
lidgaar i Allinge-Sandvig. Anovarahavende Udgiver: 

Otto Gornitzka. s Telefon 74. 

Trykt I Allinge Bogtrykkeri 

• 

• I 

Olsker. Ratmker, Ro og Klemmen." 

Fredag den 16. Februar 
Annoncer og lokalt Stol maa være indleveret 

senest 2 Dage for Bladet udgaar. 1934 Nr. 3 1 J 	Forretningsar m 
, , 	Alrn Annoncer 

n 8 - 
10 Øre pr. rum, efter!. Gange 68 8:  

-   

Et Ti1f-,,e1de, 
Af Chr .  H.  Dam. 
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Forle0.en traf jeg min Ven Hans 
Rasm ussen, som jeg ikke havde 
se#. siden vi trykkede Skolebænken 
i Fællesskab. Han lignede sig selv, 
men hans øjne havde faaet et lyst 
Skær, som jeg ikke kunde huske 
de havde haft. Jeg gjorde ham 
opmærksom derpaa, og fik som 
Svar den Forklaring, at han lige 
var bleven gift med den mest 
henrivende Kvinde i Verden. 

— Hm, sagde jeg kun, jeg har 
nemlig saa ofte hørt om den mest 
henrivende Kvinde i Verden, at 
jeg ikke tror paa dette Eventyr 
længere. 

--- Ja, Du siger hin, svarede 
lian. Men det er nu sandt. Var 
det ikke det, havde jeg ikke væ-
ret gift. Det kan du tage Gift paa. 
Jeg skal sige Dig, jeg var efter-
haanden bleven saa gammel, at 
jeg alvorligt spekulerede paa, at 
forblive Ungkarl. Ja, ærligt talt, 
jeg havde besluttet at blive det. 
Ved første Lejl ighed \ilde jeg have 
købt mig et Strygejern og en 
Stoppekurv og saa bedt mig fri-
taget for i alle Tilfælde mere fast 
kvindelig Bekendtskab. Men saa 
var det at jeg traf min Veninde, 
Gertrud Hagen, gift med vor fæl-
les Skolekammerat, Maleren, Du 
ved. Hun begyndte selvfølgelig at 
snakke om, at det nu var paa 
Tide jeg blev gift osv. Da jeg sag-
de, at jeg absulut ikke vilde gifte 
mig, forklarede hun, at hun alle-
rede havde udset sig en Ægtefæl-
le til mig og jeg skulde bare gaa 

i Regina-Teatret Torsdag Aften. 
Hun vilde forære mig Billetten. 
Og det samme vilde hun gøre til 
min Tilkommende. 

— Du gik vel ikke derhen? 
spurgte jeg. 

— Jo, hvorfor da ikke det? Jeg 
havde jo faaet Billetten foræret, 
og saa maatte jeg da bruge den. 
Og desuden kunde det jo aldrig 
skade. Syntes jeg ikke om Pigen, 
behøvede jeg jo ikke at se paa 
hende, men kunde gaa efter Fore-
stillingen uden saa meget som ha-
ve værdiget hende mere end et 
Blik. 

Da jeg korn hen i Teatret, stod 
jeg lidt i Foyeren og saa paa Pub-
likum. Saa kom der en ung Dame, 
en Skønhedsaabenbaring siger jeg 
Dig, som fik mit Hjerte til at gø-
re nogle forfærdelige Hop. Det er 
hende, sagde jeg til mig selv. Det 
kan ikke være andre. Gertrud er 
alligevel en dejlig Veninde Og 
ganske rigtig. Den unge Dame 
satte sig paa Pladsen ved Siden 
af min. I en Fart satte jeg mig 
paa min Plads og saa næsten ik-
ke det Stykke, der nu oprulles 
paa Scenen. Men i den første Pau-
se saa jeg paa min Nabo. Jeg vil-
de gerne tale til hende, men kun-
de ikke finde det mindste, indtil 
jeg endelig eksploderede med et: 

— Ganske godt Stykke, ikke? 
Hun saa lidt paa mig, saa trak 

hun lidt paa den dejlige Mund, 
som vilde hun sige: Idiot! Men 
hun sagde det ikke. Jeg fortsatte: 

Synes De ikke, det er et 
dejligt Teater. 

Da jeg ikke fik Svar, fortsatte 
jeg med : 

— Kan De lide Greta Gai bo? 
Hvad Pokker skulde jeg sige. 

Det var slet ikke nemt. Ellers plej-
er jeg at have nok af Munden, 
men det slog helt klik. Den unge 
Dame maa have følt Medlidenhed 
med mig, for pludselig buste hun 
ud ; 

— Hvor er Mandfolk dog ko-
miske, naar de er forlegne. Det 
er helt grinagtigt at se paa Dem. 

Saa lo hun. Jeg bo med. Og 
deri-red var Isen brudt. Jeg gen-
vandt Mælet og opnaaede endda 
at følge hjem, hvor jeg hos hen-
des Mor udbad mig Tilladelsen 
til at invitere hende ud. Jeg fik 
Tilladelsen, selv om jeg blev be-
tragtet med en mild Forbauselse. 

Naa, vi kom ofte sammen, saa-
dan en Gang hver Aften. og En-
den blev selvfølgelig Forlovelse 
og Giftermaal. 

Saa traf jeg Gertrud, som tru-
ede ad mig og erklærede, at hun 
aldrig vilde hjælpe mig oftere. 
Hun havde sat saa stort Lid til 
denne Teateraften. 

--- lamen, erklærede jeg. 	Af- 
tenen var jo vidunderlig. 

— Det forstaar jeg ikke, svarede 
hun. — Den unge Pige kom hjem 
og sagde, at Du ikke engang hav-
de saa meget som set til hende 

Lidt forvirret saa jeg til hende, 
saa gik det op for mig, at jeg 
havde faaet en helt anden Dame, 
end jeg i Virkeligheden skulde 
have haft. Jeg havde set til den 
forkerte Side. 
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Et øieblik. 
Ofte arbejder et ønske eller en 

Plan i os, rnaaske i Aarevis, uden 
at komme til Udførelse, men det 
Øjeblik, hvor Beslutningen bliver 
taget, hvor Viljen er begyndt at 
realisere ens Tanker, er kun kort. 
I mange Tilfælde ved vi ikke nøj-
agtig, hvornaar det var, men for 
nogle af os staar dog Øjeblikke,  

hvor Beslutningen er moden og 
Viljen bringer vore Planer og Tan-
ker frem til Udførelse, uforglem-
meligt. Det være sig ved Valget 
af en Livsstilling eller den Dag, 
vi fandt det Menneske, vi ønske-
de at leve Livet sammen med 
Den Dag, vi kunde notere os en 
Succes gennem Arbejdet, den Dag, 
hvor alt, hvad vi havde bygget op. 
gik i Stykker for os. Jeg korn en 
Gang i en af mine Venners Hjem 
og fandt ham og hans Kone i en 
alvorlig og bedrøvet Stemning. 
Jeg spurgte om Grunden og fik 
det Svar: „I Dag fort Aar siden 
var vor eneste Søn for sidste 
Gang her i Huset". Det sidste 
øjeblik, hvor de sørgende Foræld-
re havde set deres Søn, stod i 
deres Ensomhed skarpt for dem 
og gjorde dem stille og alvorlige. 

Jo højere du staar, jo mere dine 
Beslutninger og Dispositioner kan 
have en afgørende Betydning for 
andre Menneskers Velfærd, det 
være sig som Fader, Moder, bø-
rer eller Arbejdsgiver, i dtt hele 
taget, jo mere ens Afgørelse be-
tyder for andres Skæbne, jo me-
re vigtigt er det øjeblik, hvor ens 
Dispositioner træffes. En Beslut-
ning angaaende ens pekuniære 
Forhold, ja, selv en hidsig og 
uoverlagt Handling i et bestemt 
Sekund, kan betyde Ulykke paa 
et øjeblik for os selv og vore 
nærmeste. DE t betyder, at et Men-
neske unaa passe paa, at han er 
Herre over sig selv og beholder 
Hovedet klart i enhver Situation. 
En Bevægelse, et Ord, en Forti-
else eller et Fejltrin kan blive af-
gørende for ens Skæbne 

Jeg kendte en klog og selvsik-
ker rig Forretningsmand, der af 
alle blev misundt sin Rigdom og 
det derfor sorgløse Liv, der fore 
stod ham. Et Fejltrin fra en Spor,  
vogn gjorde ham til Krøbling paa 
Legeme og Sjæl, saa Døden øn-
skedes ham som en Befrielse. Hans 
Livsværk slaaet i Stykker. Hans 
Families Lykke ødelagt, og alt det, 
blot fordi han ikke beholdt Ho-
vedet klart i et kort øjeblik. Gi-
ves der ikke mange blandt os, der 
forsømmer at tænke paa, at ikke 
alene vi selv, men ogsaa de, der 
er afhængige af os, ved blot et 
Øjebliks Ubetænksomhed kan bli-
ve styrtet i Ulykke og Fordærv. 

Derfor prøv ikke at forpasse 
eller misbruge det rette øjeblik. 

)-{vem er 
ilejsibydende? 

_o_ 
3:titubt i .V3erben [øger man at finte 
pørgaincialet nteb at fan fim unge 

Zølre gift paa ben bebft mulige 507aa- 
be, fftioer Weirtni 	tifttibetibe. Cg i 
einita i finbien gør ninu bet pan ben 
araltifte Unnbe, at man en tang hvert 
filar bomber et (tort, ofjentliat %ale-
rfaWrilarfeb, bour be giftefrerbige unge 

Ruinben i bereatiefte i terb ['titler 
freniftiff et for euentueffe „Shbere''. 

Iltatfebet bat lige »æret afbolbt, og 
tialten opraubt meb ftrnedetibe Sot 

be fiejle 23jergoeje »ar fulbte meb 
.Irnbfeibte — alle !tabt i brogebe  føj 
er. 91 ogte ("teber var bet blot 1ceb-
tene, ber futgte berd giftefeerbige Zet-
re til 9.1taetebet, men lom ofteft fulgte 
bele renuilien meb, fel» be fmaa bitte 
„ligne 'Inger ble» ftæbt meb for at 
overbreve ben muntre Z3egivenbeb. 	- 
T)e giftefrerbige unge 43iger Dat natur,  
Ctgui 	ntlerebe pan 'Sejen til 
Rabbicirlebet Qeutruni for rt'S'oM 

.̀tre unge Tanter »ar i  fti-
»efte &b, [hittet vil filte brogebe 
fflenfEreber, bet flutter gailffe tret om 
?bitterne, forte, rigt ooerbroberebe 521af. 
ter og .Z)ooebtotflreber, ber ftrantebe i 
ofte 	'arner. Ze enten reb 
pna fmaa t jergpainiier eller gif paa 
berea len — i fibffence»nte Zilfretbe 
batibe be bete;3 i f'13 i 	for it' 
fe at Ribe part beat, inben be rinnebe 
til 91Rarfebet. 

2(_9.gtellabmarlebet frinbt 	teb paa 
en flor, rubbet 131aW pari t3jergfiben 
oinginet af boje q3injer. $tabfen ftraa-
tebe af`arver fra be mange eftbrag-
ter, overalt lob latter og boiroftet 
:ane, og bag en 2ubbegning jab be 
ptjntebe unge Mamer, fom oullebe  at 
blive gift. Ze fte[te af bem bar tillige 
Nueler, nage habbe flere j3unb 8inuf • 
tet paa lig. }et »ar jo bere bele 
TRebgift , og bet gjalbt jo DU' at je 
fan nobt ub fom muligt overfor be 
bnibenbe t p.tettetrer. aorreFien er iffe 
aCle Qfrubeue lige unge. Togle kerer 
to tre Norge i 9leefen, twilfet betabet, 
at be er bleten (..ufer flere &Inge, 
men alligetlet ouffer at forføge sJ 	te- 
ffnbetb 2tiffe enbror engang. 

¶e giftefrerbige 	nnitbrebe 

tan i jonit f orhi 	itbefpertrinqeit og be- 
tragtebe opmærttfoult be gifteturtne Za-
nier, og baja be et ejebtif ftob  frille 
for mermere at betragte ben llbfaarne, 
var tieribe 3abet efter ruten malibli- 
ge 	lergtning bet ftraf:J for at aftale 
$rifen. 	fredig ung og fund 
13ri ,3 ligget i ejebtifiet pudring 100 

i bange 43enge, luen be fattige 
fiergboere bar fjeribent ret mange rebe 
13enge pna l)aaiiben, fan brt bliver 
gerne nogle Z3jrrgneber og en Ro, en 
gob nefi efter ligneube, bet girie4 ga-
beren far Zatieren -- en ofte gift 
stite ble» folgt for et lille '8tuffie 
mager ,..torbt 

gtaat $atterne er blevet enige, 
laer ben tinge 	tilfatbt og prreini- 
tant for fin uorbenbe 9gteinanb, og 
jan følge• man til bet ncerliggenbe 
Zempell, fivor lereften bebet Q3rube-
parret familien je neb i en CS- fetal ineb 
Clie, hvor, fter be farter en lille 
mønt i 	fanlen foran Zeinprlguben- 
og fom rette Mgiefelf at visre fri/ta-
bet be teenbe og finiffenbe Zemplet, 
fon' [labbe be fenbt binanben i Vlare-
bi,; og itfe bare en Zinie:7-Aib. 

Dg be nue ',.'gtefceller morer rig 
nogle Ziniet paa snatfebet ingib bete›' 
mange katrujefter og Sober, før be 
,Nanb i ,t1 nanb begiver lig til Wgte- 
manberg!, 	rjeilt et Greb berinbe i be 
binanenbe timinal~jet Re. 

01, Mjød og Most. 
Lidt fra gamle Dage. 

—0-- 

øl. 

I „gamle Dage" var der ikke 
nær saa mange Drikke at vælge 
imellem, som Tilfældet er nu. Da 
var der hverken Kaffe, The eller 
Chokolade, Sodavand eller lignen-
de. Almindeligt Vand nød vore 
Fædre sjældent; men derimod 
Mælk, men navnlig øl, Mjød, Most 
Brændevin og Vin. Det er helt 
ubegribeligt, at Folk kunne drik-
ke saa meget øl, som de faktisk 
gjorde, og det baade paa Land og 
i By, til Hverdags og til Gilder. 
Man begyndte med øl straks om 
Morgenen, drak baade til Dagens 
Maaltider og mellem disse, og selv 
om Natten havde mange en Kande 
med Ølslatter staaende ved Sengen. 

Der r egnedes fem Potter Øl dag-
lig til hvert voksent Menneske i 
Hjemmene, hovedsagelig hjemme-
brygget Øl. Brygningen spillede 
derfor en overordentlig Rolle. Det 
hedder sig, at paa store Herre-
gaarde kunde der i Middelalderen 
være tre—fire Mand, der udeluk-
kende beskæftigede sig med Øl-
brygning Paa Københavns Slot 
holdtes der 10-11 Bryggere Aaret 
rundt. 

Det alm indelige øl paa Landet 
var meget forskelligt: men f. Eks. 
paa Fyn, hvor der var udstrakt 
Humledyrkning og ogsaa avledes 
god Byg efter Datidens Forhold, 
og der følgelig var let Fremstilling 
af Malt, var øllet kraftigt og vel-
smagende Paa de magre, mere 
fattige Egne brugtes der Porse el-
ler lignende, og der var øllet tyndt. 

Det værste var dog, at Øllet om 
Sommeren ofte blev hurtigt surt 
og derfor indførtes der store Mas-
ser af tysk øl, og navnlig i By-
erne var Raadhuskaelderen et des-
værre alt for søgt Tilflugtsted for 
Husfaderen. Her kunde „Byens 
Mænd" sidde Nætter og Dage og 
drikke Postockei -Øl, niedens Fa-
milien maatte døje det mere eller 
mindre sure hjemmebryggede øl. 

Det alt for kraftige tyske øl gav 
ofte Anledning til Trætter og Slags-
maal Ved festlige Lejligheder kun-
de Folk jævnt hen faa Lov at ind-
føre udenlandsk øl afgiftsfri, og 
det kunde dreje sig om meget; men 
helt ufatteligt er det, at der til 
Kolding Aar 1578, i Anledning af 
Dronning Sophies Nedkomst, ind-
forskrives 960 Tdr. Rostocer•Ol, 
60 Tdr. Barst øl, 20 Fade Ernst 
og 6 r.de Pt yssing, Til Kolding 
bestiltes der i 1580 i Anledning 
af Gæsternes Gennemrejse til For-
lening-Højtidelighederne i Odense 
ikke mindre end 1200 Tønder 
Rostocker-Øl, 39 Tdr. Barst-Øl, 
12 Fade Ernst øl og 5 Fade Prys-
sing. 

Der gik følgelig store Summer 
ud af Landet for det meget øl, og 
Chr. d. 3. maatte ligefrem fotbyde 
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Indførelsen af fremmed Øl, men 
Forbudet overholdtes vistnok ikke 
altfor strengt. Senere tilodes der 
atter Indførsel mod en Afgift af 
I Kr. i vore Penge pr. Td. Sam-
tidig opmuntredes den hjemlige 
Øltilvirkning paa mange Maader. 

Mjød 
var gennem Middelalderen en me-
get udbredt og højt skattet Drik 
i alle de nordiske Lande; men ef-
terhaanden fortrængte Vinen den 
fra Hæderspladsen. Mjødlavningen 
holdt sig dog, fordi Drikken var 
velsmagende, og saa at sige alle 
havde det vigtigste Stof til Bryg-
ningen udenfor deres Dør, nemlig 
Honningen. 

Troels Lund oplyser om Eksem• 
pel paa den Rolle, Mjøden spille-
de i det 16. Aarhundrede, at Knud 
Rud, Korsørgaard og Vedbygaard, 
under Grevens Fejde mistede ialt 
18 Tønder Mjød, 1541 fandtes der 
paa Hald 27 Tdr. og 5 Fjerdinger 
Mjød, og paa Ørn Kloster 1554 
16 Tdr, Mjød. Aaret 1551 fastsat-
tes der i Odense i Bødkernes saa-
kaldte Lavsskraa, at Mesterstyk-
ket bl a. skulde bestaa i Udførel-
sen af tre gode Mjødtønder. 1 et 
Overslag fra en lidt senere Tid 
over, hvad der vilde medgaa til 
„et Bryllup paa 300 Heste", an-
sloges Gæsterne til at ville drikke 
12 Tønder Mjød. 1548 bestilte 
Chr. den 3. hos sine Lensmænd, 
sendt til Københsvn, ialt 66 Tøn-
der Mjød. Til Festlighederne i 
Odense 1680 forskreves 18 Tdr. 
Mjød. 

Her i Danmark nød den fynske 
Mjød Anseelse som den afgjort 
bedste. Det var derfor ogsaa fra 
Odense, at der bestiltes Mjød til 
de kongelige Fester, ja, helt ned 
til Sachsen, til Kurfyrstinde Anna 
forsendtes den. — Det hed sig 
ogsaa, at fynsk Mjød havde fun-
det Vej til Stockholm. 

Most 
er en meget gammel, national Drik. 
— Den var kendt og skattet al-
lerede af Vikingerne, og da Have-
dyrkningen op gennem Middel-
alderen tog Opsving, fulgte Til-
virkningen af Most med som en 
naturlig Følge; men da den uden-
landske Vin efterhaanden blev bil-
ligere, blev den en slem Konkur-
rent til Mosten. 

Omkring i de store Slots- og 
Klosterkældere laa der i det 16. 
Aarhundrede betydelige Lagre af 
Most. Knud Rud, hvis Navn er 
tidligere nævnt, klager over, at 
han under Grevefejden havde mi-
stet to Tønder Most. I 1526 laa 
der 41/2  Td. i Kælderen paa 
købing Slot, i Februar 1554 laa 
der endnu 12 Tdr. Most af Aarets 
Tilvirkning i Ørn Klosters Kælder. 
Fra samme Tidsperiode erfarer vi 
at Bispen i Hammer i Norge hav-
de egne Mostpersere, „som be-
redte aarligen for ham hans Most, 
samt Pære- og Kirsebærdranke. 

Men ogsaa helt op til vore Da-
ge har Mostlavningen holdt sig. 
For blot 30-40 Aar siden var det 
ikke ualmindeligt, at der i lidt 
større fynske Gaardes Kældere 
kunde ligge adskillige Tønder Most 
langt ud paa Forsommeren, ind-
ttl den blev saa sur, at den var 
ubrugelig; men Vinteren igennem 
anvendtes der mange Steder Most, 
dels som Drik i Stedet for Øl, 
dels som kogt og varm til Over-
hælding paa Grød: Mostegrød el-
ler som Tilsætning til Boghvede-, 
Byg- eller Risengrød. Blev Mosten 
lovlig syrlig, tilsattes den enten 
lidt Sukker eller Honning, ligesom 
man ogsaa ved passende Lej lig-
heder „forbedrede" dens Smag 
ved Tilsætning af Rom eller lig-
nende. Et Krus varm Most i saa. 
1 edes „forbedret' Skikkelse var en  

saare lumsk og farlig Drik, og 
mange uindviede og uerfarne Folk, 
baade gamle og unge, er, uden 
knapt at ane tiet, bleven slemt 
overkørte. 

den allerede omtalte Periode, 
altsaa det 16. Aarhundrede, fort-
satte man Tilvirkningen af alm. 
Most af Æbler og Pærer; men 
snart fandt man paa ogsaa at la-
ve Most -af adskillige andre af 
Havens Frugter. Man lavede -
eller indførte Most af Slaaen -
de „stramme" blaa Bær, der vok-
ser paa den alm. kendte Slaaen-
tjørn paa Øerne -- Jordbær„vin" 
Hindbær-, Ribs-, Solbær-, Pome-
rans og Blandingsvine. Mange af 
disse „Vine" havde i og for sig 
kun Navnet tilfælles med den æg-
te Druevin, men i langt højere 
Grad Smag i Lighed med Mosten .  

Men Navnet V i n skulde jo være 
finere end det gammeldags Most! 

Den tidligere omtalte danske 
Prinsesse, Kurfyrstinde Anna af 
Sachsen, vedligeholdt stadig For-
bindelse med sit Forbindelsen med 
sit Fædreland og gjorde, navnlig 
gennem Chr. den I.s. Livlæge, alt 
for at tilvirke nye og hidtil ukend-
te Blandinger af Frugter fra Ha-
ve, Mark og Skov. Det berettes 
saaledes som et talende Eksem-
pel i saa Henseende, at hun selv 
personlig lavede en Ribsvin med 
Tilsætning af — Spaaner af Hvid-
løg! Den stærkt interesserede Kur-
fyrstinde forsynede først sit hjem-
lige Hof med Frugtvin og lign. og 
skænkede desuden store Partier 
til syge og fattige, der ikke havde 
Raad til Køb af den ægte Drue-
vin. 

Solskinsbarnet. 
—0— 

Ind ad Vinduet faldt Sommer-
solens Straaler i store, lyse Bund-
ter. De ramte den lille, nyfødte 
Pige i Ansigtet, saa Laagene faldt 
i over de smaa Øjne, som ikke 
kendte Dagen eller taalte dens 
Kraft, og Straalerne skyllede en 
Strøm af flydende Guld ud over 
den unge Moders blege Træk ; he-
le Rummet omkring hende og 
hendes Barn flimrede i gylden 
Glans. 

Hun kaldte den lille Pige sit 
Solskinsbarn. 

Alt som den lille blev større, 
syntes hun selv, at der bestod en 
hemmelig Forstaaelse mellem So-
len og hende. Solen fulgte hende 
i al hendes Leg. Naar hun om 
Morgenen stod op af sin Seng, og 
Solen kom rød og straalende frem 
ude over Skovene i Øst, da mis-
sede hun lykkelig op imod den 
og vidste, at nu var Dagen hende 
god. Men var det en mørk og 
regnfuld Morgen, hvor tunge Sky-
er drev lavt hen over Himlen, da 
stod det lille Solskinsbarn med 
Taarer i Øjnene og udfrittede sin 
Moder om, hvor Solen var henne. 
En stor Trøst var det saa at faa 
at vide, at Solen ikke var bleven 
borte, men kun havde gemt sig. 

Sørgmodig var hun alligevel 
hele den graa Dag til Ende, og 
al Ting gik hende imod. Hendes 
Dukker vilde ikke være artige, 
Blomsterne i det Bed, som var 
hendes, vilde ikke lyse og næppe 
nok dufte, hendes Brødre drillede 
hende, Katten vilde ikke være med 
til noget, men bare sove 	 
trist og kedeligt og ærgerligt var 
det altsammen, og bedre blev det 
ikke, naar den lille Pige slet ikke 
kunde komme ud, fordi Regnen 
trommede paa Ruderne. Da, ja da 
græd hun, ikke højt og hulkende 
men stille og bortgemt, som kun 
et Barn kan græde. 

Nattens Drømme bragte hendes 
bedrøvede Sind Oprejsning. Ved  

deres Magt var hun atter i Sol-
skinnet, og Solen var hende mere 
nær end ellers. 

Og naar saa Drømmen svandt, 
skinnede selve Dagens klare Sol 
ind til hende. 

Hej, hvor let hun sprang op! 
Sit Tøj fik hun paa i en Fart, 

Mor rnaatte nøjes med et hastigt 
Godmorgenkys, og saa gik det af 
Sted ned i Haven. 

Der blinkede alle Træer og Bu-
ske og Blomster og Plæner hende 
festligt i Møde. Millioner af bitte-
smaa klare Solbilleder skinnede 
i Draaberne, som var bleven til-
bage af Gaardsdagens Regn. Det 
duftede og sang omkring hende, 
det jublede og salig indeni hende, 
og alle Naturens hemmeligheds-
fulde Røster hviskede i hendes 
Øre, at hun var kaaret til Solens 
Barn 

Da hendes Barndomssol gik ned 
i Vest ude over Havet. steg hen-
des Ungdoms Sol over Skovene 
i Øst. 

Og Solen havde ikke forsømt 
sin Datter. 

Der sad dens Glød i hendes 
brune Øjne, der blomstrede dens 
Roser paa hendes runde Kind, og 
let hen over Haarets tunge Fylde 
laa der et fintvævet Straaleslør 
af Solguld. 

Skøn var hun, som hun gik der 
i Skovens Halvskygge og plukke-
de Blomsterne, som syntes selv 

Der har længe gaaet Rygte om, 
at Bornholm nu ogsaa skulde ha-
ve sin zoologiske Have, og i Dag, 
Torsdag ankom den første Sending 
Dyr fra Aarhus og transporteredes 
til Stammershalde, hvor der i den 
naturskønne „Troldeskov" i Vin-
terens Løb er foretaget et bety-
deligt Arbejde med indhegning og 
Opførelse af H use,Grotter, Bure etc. 

Den flere Tdr. Land store Skov 
fra Pa; ken til det hvide Led — 
Halvdelen af Skoven 	er nu 
indhegnet, og i Parkens ene store 
Græsplæne er anlagt et stort Svøm-
mebasin til forskellige Vade- og 
Svømmefugle, Svaner Storke, Man-
darinænder, Vildgæs etc. Forelø-
big er ankommen 2 store Reshus-
Aber, 3 Malaj-Bjørne, Ulve, Ræve, 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Aah, gør den Gade lidt bredere! 
Forleden Dag skete der et Sam-

menstød mellem en Lastbil og en 
Personbil i Nørregade i den yderst 
snævre Del udfor Herman Hor-
tenses Ejendom. 
Heldigvis passerede ingen gaaen-

de Person Gaden i det paagæl-
dende Øjeblik; thi ellers var han 
rimeligvis blevet maset .  

Tør jeg i al Beskedenhed hen-
stille til vort ærede Gade- og Vej-
udvalg at gøre Gaden paa det  

at byde sig til for at brydes af 
hendes Haand. 

I Skoven var det ogsaa, hun 
fandt Kærlighedens Urt. 

Hun satte den ved sit Bryst og 
der skinnede den med guldgyld-
ne Blade, lysende selv som en Sol 
for Solens Datter 	en Sol, i hvis 
Glans hendes Fremtids Vej var en 
uendelig Alle af store tungfyldte 
Roser, en stedsevarende Soldag 
uden Graavejrets Uhygge, uden 
Aftenmørkets Grænse. 

Lykken straalede ud fra hendes 
hele Skikkelse. 

Og alle, som mødte hende, føl-
te sig varme om Hjertet og for-
stod, at denne unge Pige var et 
Solskinsbarn. 

En tidlig Sommeraften roede 
hun i en lille Baad ud i Bugten 
mod Vest. 

Under hendes Armes kraftige 
Tag skød Baaden rask udad, fra 
Land at se som en liden mørk 
Prik i det lyse Hav, der langsomt 
farvedes purpurrødt, eftersom So-
len sank dybere ned mod Hori-
sontens fjerne Stribe. 

Vesterhimlen flammede i alle 
Lysets Farver, og Havet var som 
flydende Metal. 

Da Solen gik ned, var ogsaa 
den lille, mørke Prik forsvunden. 
Hverken hun eller Baaden saas 
nogensinde mere. 

Solen havde taget sin Datter 
tilbage. 

Grævlinge, Daadyr m. m., forskel-
lige Rovfugle, Hønsehøge, Ugler, 
Musvaager, Taarnfalke, sjeldne Fa-
saner ni. m. 

Der er indrettet 2 store Parke-
ringspladser, en ved Hotellet og 
en ved det hvide Led. 

Da Dyrene skal have Ro og Tid 
til at tilpasse sig de nye Forhold, 
vil Haven først blive aabnet for 
Publikum den Iste April. 

Bornholm vil altsaa nu blive en 
Attraktion rigere, og haaber vi at 
Bornholms zoologiske Have maa 
blive flittigt besøgt af Øens Be-
folkning og de mange Turister, 
som til Sommer bliver Øens Gæ-
ster. Til Lykke og god Fremgang 
med det nye Foretagende. 

nævnte Sted lige saa bred som 
den øvrige Del. Det vil lette Færd-
selen betydeligt, gøre det anderle-
des betryggende for alle vejfaren-
de at færdes der, skaffe en Del 
Arbejde til de mange arbejdsdyg-
tige, arbejdsvillige, men arbejds-
løse Medborgere. 

„At gavne og fornøje, 
hav stedse det for Øje". 

x 

En Greta Garbo-Film 
spilles Fredag og Søndag i Bio-

grafen. 
YVONNE er en Skildring fra  

de berømte Kunstneres elegante 
Kredse i Paris — om en ung 
Kvinde, der som Model ernærer 
sig ved sin mærkelige æggende 
Skønhed -- men som har levet 
sit Liv i Vanære — og dog 
har hun bevaret sit Hjerte rent 
nok til at kunne gribes af en ny 
Lidenskab 	og til at ofre alt for 
sin Kærlighed. Greta Garbo har 
aldrig spillet bedre end i denne 
gribende og betagende Film. 

Fra Vandrelivet. 
Den ideale Turisme. 

---0—  
Vil man rejse, og vel at mærke, 

rejse billigt og samtidig se meget, 
er en glimrende Form for Rejse 
— at vandre. 

At vandre betyder Sundhed, 
Glæde og Uafhængighed. Naar 
man vandrer er tran sin egen 
Herre, kan man standse, hvor 
man vil og glæde sig over Natu-
rens Skønhed. 

Det ideale Land for Vandring 
er Tyskland; ingen Steder i Ver-
den finder man en saa rig og af-
vekslende Natar som her. Det 
tyske Landskabs Naturskønheder 
er iøjnefaldende. Her flyder Ver-
dens berømteste Flod, Rhinen, mel-
lem sagnomvundne Bjerge og æld-
gamle Borge. Ved Nord- og Øster-
søens Strande synger det hvilelø-
se Hav sin brusende Melodi, og 
paa Alpernes Tinder skinner So-
len paa den evige Sne. De bay-
erske Alpers og Schwarzwalds 
Granskove, Thfiringens, Harzens, 
Sachsens og Schlesiens Løvskove 
er et Vandrerens Eldorado. Og har 
man Lyst til at se Byer, ja, saa 
er Tyskland jo berømt for sin Rig-
dom af skønne Byer. Storbyer med 
blændende Lys og vældig Trafik, 
og mindre Byer fyldt med al 
Middelalderens Roman og Skønhed. 

En af de mest ideale Steder for 
Vandring er Harzen, Nordtysk-
lands skønneste Bjergegn, med en 
Variation og Afveksling i Natur-
billeder, som kun sjælden findes. 
Vældige Løv- og Naaleskove, hvis 
støvfrie, ozonholdige Luft forfrisker 
Legemet, bjergornkransede Højslet-
ter med stille Søer, hvor den ba-
dende henter ny Sundhed og Styr-
ke; skummende Bjergbække mel-
lem stejle og forrevne Granitvæg-
ge; kølige Drypstenshuler med 
mærkværdige Stenformationer, -
hvor Ekkoet kaster Talen langt 
tilbage; herlig Vildtbestand, der 
stadig begejstrer den stille Iagtta-
ger; henrivende Smaabyer med 
historiske Bygninger, gemt bag 
Bjergkæder og Trætoppe; blom-
stersmykkede, duftende Skovenge, 
— ja, en saadan Rigdom af Na-
turskønheder, at Øjet slet ikke 
kan se sig mæt. 

I Harzens Bjerge er der Tand-
hjulbaner og Tovsvævebaner, fra 
hvilke der er en pragtfuld Udsigt 
over det meste af Harzen. Helt op 
til det 1142 Meter høje Brocken 
fører dels en Automobilvej og dels 
en Bjergbane. Ved alle de bekend-
te Pladser i Harzen er der bygget 
store Anlæg for Sport og Spil, og 
de talrige Bjergsøer byder Lyst-
fiskerne gunstig Lejlighed til Ud-
øvelsen af deres Sport. Hele Har-
zen gennemgrydses af et udmær-
ket Net af Vandrestier, og overalt 
i Harzen, som i hele Tyskland 
findes der et Utal af glimrende 
organiserede „Jugendherberger", 
hvor man for et latterligt lille Be-
løb kan overnatte i rene og be-
tryggende Omgivelser. Der findes 
i hele Tyskland 2100 Ungdoms-
herberger, i hvilke der i 1932 var 
ikke mindre end 4 Millioner Over- 

natninger! 	 F. M. 

11.1.0~~~00,11 

Bornholms første zoologiske Have. 



Kartofler 
er til Salg paa 

Hammersholm Tlf. 23. 

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. 

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 

og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 
Mangler De en god l& ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 

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

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

et betater sit 
at avertere 

t i det lodale Skid 

NORDBORNHOLM. 

2iogr afen. 
Fredag og Søndag Kl. 8. 

Greta Garbo 
i en af sine mest gribende og 

betagende Film 

YVONNE. 
Forbudt for Børn. 

14. Kreds. 
Gymnastik begynder igen 

Tirsdag den 20. ds. i Olsker For-
samlingshus. Drenge Kl. 6,30 
Karle 7,30. 

 

Olsker 
Svinekort uddeles i For-

samlingshuset Lørdag den 24. ds. 
fra Kl. 2-4 Eftm. 

Svinenævnet. 
Formanden træffes bedst Mandag. 

Ung Pige 
søges til Iste Marts. 

Stammershalde. 
Tlf. 121. 

Umøbleret Værelse 
i Allinge med Kakkelovn søges. 

Billet mrk. Værelse modtager 
Bladets Kontor inden 8 Dage. 

Olsker Sygekasse 
afholder ordinær Generalforsam- 
ling i Forsamlingshuset Tirsdag d. 
27, Februar Kl. 7 med følgeede 

Dagsorden. 
1. Beretning og Regnskab 
2. Valg af Bestyrelse og Revisor. 
3. Skal Sygekassen yde Sygepleje 

i Hjemmet. 
4. Eveetuelt. 

Derefter Beretning og Regnskab 
for Begravelseskassen. 

Regnskabet ligger til Eftersyn 
hos Kassereren 5 Dage før Gene-
ralforsamlingen. 

Bestyrelsen. 
De i 1933 benyttede Kontrol-

bøger skal indleveres til Bestyrel-
sen til Revision inden d. 24. Febr. 

•■■ 

En Hest, 7 Aar, 
10 Kv. 3 Tom, er til Salg. 

Erik Nielsen, 
oven Vang 

Pension Smutten, 
Allinge, søger dygtig Kokkepige 
til Sæsonen. Henvendelse 

Husmoderbarsen, Allinge. 

Udsalg. 
Jeg har endnu megen 

Rødvin, Portvin. Hvidvin, 
Frugtvin, Wermouth, 
Likører. 
The i Pakker. 
Cigarer, Røgtobakker, 
Tobakspiber, Lommeknive, 
Kamme, Tandbørster, 
Haar-, Klæde-, Sko-Borster. 
Maatter, Vaskeskind, 
Vaskesæbe, Sæbespaaner, 
Ovn- og Skosværte, 
tørre og tilb. Malerfarver. 
forsk. Pensler og Spartler. 

Alt ulges med 20 pet. Rabat. 

NB. En Del Parfumer, 
Haarvand. Svampe, 
Barbercreme, 
sort, blaa, graa Billak 
Frescolit-Limfarve 

sælges meget billigt. 

J. B. Larsen. 

De verlerende 
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. 

Som særlig virksomt Middel CARBOCRIMP til Sprøjtning af Frugttræer 
og Buske anbefales 	 SPECIAL. 

Det dræber Rødt Spind og Tæ-
ger m. m, Skema for Sprøjtning 
medfølger. 

Redskaber for Mark 
og Have i prima Kvaliteter 
anbefales. 

Triumf og Monareh, Gingesprojter og Tilbehør til 
samme skaffes ved Bestilling omgaaende. 

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

Alle Ordre udbringes franko. 

Nordlandets Handelshus. 

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

som Betaling for alle Indkøb af Varer i 

fordlandets Xandelsitus. 

1111) 

Trods opadgaaende Priser paa al Uld, 
er mit Uldgarn endnu ikke forhøjet, 
og jeg har et meget stort Udvalg i alle 
Slags Garn til meget billige Dagspriser. 
Strikkeanvisninger følger gratis med 

ved Kob af Garn hos mig. 

ALLINGE MESSE 

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 stærke 
tørre Brædder, som særlig egner sig til Loft og Gulv. 
Stor Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

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

Nordlandets Handelshus. 

Er De i Tvivl om hvor De skal købe 

Kolonialvarer? 
Gaa hen i PRIMA! 

Kofoed å Mortensens Byggeforretning 
I Tlf. 77 og 79 I 	l 	I 	 1 

Ægte druevine 
af alle Sorter er god Medicin for alle legemlig svage 
og sunde Mennesker. 

Meget stort Udvalg og tilpassede smaa Priser fra 
2 Kr. pr. Helflaske sælges i 

N ordlandets Handelshus. 

Uddrag af Kbreplanen 
Gyldig fra 1. September 1933 

I Rønne 	7,54 10,30 13,55 18,05 21,55 
Nyker 	7,42 10,15 13,40 17,50 21,40 
Klemens 7,33 10,06 13,31 17,41 21,29 
Rø 	7,22 9,53 13,18 17,28 21,13 
Tein 	7,12 9,42 13,07 17,17 21,01 
Allinge 	7,04 9,35 13,00 17,1n 20,51 
Sandvig 7,00 9,30 12,55 17,05 20,45 

Endv. afgaar Aftenen før Søn- og Helligdage Tog fra Sandvig 21,30 
i Rønne 22,25. 

Søn.» og Helligdage. 
8,10 10,45'13,05 16,2519,45 22,2CV Rønne 4,10,30 12,55 15,15118,30 
8,24 10,59 13,19 16,39,19,59 22,34 Nyker 10,15 12,40 15,001 18,17 
8,33 11,08 13,28 16,4820,08 	Klem. 10,06 12,31 14,51 18,08 
8,46 11,21 13,41 17,01 20,2122,56 Rø 	9,53 12,18 14,38 17,57 
8,57 11,32 13,52 17,12 20,32.23,07 Tein 	9,42 12,07 14,27 17,47 
9,05 11,40 14,00 17,20120,4023,15 Alling 	9,35 11,59 14,19 17,39 
9,10 11,45 14,05 17,25 20,45 23,26t Sande A  9,30 11,55 14.15 17,35 

Rutebilen Rønne-A Hinge-Sandvig 
Hverdage 

8,20 13,15 18,30 21,15 	Rønne H. 	10,43 13,55 15,15 19,58 
8,23 13,20 18,35 21,20 	Rønne Torv 	10,38 13,50 15,10 19,53 
8.50 13,45 19,00 21,45 	Hasle Torv 	10,15 13,30 14,50 19,30 
9,20 	18,28 	Allinge 	9,45 	 19,00 
9,25 	19,35 	t Sandvig 	9,40 	 18,55 

Son- og Helligdage 
t Rønne 	10,38 14,10 21,00 22,10 

Torvet 	10,33 14,05 20,55 22,15 
Hasle T 	10,05 13,45 20,25 21,50 
Allinge 4, 9,35 	19,55 
Sandvig PI 9,30 	19,50 

Det aaFlige Udsalg Rughalm, Kløverhø 
af billigt Fodtøj er begyndt 	er til Salg ved Henvendelse til 

Vang Stenhuggerier. 

Særdeles gode Kvaliteter af 

Gaudaoste 
Sweitseroste 

anbefales til smaa Priser. 

Nordiandels lialldelshus. 
Varm Blodpølse 

faas hver Fredag. 

Victualieforretningen Lideplads. 

Flæsk, Kød og Pølser 
modtages til Røgning. 

Dina Sørensen, Allinge, 

P. C. Holm, 
Allinge. 

Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

Hverdage 
8,10 11,00 14,10 18,15 19,05 
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 
8,33 11,23 14,35 18,38 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 20,20 

22,00 
21,45 
21,36 
21,23 
21,12 
21,04 
21,00 

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 

C. Larsen, Vestergade. 

Privat Elektricitetsværk 
(Delcoleigt), komplet Anlæg nied 
stort Akumolator-Batteri i fineste 
Stand, sælges billigt straks. Kan 
ses i Drift. Egner sig særlig for 
Gaard, mindreHotel eller Pensio- 
nat. 	Tlf. 25. 

Hotel ALLINGE, Allinge. 

Forrelningskonuolulter 
sælges med Firma fra kun 8 Kr. 

pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri- 

Hjørne=Lejlighed 
til Leje 1 Marts. 

Barber Johs. Larsen, All. 



Det mamerhnske 	tere mobtog Zaaben. Met Rete inbo i 

bet neberfte gangdel. tnittett @3ttb§- 
tjenefte bar bet itre været! Fjer,  buor 
0311b bejlige nelfignebe Cool atbrig 

-0- 	 ' feubte en PStraate inb, her luge ban§ 

	

M,•t nicenertinfte geettgfel er i Toin 	%tabe§ cot, her bar i3Sub§ ørn 2u§, 
og bet finbeo enbtut ben tag  i tag, greb og @læbe inb i bet bulle Minde. 

	

øl mange rejfenbe, font har gættet Tom, 	gen ben Mag af boltog ganaeoog- 
5ar næret rebe i bette grufulbe Tun!, 
og flere bar fortalt, at be atbrig bar 
tet noget breffigere, uhuggetigere, mere 

gritfulbt enb hefte gangfet. `.Det ftal 
nære hugget i ?faret 700 far Rriiti 

gøbfet, og bet bar ilfe forattbret fig 

meget gennem be mange bunbrebe ?td. 

nflor; ernport furer inb til gang 
flet. Snbenfor betate er ber et Stam-

mer meb etenbeente tang§ viberne, 
taltur gangeoogterne hotbt Bagt. Wiibt 

i (Matnet er ber et firtantet Dut, gen-
nem !nittet gangerne ab en etige bleo 

ført neb i en mørt og fugtig ithugge-
tiQ geengfeloncetoing. Man ftittbe 
nee,, at be ganger, font blet forte ber-

neb, matte nære forfnarligt, gabt geni,  

te, og bet uar be før fna nibt ogfan; 

men for at gøre bet enbit mere gru-

tomt og rcrbfel§fulbt uar ber i(Mulnet 
'anet et Viuf,  ber førte neb i en unber,  

jorbiff Q3rOtib, ber nar fat af gore 

SInmpeftert. Mette Tittit talbtc§ „Zut-
lianutn". Cot 8teb, font en af 9lotn,5 

gamle t iftorieffrivere talber for „rceb- 

fet§fulbt neb ennu§, Wtørlie og etant." 

Jlnar finugerne nar jeentebe [lerreb, 

ble» ber lagt en flor Mcetften ooer tul. 

let. 'S begfort ?Rørte - her tunbe jo 

ilbrig tomme en ettelte 2u§gronle - 

og i tungt:ilt:e 	tifonitjeb lab feta galt,  

gerne her og »entete bere§ tom, tier 
feta gobt font altib liJb paa tøben, 

Mere bøbe her, før bete§ tom ble» 

fcelbet. gitibt paa etenneeggen nar ber 
anbragt en flor, ttjt Sertituge, font førte 

ub tit ben ftore Rtont, ber for ?Itu,  

tufinher fibert er bugnet tuber linen 

Tom, og lom fører al ben ftore 3ex•- 
beit§ftnb§ Z3anbagob og llbumffbeb ub 

i globen Ziberen - og herfra ub i 

tapet. Z  benne bteu gangerne§ 2ig 

f um Stegel taftet nb. enn bar bete§ 

raga enbt. 
tet »nr i benne jute, at ben afri-

tanffe Rouge, angurt4a, fultebe ihjel. 
Ran fer enbuu ben tag i Mng bet 

i hnittet ben ututtetige gem: 

ge var teentet. Cg bet ane i brite frug-

tetige Tunt, at be to t erren§ VIpoftle 
$eter ug $oittu§ tilbragte ni Wianne,  

bet inben bere§ Møb§boin bien falbet. 

- Ti Wietaneber 1 Sa, man forftaar 

jo meften ilte, fluor bet nor muligt rat 

tumle leve jan længe her. 
Wien ni neb jo af deretninger, at 

bet itte dette bar nuttigt at lete her, 

men be teuebe i en tiis, godravn »el; 
thi be fang 52.00fange tit ,t enen§ 31.i§ 

og Mre. ber, bnor ber etter§ tun tob 

Sl.tngeffrig, Laber og gorbanbelfer, ber 

hib tier nu frejbige range og inber(i-

ge ,?.8øtnter, Rød be begge »ar Icentebe 

til snitten. gangetogterne - $rocef,  

fu.S og Wiortinianu§ talbte§ be i bet 
gntnte enge - hørte tit bete§ ftore 

aotbauiefk paa bi§fe Jubelfange her-

ifebe fra bette morte gangehat. 
- Taa, ja, fagbe be bouerenbe, 

bet »urer itfe longe, faa fnat 1Siben 

nul en nubo !,ub. Wien heri tog be 
fejt. 43eter og 1301111W f arg illag efter 

Mag beret; 2onfctuge ug prifie fflub tueb 
bøj Toft. te eibile at fflub nnr bem 

urer. Me oibfte, paa buear be truebe. 
tet evige 2iushnab boebe i bered  
le, og bet lagbe ben frejbige eejrøfang 

put bered 3ceber. 

Me to aang»ogtere forføgte at bcene 

pe beres £onlange neb at tabe bem 

pifte. Ølten bet hjalp itte. Mere§ 5.!on, 

fange lob lige frejbig, og beres 23on-

net lige inbertige. te fornanbtebe bet 

oterfte af alle gcengger til en grube-
bolig. 

Wien itte not 5ernteb. q3eter og 13au-

tu§ nibnebe om bere§ Zro og bered  

erligheNbaab meb en faaban ?3artne 
og Suberligbeb og Dnerbeui§ning, at 

gangenægterne bien nunbne for 'Ungen-
bommen. te tude itfe mobffaa ben 
?lanb§ Rraft, font ubgit fra 41poglene. 

Cg ben Mag tom, ba be to gangetog- 

Fa2nsel. 

terne i ?Ipafttette§ foofange, inbtit ben 
Mag tont, ba s]3eter og J3ait(u§ bten 

bentebe frem fra bet mørte rub for 
at befegle beres Zro meb Tteirturbiibett, 

• ■•■••■■■••■• 

- Er iler nogen særlige Kende- 
rt 	I)et-es Søn? 

Den bortløbne Drengs Far: 
ikke endnu! 

32 lEglemænd, 

32 Ægtemænd, mon det dog 

ikke skulde være noget af Rekor-
den for en Kvinde? Den indehaves 

i Følge Østsjællands Folkeblad 
dog imidlertid ikke, man skulde 

tro, af en Amerikanerinde, men 
af den nu afdøde Kejserinde Taitu 

af Abessinien. Hun var ualminde-
lig smuk og blev allerede i tolv 

Aars Alderen gift med en ung og 

smuk Vandbærer. Derefter skifte. 
de hun Ægtemænd hvert halve 

Aar, indtil hun i 1883 traf Kejser 
Negus Menelik, hvis Trone hun 
delte i Fred og Lykke i tyve Aar. 

Alle hendes Ægteskaber var 
ikke lige fredsommelige. En tap-

per og berømt Hærfører forelske-

de sig i hende, medens hun var 

gift med en af hans Officerer. Han 

fik sendt Officeren bort og søgte 
derefter at bilde Taitu ind, at hen-

des Mand var blevet skudt, hvor-

efter han friede til hende. Taitu 
sagde nej. Hun blev da spærret 

inde sammen med sin lille Søn i 

et koldt og fugtigt Taarn, hvor de 

kun fik sparsom Føde. Men hun 
var standhaftig, og sluttelig gik 
Hærføreren da ogsaa ind paa at 

lade hende føre hjem til sin Mand 
igen. 

-- Far! Var Samson en Profet? 
-- Næh! hvor fa m. du den kle 

fra? 
- Der staar, at lian brugte en 

farlig Kæft! 

Noles. 
-0- 

Det er et Ord, der i nogen 

Maade synes at være gaaet ud af 
Kurs, skriver Kolding Folkeblad 
Det var virkelig det med en fore-
gaaende Generation, at den for-

stod at „nøjes". Skulde der være 

Selskabelighed i Hjemmet, kunde 
man nøjes med lidt. Der var be-
stemt ikke dækket op, saadan som 

vi nu kender det i tilsvarende 

Hjem. Med Klæder, med Nydelser 

til Hverdag og til Fest - man 

forstod den ædle Kunst at nøjes. 

Børnene i de Hjem fik det ogsaa 
lært, saa det sad dem i Blodet. 
Maaske er det en af Tidens Ulyk-

ker, at vore Børn har lært for lidt 

af den Kunst. Hvor bugner ikke 

7,54 10,30 13,55 
7,42 10.15 13,40 
7,33 10,06 13,31 
7,22 9,53 13,18 
7,12 9,42 13,07 
7,04 9,35 13,00 
7,00 9,30 12,55 

18,05 21,55 
17,50 21,40 
17,41 21,29 
17,28 21,13 
17,17 21,01 
17,1n 20,51 
17,05 20,45 

Rønne 
Nyker 
Klemens 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Endv. afgaar Aftenen før Søn- og Helligdage Tog fra 
i Rønne 22,25. 

Son- og Helligdage. 

	

8,10 10,45 13,05 16,25 19,45'22,2( 	Rønne 10,30 12,55 1,5,15 
8,24 10,59 13,19 16,39 19,59[ 22,34 Nvker 10,15 12,40 15,00 
8,33 11,08 13,28 16,48 20,08 22,43 Klem. 10,06 12,31 14,51 

	

8,46 11,21 13,41 17,01 20,21 22,56 Rø 	9,53 1'2,18 14,38 

	

8,57 11,32 13,52 17,12 20,32 23,07 Tein 	9,42 12,07 14,27 

	

9,05 11,40 14,00 17,20 20,4023,15 Alling 	9,35 11,59 14,19 
9,10 11,45 14,05 17,25 20,45 23,24 Sandv A 9,30 11,55 14.15 

Sandvig 21,30 

18,30 22,00 
18,17 21,45 
18,08,21,36 
17,57 21,23 
17,47 21,12 
17,39 21,04 
17,35 21,00 

Rutebilen Rønne-A 1 Hugo-Sandvig 

Bordene til Fødselsdag og Kon-
firmation. Kan de smaa Mennesker 

holde til det i det lange Løb? Jo, 

vi kan godt blive en Smule be-
tænkelige paa vore Børns Vegne. 

De er vokset op i en farlig Tid, 

da der var flere Penge end i Dag. 

Det kan godt ske, at de kommer 
til at opleve Tider, da der igen 

er uomgængelig Brug for den 

Kunst at kunne nøjes. Er de gode 
nok, saa vil de jo nok nemme 

den ogsaa. Men havde vi ikke 
gjort dem det lettere, om vi i 

fide havde lært dem den? Det 
er jo slet ikke saadan, at de var 

bleven mindre lykkelige derved. 

jaten efter Lykken. 
'43erfontoget turebe i etnæ prut en 

lille Stuggation - Ronbuttøren ranbte: 
- gem 917inutter§ Ophotte $n§,  

fagererne tit O og 	ffif ter! 
Vange Wienneffer Eteg ub og flor,  

niche tit Itertnurationen for at faa en 

gorfriffnina i 	- eller net, gen- 
nem Zurtnelen for at nem be fmact !o-
taltog, be ffulbe vibere meb. 

'Bien bett unge elegante terre, font 
førft og inring nor hoppet ub af fin 

fantelt qt bane fit eget befunber,  
lige Mrinbe, fom han !undte !tapt 

not felt: barabe Rebe paa. teitt fo'r 
frem og tilbage, borobe fig inb, ()nor 
etintlen »nr ætteg, girrebe golf op-

merffoutt inb i &fintet og traf fig 
meb 	 tifb:Ige igen. 
'Wein tvabe tcente fig, at han ffulbe 

træffe en efter atiben, ban fint tenbte 
nf Q3effrinelfen -- ett profe§fionet Op-

bager »ilbe bane tabet fif ftarpe klit 
arbejbe for fig og itte flånet fan op- 
figt§neettenbe omring. 	ftulbe ban 
nære en 2ettemanb paa Sagt efter (beti-

ng? tet lob fig itte uægte, at bet 
nbetuttenbe uar taraer, ban bille en 

jan panfalbenbe SntereOfe. Wien han 

haDhe et altfor gobt, troffnli>igt ?Infigt 

til at Hm filtabe tiltro ham en fan 
linepol fffitiftbeb. 

Za V.1fgang§fignatet tab, ble» han 
rnnbt net fra en 2hen SI'la§fe§ Stupe: 

tjort, tom herop! 

- t.1 bet big, V3refteluttb, fnarebe 
ben littatte fornøjet og boppebe inb. 

- Set, jeg bar lagt silicette tit big 
neb gere Citationer, gamle Mulig - 

bnab for etorvitht er bu paa Sagt 
efter? 

- ?la flid, fagbe tjort forlegen. 
Borbi man føler Zrang tit at greette 
Betteite unber betate enige Tumlen 
ruubt.... 

- Sa, men, bitab lf inl bu rumle 
rutibt efter, bu font bar hin gobe (aarb? 

to Weettelimb. Mer flitter noget unber 

- ftrift for mig, Slanunerat1 Mn fer 
ub, lom knibe hit not trænge til en 
fortrolig lien. 

- Sa, fagbe Mort ptubfetig ener-
gift --- jeg trænger til en gortrolig, 

og big tan jeg (tole paa. deg er Me-

rlet inbniflet i bet fortinberligge (koen,  
turfpinb - fan fint, at jeg fommeti-

ber frugter for, at jeg bar bet foto 

Slejferen, ber git i r.13rnee§fion i fine 
nr,e 'flæber, men i Viorteligbebeit ilte 

(jaabe noget paa. j3na en af etatio-

neme ber mobte jeg en Mag en ung 

Ruinbe - en Lame; faun tabte fit 
£onitneterticebe, jeg tog bet op og 

rafte henbe bet. Ziore øjne møbte§ -

ert 
 

fjerre, font hun »ar i gørge aren 
albte temmelig barff paa henbe -

ell ftreng gaber formobentlig - jeg 

funte§, bet »nr lige fom tinget gufte§ 

i helbet ?filfigt i bet familie - hun 

fulgte barn, og fiber bar bet »reret 
mig umuligt at finbe henbe igen. tet 

er bet bele - `.Du tror formnbentlig, 

at jeg er fmaato§fet Wien ben (Mæng 

ni 1an non hinanbeu, tom bet ouer 

mig lom ett Vlabenbnring, at ni to, 

ban og jeg - hørte fananen. Mu fan 

tatbe bet en plubjetig gorelftelfe, om 
bu »it, men bet maa ba nære af en 

jna høj og but 2lit, at ben nirtelig  

fortjener Tann af Stærligbeb. tber 
urimeligt bet er, jna oeb jeg, at tun 

og jeg turabe Vine gobe og tuffelige 
fanterren - at ni er befteint af etceb. 

tren til at blive bet. 
!eg føler mig forpligtet tit ligefrem 

at føge efter henbe; nun jeg er billige 

for, at ber n:an porre finnet brille etreb-

tier pan epit, jeg fittber henbe albrig. 

t jod uar fteerft beneeget, og 

tetunb fnarebe alnortiat 

--- gære bien, jeg ter fanbelin ilte 

ab big - jeg tror, bu bar Tet, 	er 

filtert heffemt for binanben, men bu 

tem nære ni§ pan, at S 	InObe 

anben igen. 9..Iien bit NI ilte gav pan 

Sagt efter henbe, font efter en bort, 
flojeit $anegøje, min 93en - bu Ral 

fraav big libt til To og beide, fan 

Eljedber et efter nubet Zitfeetbe big tt 
igen. Tit følger bit nteb mig bjem tit 

Wtibbng, jeg bor i eommer ber i næ,  
ge 	biort iitbniffigebe gerne. Cg 
ba ban tom til l3ennen.e.( 	fif ban 
en unberlig goleffe af, at 2uffen oen-

tebe tjats. Og ganffe rigtigt: Q3celteluttb 
nar ugift og tenebe fjer fastmen meb 

fin edter og fin gamle gaber. f?jort 

genfenbte !tral§ bem begge; og 33enneit 
tjabbe næppe prcefenteret bem, far ,t jod 
gjorbe et etribt ben imob henbe meb 

fremrafte Særaber og fagbe meb tante,  
blinde øjne : 

- g'et. 3cettetunbI ena nar bet 

Ment! 113i bar møbte§ ett Gang før, 

men te buffer bet naturligni§ 

- te tan tro, jeg buffer betl 
Innrebe ben mig dige og gengcelbte 
bait§ 	annbtrut meb et »armt og grab 
smil, 

tet »ar ba niorfoint, at S Ni-
be teabe binanben, ffunbte 23t•effelunb 

fig at lige. Wien fna onertager bu not 
Vicertinbentigterne, 'søger (Matfa, og »i• 
fer bnni Zract nteb be fabe Wiorefler, 

font 1)1 plejer o»erfor en tær @ceft. • 

te to unge forfnanbt i Ipanen -

be banbe tnapt Zib til et tatnendigt 
REItit, men bet flat nære ban tilgivet, 

trerate Q3cetletunb finitenbe. 
Zen galde gaber, font herte baar-

ligt, tagbe tiannben bag ivret og Tf-tabte: 
tnab rar bet? 

ennnen fortalte ham bet ; og gam- 
le 	3cetteluttb fagbe meb et vemobigt 

men§ bang flit tabte fig ub i 

fjerne 9Rinber: 

- Via, ja, bet er forituberligt meb 
o§ Wienneffer, bi jager jna »ibt og 

brebt efter gutten; men hnik> ber er 

nogen 2utte gemt til o§, fan leber ben 
oglaa 1W; og natte bare ni gatibfer 

`Bagten og bliver ftiffe, fan finber ben 

Hverdage 
8,10 11,00 14,10 18,15 19,05 
8.24 11,14 14,25 18,29 19,22 
8,33 11,23 14,35 18,38 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 20,20 

8,20 13,15 18,30 21,15 
8,23 13,20 18,35 21,20 
8.50 13,45 19,4)0 21,45 
9,20 	18,28 
9,25 	19,35 

Son- 
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, 

Iløvining samt Salg af tørt Brænde 

i større og mindre Partier til bil- 

lige Priser. 

Tlf. 29. 	Get.,rt Hansen. 

Svineko rt 
købes 

hele Øen.  
Pris. ,Nfhentes 

over 

 

Axel Frederiksen. 
Telefon Allingts 25 

Varm Blodpølse-. 
faas hver Fredag Middag, 

Dina Sørensens Victualiehand el 
teip~~.1" 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Telefon 127. 

Bornholms 
Spare- og lhaanekasses 

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

Renten paa Indskud er paa 

3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekasseviikaar 3 - -- 

Boxer udlejes. 

Regninger, 44). 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 

leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

Elegante VISITKORT 

50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

ienc~111111~1~,  

Uddrag af Kiireplanen 
Gyldig fra 1. September 1933 

Hverdage 
Rønne H. 	I 10,43 
Rønne Torv 	10,38 
Hasle Torv 	10,15 
Allinge 	9,45 
Sandvig 	9,40 

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

19,00 
18,55 

og Helligdage 
Rønne 	4 10,38 14,10 
Torvet 	10.33 14,05 
Hasle T 	10,05 13,45 
Allinge 	9,35 
Sandvig A 9,30 

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

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


