus-Blæk. Man har en Recept 
fra 1412, der oplyser, at Blæk 
fremstilles af pulveriseret Galæb-
ler og Regnvand eller Øl. 

Ogsaa Blækpulver kendte man 
dengang. Det brugtes især paa 
Rejser. 

Den kendte engelske Naturfor-
sker Robert Boyle gav sig særlig 
af med Blækkets Kemi og den 
berømte Opfinder James Watt op-
fandt i 1780 Kopiblækket. 

I vor Tid er Fremstilling af  

Blæk en stor Artikel. 
Trækpapir er derimod af nyere 

Dato, fra forrige Aarhundrede. Og 
som ved mange andre Opfindel-
ser var det ogsaa her en Tilfæl-
dighed, der førte til dets Frem-
stilling. Paa en Papirfabrik i 
Berkshire i England havde en 
Arbejder glemt at blande Gummi 
i de øvrige Bestanddele, der hør-
te med til Fabrikationen af almirn 
deligt Papir. Fabrikanten blev ra-
sende, og Arbejderen fik sin Af-
sked paa ,graat Papir", men kort 
Tid efter opdagede Fabrikanten, 
at det ugummierede Papir kunde 
opsuge Blæk uden at efterlade 
Klatter og uden at udviske Skrif-
ten. 

Han indsaa straks, at der var 
gjort en Opfindelse, han reklame-
rede med Trækpapiret, der snart 
fik en Afsætning saa stor, at han 
ganske opgav at fabrikere andet 
Papir, og den lille Artikel bragte 
ham Millionen. 

At leve 
--0— 

Ja, hvad er det at leve? Ros-
seau har engang forklaret det saa-
dan: „At leve er ikke blot at træk-
ke Vejret: det er at handle, det 
er at gøre Brug af vore Lemmer, 
vore Sanser, vor Energi". Men er 
det nok, at handle og bruge Lem-
mer og Sanser og Energi? Nej, 
det er det ikke. Det er med til at 
gøre Livet rigt alt dette, men det 
er ikke nok. Hvad siger ikke den 
i Livets Skole haardtprøvede dan-
ske Digter, Carsten Hauch: 

„Hvad jeg har virket, har jeg fast 
forglemt, 

det spredtes rundt som Løv for 
kolde Vinde; 

kun eet jeg ved, det har mit Hjerte 
gemt ; 

Min Barndoms Tro, den gik mig 
ej af Minde." 

Det er denne Digters Lykke, at 
det, som udsiges i sidste Linie i 
det lille Vers, var Sandhed for 
ham, og lykkelige er vi, om vi til 
vor sidste Stund kan sige det 
samme. 
„Kan du igennem din Strid og di<r Daad 
bevare din Barnetro til det sidste. 
da har du Regnbuen over din Graad, 
du har da Glorien over din Kiste." 

Vore egne Gerninger kan ikke 
fylde Tilværelsen her for os paa 
tilfredsstillende Maade, fordi de 
har Forgængelighedspræget paa 
sig, der glemmes, spredes „rundt 
som Løv for kolde Vinde", bliver 
til intet og efterlader sig maaske 
ikke mere Spor end den Sne, som 
„faldt i Fjor". 

At leve er at virke, men det er 
ogsaa noget andet og mere, det er 
ogsaa det at tro — det er dette 
at tro paa sin Tro, den Tro, der 
„slaar over Dybet sin gyngende 
Bro'. 

Det er Troen, der giver vort 
Liv Indhold, Troen paa Naaden 
og Frelsen. 

En god Leveregel har en svensk 
Digterinde givet os i disse Ord: 
„Lev for Jesus! Det er Livet; alt 
andet er dog ikke værd at kalde 
Liv. At leve for ham er ikke at 
tage hans Navn i Munden tidlig 
og sent eller føre store Ord om 
sin Tro og Kristendom, men at 
leve i selvforgletnmende Kærlig-
hed til ham, som selv er Livet og 
har givet os Liv." 

Vi Mennesker har saa let ved 
at kræve: „Plads paa hele Jordens 
Hvælv til at være helt sig selv." 
Vort eget lille Jeg vil vi saa ger-
ne have frem. Egoismen ligger os 
i Blodet. Derfor maa der en Om-
dannelse til inde i vort eget Sind. 
„Indad! indad! Det er Ordet! Did 
gaar Vejen. Der er Sporet." Klart 
for os maa dette blive, den Sand-
hed, som Digteren giver os i dis- 

se Ord: „Et er Maalet — det at 
blive Tavler, hvorpaa Gud kan 
skrive". Da bliver vor Selviskhed 
trængt tilbage. Da lever vi „med 
Øjet, som det skabtes, himmelvendt, 
kun fyldestgjort af Glans fra Evig-
heden"; og da er Troen og Haa-
bet vore Ledestjet ner. Med Øjet 
fæstede paa dem levet-  vi helt og 
fuldt — og vi gaar ydmyge frem-
ad. — 
„Ind i Natten. Gennem Døden 
Bagom dæmrer Morgenrøden." 

A. P. 

— Hvordan tror du Hansejl 1>g 
hans Kone har det. sammen? 

— Ih! de lever sammen som b) 
smaa Nattergale; naar hun slaar, 
saa triller han! 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Jagtfilmen, 
der for Tiden forevises af Jagt-

konsulent Vaid. Olsen her paa 
Bornholm, bliver ogsaa fremvist 
paa Hotel Allinge Søndag den 11. 
Febr. 

Nærmere vil blive bekendtgjort 
i næste Uge. 

Med 150 Kilometers Fart. 
En storslaaet og spændende 

Film fra de store Automobil Væd-
deløbsbaner i Amerika forevises 
Fredag og Søndag i Biografen. 
En Film som giver en impone-
rende Skildring af Væddeløbskø-
rernes Leg med Døden og de In-
triger, som finder Sted paa de 
internationale Væddeløbsbaner. 

Berlingske Tidende skrev : Et 
rask og spændende Motorskue-
spil, hvis Hestekræfter holder Til-
skuerne i Aande fra først til sidst. 

— Hvad er der i Vejen? Er du 
bange for, at din Overfrakke skal 
blive stjaalet? 

-- Nej, genkendt! 

Olsker. 
J. A. K. 

Generalforsamling i Forsamlingsh. 
TIRSDAG d. 6. Febr. Kl. 7. 

Nye Medlemmer optages. 
Alle interess. indbydes venligst. 

Olsker 
Husmandsforening. 

Generalforsamling med sædvanlig 
Dagsorden afholdes i Forsamlings-
huset d. 12. Febr. Fastelavnsman-
dag Kl. 4. Efter Generalforsamlin-
gen festlig Sammenkomst f. Med-
lemmer m. Husstand. 

Kl. 7,30 Opførelse af et Dilet- 
tantstykke. 	Entre 50 Øre. 

Mød præcis. 
Medlemskort skal fornyes. 

Bestyrelsen. 

2iografen. 
Fredag og Søndag Kl. 8. 

Med 150 Kilometers Fart. 
En imponerende og spændende 

Væddeløbsfilm. 

Ekstra : Fra Alverdens Lande. 

Det er paa høje Tid 
at forudbestille Superfosfat, Rangordning, ltalKsal-
peter eller Chilisalpeter til Foraarsavlingen, for de,  ved at 
sikre sig Levering til de laveste Priser. Giv os Ordre i de første Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

Masser af billige Brædder 
tilbydes i alle Dimensioner og alle Længder af Kvaliteter, som er eg-
nede til hver sin Anvendelse. Særlig fremhæves, at vi har stuerite 
tørre Brædder, som særlig egner sig til Loft og Gulv. 
Stor Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbrændt Portland Cement 
i Papirsække er paa Lager. — Ved større Koh pr. Kontant har vi en 
særlig billig Pris. 

Glasserede Lerror, stærke Cementror, Gulvfliser 
af forskellige Dimensioner og Kvaliteter sælges til smaa Priser. 

Nordiandets 

Nye Sendinger af prima Kvalitet. 
Frisklavet Foderblanding, Grove bornholmske Hvede-
klid, Grove Rugklid, Svineskraa, Laplata Majs, Hønse-
kørn af alle Slags bornholmsk Sæd — Sund Kvalitet. 

Alle Ordre udbringes franko. 

Nordiandets Handelshus. 

Alle Slags Kornvarer, frisklagle Æg 
modtages stadig til en højere Pris 

som Betaling for alle Indkøb af Varer i 

,\fordiandets Xandelskus. 

Fra 1. Febr. og denne Maaned ud 
udbyder vi til enhver Køber hele Lageret af 

Isenkram, Porcelæn, Glasvarer, Redskaber, Værktøj, 
alle Emaljevarer til Køkkenbrug, Primusapparater, 

Gasapparater, Knive, Gafler, Skeer m. m, 
til særlig godt Køb. I denne Periode gives en extra Rabat 
paa alle saadanne Varer af bedste Kvaliteter. 

Nordlandets Handelshus. 

e 't)ert2rende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

en gros .da en detail 

til Vinterkyllinger er paa Lager 
og anbefales fra 

ERZ Nen.  
Gør Deres Indkøb hos de Hand-

lende, som averterer her i Bladet. 



Fra og med Torsdag d.I.Fehr 
Kl. 8 Morgen! 

Alle vore gode, solide Manufakturvarer 
udsælges til meget smaa Priser. 
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Vurderingen ved sidste Statusopgørelse 
er Aarsag til de smaa Priser. 

Nordlandets Haildelshus. 
13~~~~~tX 

ug. 

ileoyi vort udsalg 
til at købe godt øg billigt. 

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

Uldmouseline, Bomuldstøj, 
Dynesatin og Nanhin. Gardiner i hvide, 
og creme. Dreller, Lagenstout m. m. til smaa 
Priser. - - 1(1 pCt. paa alle kurante Varer. 

GASik 
D U 	 VICTOR PLAN C K, 

UDSALG VED 

ALLINGE kortl) 

Ordning af Begravelser. 	Harm. Th. nemt h. Mortensen. Ligkister, Ligtoi, Ligsenge. 

P141~111111111h, 	 

Er De i Tvivl om hvor De skal købe 

Kolonialvarer? 
~is* Gaa hen i PRIMA 

•4;> UDSALG. •:›* 
Da jeg skal ophæve min Forretning, udsælges i Februar 

Maaned hele mit kurante Varelager af Konserves, Vine og 
Likører, Cigarer, Cigaretter, Tobakker, Tobakspiber, 
Lommeknive, Målervarer, Pensler, Børstevarer, Sæber, 
Parfumer, Svampe m. m. med 20 pCt. Rabat. 

Der er god Lejlighed til 
at købe billige Varer. 3. ,(13. Larsen. 

Kofoed Mortensens Bygeforretning 

Nørregade, Allinge, Tlf. 47. 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag. 

Victualieforretningen Lideplads. 

De ugentlige Foredrag, 
Mandag d. 5. l=e r. Kl. 20: Emne. . Tirsdag d, 6. Febr. Kl. 20: 
gamle RAADHt.., Sandvig 	 HAMMERSHUS, Allinge. 

Det tabte Paradis genoprettet. — Den træne Pilgrims Maal. 
****-414c************-¥-**-s( 

Onsdag d. 7. Febr. KI, 20 	
ill n 

n  E 	e  Torsdag d 	Febr. K!. 20 
gamle RAADHUS Sandvig I-, 	HAMMERSHUS, Allinge. 

SyndensOphavsmand 
Hvem er Satan, og hvad var han før han blev Guds Modstander? 

Hvorfor blev Synd tilladt i Himlen og senere paa Jorden? 

Fri Adgang f'r alle. 	 Warrer Christiansen. 

	A11.1)81  

Alle Tryksager 
saasom 

Reagninger, nedttibielser, hionvolattrr, 
Dags-halo, Ve,kiellbianketter, 

Viattkort og Takkekort, 
Love og Regnakaber, 

Sange og Salmer, 
liedienurkort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. - 
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 

en betydelig ekstra Rabat. 

et betaler sig)" 
at avertere 

i det lokale Alad 	jiley 

NORDBORNHOLM, 41114 P*F 
lf 

er fra 1. Februar flyttet til afdøde 
Murer Borggrens Ejendom i Søn-
dergade. 

Kartofler 
er til Salg paa 

Hammersholm TIL 23. 

— Maa jeg priesontere dig for 
den kendte Tegner Jensen, det er 
ham, der laver de morsomme Teg-
ninger i Bladene! 

- Nej, hvor interessant! Sig mig, 
er det ogsaa Dem, der finder pint 

tilud ler, der starm under Teg-
»gerne? 

7 Personers Bil 
udlejes. Tur fra RØ til RØNNE 

7 Kr, 

Th. Munch, Humledal 
Tlf. Rø 46 v. 

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

Allings Bogtrykkeri. 

Averter i NORDBORNHOLM. 

Anton Sonnes Ligkisteforretning. 

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

„Tornegaardsdotrene" 
Entreel Kr. — Derefter Bal, 

Allinge-Sandvig Gymnastikforening indbydes. 
Festudvalget. 

•1111111~1~11~~111111111111* 

I 	 I 	 

Et stort Parti heluldne Drenge= 
og Herre-Pulovers 

Allinge Messe, 
• 

Xusnioderberun, 
Det meddeles herved de ærede Beboere i Allinge og Omegn, 
at jeg har overtaget ovennævnte Forretning, og skal det sta-
dig være min Hensigt at betjene mine Kunder til deres fulde 
Tilfredshed. — Jeg anbefaler mig med stort Udvalg i 

Sæber, Parfumer, Trikotage, Konserves m. m. 
Den bedste Kaffe til Prisen med stor Rabat 48 Øre pr. kg. 
Altid friskkærnet Maigarine, 12 Øre Rabat pr. kg. 
Grønne Ærter 	pr. kg 78 Ø. 
Gode Svedsker 	V, kg 55 - 
Tørrede Æbler 	— 90 - 
Fin Koge-Chokolade — 140 

pCt. Haandsæber 18 Øre. 
Svampe 18 Ø., Vaskeklude 25 Ø 
Kæmpetuber Hudcreme 17 Ø. 

— Sikken en Ide at gaa Tur i 
det modbydelige Vejr! 

— kanen, det var jo dig selv, der 
absolut vilde det, Ofelia! 

- Saah? Men saa burde du have 
protesteret, din Idiot! 

Se Vinduerne Fredag og Lørdag. 

iiiodtaes til Røgning. 

Dina Sørensen, Allinge. 
modtages 

 N V  

Parfumer fra 25 Ø., 
Børnetasker 85 Øre. 
Prima Dame-Undertrøjer 85 Øre. 
Benklæder 95 Ø., 
Damestrømper 185 Øre 
6 Pers. Kaffestel, Reklamepr, 1 ?ø 
Smukke Blomsterglas fra 35 Øre. 

sælges i disse Dage til Spotpris. 	 Ligkiste-Lager 	
I  I ITlf. 177 1  79 	1 	1 	 1  Flæsk, Kod og Pølser 

Ligtøj og Ligsenge 
Ordning  af Begravelser 	t   I 

	I  

	

I 	I 

Sølvtøj, Spiseskeer og Spisegafler i fransk Liljemønster pr. Stk, 1,00. 
Theskeer 40 Øre, Do. i Marie Louise Mønster pr. Stk. 95 og 35 Ø. 

Ærbødigst tearie Larsen. 

leos Hansens Bodikohddsolg 
er begyndt. 

Særlig stor Rabat gives paa mit store Lager af færdigsyede 
Klædninger, Stortrøjer, Overfrakker, Regnfrakker samt 

hvide og kulørte Herre-Kitler. 
Og husk mit store Lager af Arbejdstøj, som er det bedste. 
Ligeledes Kjoletøj Bomuldstøj, Lærreder, Dynetøj, Fjer, 
Tæpper, Herre-Lingeri, Skjorter, Trikotage og Uldgarn. 
Stort Udvalg i alt, hvad der hører under Manufaktur. 

Altid bedste Kvaliteler og billigste Priser. 



Niels Jacob 
i Kirkesmøgen. 

Af Axel Thomsen. 
-0 -- 

Hvor han stammede fra, vidste 
man ikke. Han var opdragen paa 
en Fattiggaard et Sted paa Lan-
det, havde som Knøs røgtet Kre-
aturerne hos en Storbonde for 
tørt Brød og mange Hug - og 
saa havde han omsider, uden at 
man vidste hvorfor, forladt Egnen 
for at fortsætte som Gaardskarl 
hos en Købmand. 

Der gik han, faamælt og kejtet, 
uanselig, bleg og blond, fejede og 
gjorde rent og spændte Hestene 
fra og for. Han hørte til dem, 
hvis Eksistens man slet ikke tænk-
te paa, selv om man daglig hav-
de ham for øje. Han passede sig 
selv, men støt og paalidelig, som 
han var, hjalp han en Gang imel-
lem til i Butikken paa særlig trav-
le Torvedage. 

Her kom hans besynderlige 
kejtede, tavse Væsen rigtig for Da-
gen. Men alligevel - og Købman-
den smilede en Smule forundret, 
ligesom om han nu først saa Niels 
Jacob - handle kunde han min 
Sandten! Guderne maatte vide, 
hvordan han egentlig bar sig ad, 
for Munden brugte han ikke. Han 
stod optaget til det yderste over 
for Kunden, lidt nervøst hoppen-
de frem og tilbage bag Disken, 
som var han angst for alligevel 
ikke at magte sin Opgave. Men 
hans blege, staalgraa øjne hagede 
sig ligesom fast i Kunden og vog-
tede hans mindste Bevægelse. 
Næppe var Ordet paa Læben, før 
Niels Jacob forstod det og trip-
pede ivrigt af Sted med de ham 
egne kejtet nervøse Bevægelser, 
ned i Kælderen, op paa Loftet, 
eller hvor vedkommende Sager nu 
opbevaredes. øjensynligt var det 
noget, der morede Niels Jacob, 
dette - at handle. 

„Det gaar jo helt godt", sagde 
Købmanden en Dag og saa paa 
Niels Jacob. 

„He-he 	he-hel" grinede Niels 
Jacob og klemte Hænderne forle 
gent ind i hinanden, medens han 
trippede frem og tilbage paa Ste-
det. Det var ham nu en Gang 
rent umuligt at tale om sig selv 
og sin „Dygtighed". 

Saa stjal en af Kommis'erne af 
Kassen og blev furet. 

Inde i Dagligstuen gik Købman-
den frem og tilbage, medens Ko-
nen tyssede paa de legende Børn. 

„De er snart ens allesammenr.  
klagede han. „Kunde man bare 
gøre det hele selv; jeg kan jo ikke, 
Forretningen vokser, men hvad 
skal man gøre, der er jo snart 
ikke Folk at faa . 	. . ingen, der 
forstaar det og vil tænke paa Prin-
cipalens Interesser først og frem-
mest." 

„Kunde Du ikke tage Niels Ja-
cob?" lød det pludselig fra Ko-
nen. Hun saa ud, som følte hun 
i næste øjeblik, at Indfaldet ikke 
var saa tosset endda. „Han er jo 
Ærligheden selv, og 	- Inter- 
essen, den har han mere af end 
de fleste," 

Købmanden blev staaende -
og saa paa sin Hustru. 

„lim - Niels Jacob, sagde 
Dii? Hrn, det faldt mig saamænd 
ikke ind. Jo-o, Du siger noget.- 
Maaske - -" 

Købmanden gik et Par Dage 
efter ud paa Gaardspladsen, hvor 
Niels Jacob var ivrigt beskæftiget. 

Niels Jacob begyndte at trippe. 
Han saa paa Principalens Skridt 
at Turen gjaldt ham. 

„Sig mig, Niels Jacob - - vi  

skulde jo have en ny Kommis i 
Forroningen. Har De Lyst at prø-
ve? De er jo allerede kendt med 
Butikken". 

Niels Jacob saa et øjeblik paa 
Købmanden; der kom paa en Gang 
et glad og forlegent Smil over hans 
Ansigt. Og medens han trippede 
omkring paa Stedet og kejtet klem-
te Hænderne inden i hinanden, 
spurgte han uden at se paa Køb-
manden: 

„Hvor meget er Lønnen nu -
og om to Aar. 

Købmanden nævnede den. 
Niels Jacob var imponeret, men 

fortrak dog ikke en Mine. Han 
fortsatte hurtigt: 

„Kan jeg beholde Gaarden at 
passe foruden?" 

„Gaarden?" Købmanden stud-
sede. „Det kan De jo ikke over-
komme, Niels Jacola". 

Men Niels Jacob smilede med 
nedslagne øjne, men samtidig med 
et Gran af Spot om den smalle, 
blodløse Mund. 

„Det er ikke for meget. Det er 
ikke for meget', kom det paa Niels 
Jacobs sædvanlige Maade: riven-
de Fart og med Sætningen gen-
taget: „De kan jo give mig Afsked 
igen, hvis jeg ikke passer det hele". 

„- - - Skal vi da prøve?" 
Købmanden tøvede lidt. 

,,Det kan vi jo godt", svarede 
Niels Jacob, hvis Hjerte hoppede 
højt af Glæde. Men Svaret kom 
ganske roligt, som var det hele 
ham den ligegyldigste Sag af Ver-
den. 

Niels Jacob var oppe før nogen 
anden i Byen. Gaarden skulde jo 
være ren og i Stand til Butikken 
aabnedes. Om Dagen fo'r han fra 
Butikken derud, hver Gang en 
Kunde fra Landet vilde have 
spændt for. Og hørte han fra Bu-
tikken en Vogn rumle gennem 
Gaardsporten, var han i samme 
Nu derude, trippende og kejtet, 
med smaa, korte Nik og en Hur-
tighed, som om han allerede stod 
bag Disken, medens Hænderne 
førte Hestene i Stald. 

Det varede ikke længe, før Kun-
derne fandt Behag i Niels Jacob. 

„Ja, vist saa --" smilede Køb-
manden til sine Kolleger i Faget. 
„lian er kejtet og latterlig at se 
paa, men Pokker til Arbejde han 
kan rubbe af sig!" 

Niels Jacob fik sin gode Løn, 
og Drikkepenge som Gaardskarl 
faldt rigeligt. Han saa slet ikke, 
om nogen lo. Det var ham i det 
hele saa ligegyldigt, hvad man 
mente om ham. Han passede sine 
Ting, det vidste han. 

En Morgen hørte han i Butikken, 
at Lars Nielsen, den lille Detail-
handler henne paa Hjørnet af Kir-
kesmøgen, var død om Natten. 
Han havde været syg et Par Dage 
og nu var han død. Han havde 
lige giltet sig, en Maaneds Tid el-
ler saa var det siden, og Folk 1,e-
klagede oprigtigt den unge Enke, 
saa meget mere som Pengesagerne 
nok stod meget slet. 

Niels Jacob Jensen trippede 
frem og tilbage i Butikken, da 
Kunden, der fortalte om Ulykken, 
var gaaet. Kort efter stod han inde 
hos Købmanden. 

„Vilde gerne bede mig fri en 
halv Times Tid eller saa," sagde 
han, og et Øjeblik efter bankede 
han paa hos den unge Detailhand-
lers Enke. 

Hun selv lukkede op. Hun kom 
forgrædt og fortvivlet fra Værel-
set, hvor Manden laa Lig. 

„Vil De sælge Forretningen? 
Jeg vil give 300 Kr. for det hele 
og betale Begravelsen. Jeg har 
Pengene med". 

Den unge, forgrædte Kone saa 
et øjeblik uforstaaende paa ham 
- Hendes Blik blev som et saa-
ret Dyrs, og hun brast i voldsom 

Hulken. 
„De kan jo betænke Dem til i 

Aften," mumlede Niels Jacob og 
gik igen. 

Resultatet blev nogle Dage efter, 
at Niels Jacob købte Forretningen 
og betalte Begravelsen. 

„Jeg haaber, [)e handler hos 
mig og anbefaler mig til Deres 
Herskaber". sagde han kejtet og 
smilede, da hun fortrak sig fra 
Butikken for at friste Livet som 
Vaskerkone 

Saa græd hun igen. Niels Jacob 
saa uforstaaende paa hende Han 
var en altfor praktisk Natur til at 
forstaa Hjertets Rørelser. 

„Ja, ja, Farvel og Lev vel", 
mumlede han og gik ind i Butik- 
ken. Der sled han alene fra Mor- 
gen tidlig til Aften silde. Han 
handlede, han fejede Butik og 
skrubbede Gulv om Morgenen, 
han lavede selv sin Mad og redte 
sin Seng - og befandt sig vel i 
det eneste lille Rum bag Butikken, 
der udgjorde hele hans Lejlighed. 
Han skulde ikke have noget af at 
smide Penge ud til 3 Værelser 
med Køkken og Pigekammer „og 
alle Udenomsbekvemmeligheder", 
Dem om det, som havde Lyst til 
det. Han savnede ikke noget, men 
var glad for hver lille Skilling, 
der kom i Kassen. 

Og Skillinger kom der. Smaa-
folk fik snart øjnene op for, at 
hans Varer var gode og tilmed i 
Regelen billigere end andetsteds i 
Kvarteret. En og anden af de fi- 
nere Fruer aflagde ogsaa under-
tiden Besøg, lokkede af den for-
henværende Gaandskarls snurrige 
smaa gnidrede Annoncer i Byens 
Avis : 

Høvlspaaner, Brændevin, 
Tændstikker, sælges billigt, har 
købt for meget. Sukker, gl. Avi-
ser, Fjervinger; kun mod Kontant. 
Mit Forretningsprincip: søge gode 
Forbindelser og lære at kende 
Varerne og disses Opbevaring. 
Anbefales til enhver, der køber 
lidt eller meget efter Behag med 
Højagtelse i Ærbødighed. 

Niels Jacob Jensen. 
Kirkesmøge. 

Niels Jacob h)Idt sig for sig 
selv. Forretningen optog ham helt 
og aldeles. Naar Batikken var luk-
ket, og Gulvet fejet, var han træt, 
og saa krøb han i Seng og sov. 

Men om Sommeren ganske tid-
ligt gik han Tur ud niod Marker-
ne, hvor Kvæget græssede. Det 
var saamænd hverken for Motio-
nens eller Naturens Skyld, han 
gik, snarere af en Art Lyst til at 
se Vagterne drive Dyrene ud. Det 
hændte, at han kunde staa og fal-
de i Tanker ved Synet, og paa 
Hjemturen smilede han som i hem-
melig Glæde oven, at den Tid var 
overstaaet, da han var Vogterdreng. 
I dette bestod saa at sige hans 
eneste Adspredelse. 

Der boede en halvgammel Pige 
i samme Gaard. Hun syede tor 
Folk, naar nogen gad have hende, 
men førte iøvrigt en stille, ube-
kendt Tilværelse. Hun begyndte 
at handle i Butikken, efter at Niels 
Jacob høflig og kejtet havde hilst 
hende med sin allerærbødigste 
Hilsen, hver Gang de traf hinan-
den i Gaarden. 

„Ja, De har vel ikke noget for 
mig at gøre?' spurgte hun plud-
selig en Eftermiddag i Butikken. 

Han havde under Indpakningen 
af en Æske Tændstikker og for 
5 Øre Sukker underholdt hende 
om de daarlige Tider. 

„Nej. det har jeg ikke, det har 
jeg ikke'. 

„Jeg kan ellers godt sy Herre-
tøj og reparere det!" 

„Trænger ikke, trænger ikke. 
Ellers Tak, he." Niels Jacob trip-
pede frem og tilbage bag Disken. 

„--- Og billigere bliver det 
selvfølgelig. Skulde jeg ikke prøve 
at vende den Frakke for Dem?" 

Niels Jacob saa ned ad sin fal• 

mede, fedtede Jakke. Kunde den 
vendes? Han havde virkelig med 
Skam at sige, ikke tænkt over det. 
Hun vendte hans Frakke, og der-
med var det nærmere Bekendt-
skab gjort. 

En skønne Dag sy, de hun ham 
et Par Bukser. Han gik selv over 
til hende for at røgte sit Ærinde. 

Niels Jabob kunde ikke lade 
være at beundre hendes praktiske 
Sans. Alting forstod hun at bru-
ge i sin „Forretning". Ikke den 
mindste Klud gik til Spilde. Hun 
var aabenbart anlagt for større 
Forhold. 

Det mente hun ogsaa om sig 
selv, indrømmede hun, da han 
omsider fik en Samtale i Gang 
om det Emne. 

„Havde jeg bare et Par Hun-
drede Kroner eller saadan omtrent 
saa skulde jeg købe Frøken Han- 
sens Systue, som hun gerne vil af 
med, og saa skulde jeg saamænd 
nok faa ile fine. For det er dem, 
man tjener paa De vil snydes 
med Fo'r og Tillæg og alt det an-
det, ellers synes de ikke, de kan 
være deres Kjoler bekendt." 

Niels Jacob saa paa den gamle • 
Pige og trippede omkring i Bu-
tikken. 

Men nogle Dage efter, da hun 
atter bragte Emnet paa Bane, blev 
han højrød i Hovedet. 

„Gerne være, gerne være 
Hva' kunde De tjene ved at 

købe den Systue?" 
Den gamle Pige mente 1500 Kr. 

om Aaret med - Lethed. 
Niels Jacob kløede sig i Hove-

det. ,,Det er mange Penge, det er 
mange Penge. Arbejde kan De, 
jeg ved det nok, jeg ved det nok". 

„Ja, vi er to Arbejdsmennesker 
begge to", sagde den gamle Pige, 
som ogsaa havde lidt Talent for 
Forretninger. „Vi slider i det fra 
Morgen til Aften. og ingen af os 
faar alligevel noget rigtigt ud af 
det. - - Vi skulde slaa os sam-
men, Hr. Jensen! Jeg kunde give 
Dem en pæn lille Skilling om 
Maaneden, hvis jeg fik Systuen.-
Ja, og saa kender vi da ogsaa 
hin anden og respekterer hinanden" 

„Det gør vi, det gør vi", trip-
pede Niels Jacob og tyede, høj-
rød i Hovedet, ned i Kælderen. 

Men den gamle Pige havde friet 
stod ved sit Tilbud. 

Fortsættes i næste Nr. 

Hverdage 
8,10 11,00 14,10 18,15 19,0;"J 
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 
8,33 11,23 14,35 18,3E 19,37 
8,46 11,36 14,49 18,51 19,51 
8,57 11,47 15,01 19,02 20,04 
9,05 11,55 15,09 19,10 20,14 
9,10 12,00 15,15 19,15 211,20 

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 

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 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

Høvining samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Svinekort 
købes til højeste Pris. Afhentes 
over hele øen. 

Axel Frederiksen. 
Telefon Allinge 25 

Varm Blodpslse- 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Vietualiehandel 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør., 
Telefon 127. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2--4. 

Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 -- - 

Boxer udlejes. 

■Esemome, 
Regninger, 

Meddelelser, 
Konvolutter, 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

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

I

10,43 13,55 15,15 19,58 
10,38 13,50 15,10 19,53 
10,15 13,30 14,50 19,30 

	

9,45 	 10,00 

	

9,40 	 18,55 

14,10 21,00 22,10 
14,05 20,55 '22,15 
13,45 20,25 21,50 

19,55 
19,50 

Uddrag af Køreplanen 
Gyldig fra 1, September 1933 

Rønne 
Nyker 
Klemens 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

7,54 10,30 13,55 18,05 21,55 
7,42 10,15 13,40 17,50 21,40 
7,33 10,06 13,31 17,41 21,29 
7,22 9,53 13,18 17,29 21,13 
7,12 9,42 13,07 17,17 21,01 
7,04 9.35 13,00 17,10 20,51 
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. 

Sem- og Helligdage. 
8,10 10,45 13,(.i5 16,25 19,45,'22,2[ W Rønne 10,30 12,55 (5,15 18,30 22,00 
8,24 10,59 13,19 16,39 19,59 22,34 	Nyk er 11)35 12,40 15,1, 0 18,17 21,45 
8,33 11,08 13,28 16,48 20,08522,43 Klem. 10,06 12,31 4,51 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,l2 20,32 23,()7 Tein 	9,42 12,07 14,27 17,47 21,32 
9,05 11,40 14,00 17,20 20,40 23 15 Alling 	9,35 11,&9 19,19 17,39 21 ,04 
9,10 11,45 14,05 17,25 20,4523,20t Sande A 9,30 11,55 14,15 17,35 21,00 

Rutebilen Ronne-A i I inge-Sandvig 
Hverdage 
Rønne H. 
Rønne Torv 
Hasle Torv 
Allinge 
Sandvig 

Son- og Helligdage 

Rønne 	
q' 

 10,38 
Torvet 	, 0,33 
Hasle T 	10,05 
Allinge 	9,35 
Sandvig A 9,30 

Gør Deres Indkøb hos de Hand-
lende, som averterer her i Bladet. 


