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Sang om Glæden. 
—0 — 

Du skal vandre dig glad, 
naar din Stue er trang, 
ud at se, hvor Guds Himmel er blaa. 
Du skal vandre dig glad 
under Bladenes Hang, 
gennem Engen med Blomsterne 

smaa 
— og undrende prise din Skaber. 

Du skal synge dig glad, 
om dit Liv synes graat, 
og du kæmper mod Modgang 

og Nød. 
Du skal synge dig glad, 
saa bli'r atter det godt, 
Sangen tænder dit Øje i Glød, 
du ejer jo Livet og Haabet. 

Du skal slide dig glad, 
ikke vranten og tvær. 
For Guds Ansigt din Gerning 

skal ske. 
Du skal slide dig glad, 
da faar Arbejdet Værd, 
selv om slet ingen Frugt du faar se, 
thi Herren forglemmer dig ikke. 

Du skal takke dig glad. 
Som en kostelig Skat 
er det Liv, du har faaet af Gud. 
Du skal takke dig glad 
for hver Dag og hver Nat, 
du fik sendt som et Evigheds Bud. 
Gud signer sit Barn, 

naar det takker. 

Du skal lytte dig glad 
til Guds hellige Ord, 
det har Kraft til at bære dig frem, 
Du skal lytte dig glad 
i Guds Tempel paa Jord; 
lad det blive dit kæreste Hjem. 
Din Fader dig møder derinde. 

Du skal bede dig glad, 
thi din Frelser har sagt, 
at Guds Hjerte er aabent for dig. 
Du skal bede dig glad, 
og Guds Kærligheds Magt 
vil dig jævne den sværeste Vej 
og føre dig hjem til hans Himmel. 

Karl Lindqvist. 

Da Sangerne slap ud. 
—0- 

Om Historien er sand, ved jeg 
ikke, men den fortælles i alt Fald 
som foregaaet for nogle Aar si-
den i England. 

Jack Parker og Bob Wilkins 
var to lystige Fyre, der til dag-
lig ernærede sig ærligt og rede-
ligt ved at rejse om paa Marke-
det med et Akrobatselskab og 
spise Blaar eller gøre andre Kun-
ster. Men en skønne Dag oplø-
stes Selskabet, hver drog sin Vej 
og Jack og Bob deres. Det var 
nu ikke let atter at faa noget at 
bestille, og tilsidst havde de to 
tilsammen 2 Kroner og saa en 
grøn Kasse, hvori de gemte deres 
Akrobatstads. De var begge to 
saa sultne som Ulve, thi de hav-

de ikke faaet Mad siden den fore- 

gaaende Aften, og mismodig sad 
de i Landevejsgrøften og grunde-
de over Livets grumme Tilskik-
kelser. 

Hvad skal vi gøre? sagde 
Bob. — Saadan kan det jo ikke 
blive ved at gaa, det ender jo til 
sidst med, at vi maa gaa paa 
Høstarbejde eller saadan noget, 
--og det er vi ikke meget slikne 
efter, vel Jack ? 

— Nej Tak, svarede Jack ; 	 
men hold Mund et øjeblik, for 
jeg tror, jeg har en Ide, der er 
god, men jeg er ikke rigtig fær-
dig med den. 

Jack var en Fyr med Omløb 
i Hovedet, det havde han vist me-
re end en Gang; derfor tiede 
Bob stille og lod Vennen speku-
lere. 

— Jo, det skal gaa, brillant, 
gamle Dreng, sagde Jack omsi-
der. — Inden Aften skal vi have 
Lommerne fulde, om vi da ikke 
er altfor dumme. 

— Hvordan skulde det gaa til? 
spurgte Bob. •— Du vil da ikke 
slaa en gammel Jøde ihjel eller 
plyndre en Bank, for saa siger 
jeg Pas. 

— Nej, du, saa dum er jeg ikke. 
Men hør nu blot. Og saa udvik-
ler han Planen for sin Kammerat, 
og lidt efter vandrer de fornøjet 
af Sted mod Landsbyen Welling-
ton, hvor der netop den Dag var 
Marked. 

De styrede straks deres Skridt 
op mod Byens Avis- og Bogtryk-
keri og vendte en halv Time efter 
tilbage med en halv Snes store 
Plakater, der straalede i alle Regn-
buens Farver; ovenover stod der 
med mægtige Bogstaver: 

-- Vidunder! Vidunder! Kom 
og se I Verdens største Slange-
menageri! Slangedans og Slange-
tæmning. Aldrig før set. Kom og 
se. Voksne 25 Øre, Børn og Sol-
dater 10 Øre. 

De styrede saa deres Kurs til 
Kroen og lejede et Værelse, efter 
at de først havde beset og vraget 
adskillige ; men det passede dem 
godt. 

Da de havde faut det delt i 
to ved et stort Tæppe og faaet 
Plakaterne klistrede op paa Mu-
ren, drog de gennem Byen, hver 
med en Plakat paa en Stang, og 
udraabte deres Vidundere. 

Da de vendte tilbage til 
Kroen, var der allerede tykt af 
nysgerrige udenfor, til hvilke Vær-
ten fortalte om den mærkelige 
grønne Kasse og den rædselsful-
de Hvislen, han havde hørt fra 
den, og alle hørte de efter med 
forskrækkende Miner og med en 
umaadelig Lyst til at se de far-
lige Dyr. 

— Naa, mine ærede Herrer og 
Damer, begyndte nu Bob, der var 
bedst skaaret for Talebaandet, 
Forestillingen begynder straks. 
Maa jeg bede Dem tage Billet i 
en Fart, for vi skal videre i Af- 

ten og forevise vore kostbare, rent 
ud ubetalelige Slanger for hans 
Højhed Hertugen af Trillingford. 
Kun et Par Timer kan vi skænke 
Dem, og De faar aldrig Magen 
til at se en anden Gang 

Da de første endelig havde be-
sluttet sig tit at gaa ind i Salen, 
fulgte snart alle de andre efter. 
Jack skovlede Penge ind, saa hans 
Lommer struttede, og Salen fyld-
tes mere og mere. 

Saa rejste Jack sig, og sammen 
med Bob borede han sig gennem 
Tilskuernes Mængde og forsvandt 
ind bag Tæppet, medens Bob blev 
tilbage for at holde et mere mær-
keligt end sandsynligt Foredrag 
om Slangerne og „den Slags In-
sekter". 

Han var midt i dette, da der 
blev kaldt paa ham fra den an-
den Side af Tæppet. — Bob Bob! 
Skynd dig! Kom straks! Aah, det 
er fod— 

Bob forsvandt med en meget 
betænkelig Mine. Straks efter hør-
tes der en forvirret Støj. — Grib 
den, Jack, grib den! Saa lød der 
en Hvæsen og trampen som af en 
vild Jagt. — Tag dig i Agt! Du 
er dødsens! Saa lød der et Par 
vilde Skrig, og Bob kom styrten-
de ud, ligbleg i Ansigtet, 
	 De er løse — sluppet ud 

brølede han. — Bunden gik ud 
af Kassen! -- Aah, der er en af 
dem! vrælede han og stirrede ned 
paa Gulvet, hvor noget ligesom 
bugtede sig paa Tæppet. Red jer, 
frels jer! Deres Bid er dødeligt! 
Samtidig kravlede han med en 
umaadelig Færdighed op paa et 
lille Bord, 

Nu viste ogsaa Jack sig. Han 
vaklede og var ikke mindre bleg 
end Bob. — Jeg er bidt, jeg dør! 
stønnede han ; men ingen tænkte 
paa at hjælpe ham, i vild Flugt 
gik det ud af Døren, medens 
Kvindfolkene vrælede, og flere 
troede at se de uhyggelige Slan-
ger stikke deres Hoveder frem 
fra Krogene. 

Et Minut efter var Bob og Jack 
alene i Salen. 

- Naa, lad os nu rappe os, 
Bob ! raabte Jack, der ikke var 
langt fra at sprække af Latter. 
Virkningen af Slangebiddet syntes 
pludselig at have fortaget sig. De 
to Gavtyve forsvandt bag For-
hænget og ud gennem Døren, 
der førte ud til Krohaven. 

Samme Aften sad de i Pelford 
et Par Mil derfra ved et veldæk-
ket Aftensbord i Gæstgivergaar-
den, den grønne Kasse stod paa 
en Stol ved Siden af Jack. 

— Pas endelig godt paa Slan-
gerne, sagde Bob leende, medens 
han delikaterede sig med en mæg-
tig Bøf. 

- Aah, dit nærige Asen! lo 
Jack. — Du tænker kun paa dig 
selv og giver ikke de stakkels 
Dyr en Bid; det er dog dem, der 
har skaffet den rare Mad. 

— Jamen, hvordan var det — 
de løb jo deres Vej. Maaske de 
har spist et Par af de gode Folk 
i Willington til Aften — maaske 
Kromanden selv. 

— Nok muligt, indrømmede 
Jack. — I vor grønne Kasse er 
de i alt Fald ikke, der er jo ikke 
andet end vore Trikot'er og lidt 
Blaar. 

— Nej, der er ikke andet, ind-
rømmede Bob, — og der har vist 
heller aldrig nogen Sinde været 
andet. 	 FM 

En Novemberdag paa 
Kirkegaarden. 

Al Pastor Poul Nedergaard. 

—0— 

Jeg genser min Barndoms By 
etter 20 Aars Forløb. Og selv om 
man synes, man er ung og stærk, 
er Gensynet en stille Paamindelse 
om Livets Forkrænkelighed. De, 
som for 20 Aar siden stod i de-
res Manddomskraft er nu gamle 
og graa. Nye Slægter er rykket 
ind i de gamle Gaarde. De fleste 
er fremmede. Men oppe paa Kir-
kegaarden, hvor Kirkeklokkerne 
kalder nu som for 20 Aar siden, 
finder jeg de gamle Venners Navne 
paa Gravstenene. Der ligger hanl 
Der ligger hun! Jeg hører endnu 
i mit Øre Klangen af deres Stem-
mer. Jeg ser disse Ansigter for 
mig. Og medens Novemberstor-
men rusker i Asketræerne, fyldes 
Sindet af underfulde og bevægede 
Tanker. Der gamle Kone, som al-
tid havde en Kage parat, naar 
man kom paa Besøg, den stoute 
Sognefoged, som vi alle fandt saa 
køn og mild — her ligger de alle 
under de græsklædte Tuer, jeg. 
der endnu lever, gaar mellem dis-
se Gravsten og mindes — 

Saa sætter jeg mig paa Bænken. 
De, som levede for 100 Aar siden, 
elskede hinanden, glædede sig ved 
Livet — alle er de borte I Om 
hundrede Aar 'er vi borte. Andre 
færdes, hvor vi nu gaar. Saadan 
døde han, saadan døde hun, han 
blev gammel og fik en let Død, 
hun døde ung — pint gennem 
Maaneders Kamp med Døden. 
Hvordan mon de andre engang 
skal mindes din egen Død 

Jo ældre man bliver, des flere 
Grave og des færre levende har 
man at vende Tanken imod. De 
gamle bliver alene, fordi deres 
jævnaldrende gaar bort. Nye Slæg-
ter med nye Interesser gror op. 

Man kan ikke gaa ud fra en 
Stue, hvor een, som vi kendte og 
elskede ligger død, uden at være 
grebet af Livets Usikkerhed og 
Alvor. Alt det, der før optog os 

bliver nu saa graat og smagt, og 
man kan knapt forstaa, at Men-
nesker kan være saa overfladiske 
og tankeløse som de er. Vi mister 
og mister og mister. Mister vore 
Bedsteforældre, vore Forældre,  

vore kære. Vi mister selv Kræf-
terne, Ungdommen, Livet . . Et 
lidet Aandefang kan ende al min 
Gang. 

En Rose fin og fager, 
der dufter for at dø — -
det Løv, som Vinden jager --• -
saa er vor Lod paa Verdens Ø. 

Vi er hjælpeløse. 	Saa kom- 
mer Verden med sin Trøst: „Tag 
dig sammen. Livet skal leves ! 
Tænk paa de levende. Se frem 
men ej tilbage Hurtigt gror der 
Græs over de Dødes Grave; den 
Sorg, som nager i Dag, er dulmet 
om faa Maaneder. Lær deri Kunst 
at glemme. 

Mange Saar læges af Tiden. 
Men der er ogsaa følsomme, dybe 
Sind, der ikke glemmer. Der kan 
gaa Aar, stadig er Savnet der: 
Gid han var her, gid hun var her, 
saa jeg kunde fortælle det, faa 
Raad, eller dele den og den Op-
levelse og Glæde med den, jeg 
holdt af, men han er borte, borte. 

Døden gør det hele saa menings-
løst for Tanken. Da løfter Blikket 
sig opad : Jeg opløfter mine øjne 
til Bjergene. Derfra skal al min 
Hjælp komme. Han tillader ikke 
din Fod at snuble, han som be-
varer dig, slumrer ikke. — Det 
er sandt: Guds Trøst kan give 
nyt Livsmod og rejse det faldne 
Haab. 

Ej skal der for hver Sorg Trøst 
fremvokse, 

men Guds Trøst skal være enhver 
Sorg voksen. 

Han som er Barmhjertighedens 
og Trøstens Gud, rækker sine 
evige Arme ned mod mig lille 
Synder for at frelse mig og give 
mig evigt Liv. Sorgen er Guds 
Tjener: Mesteren er her og kalder 
ad dig. Der hvor Tanken standser, 
kan jeg med Tro fortsætte: Gud 
er min Fader, han har ogsaa sin 
Plan med mig. Intet er tilfældigt. 
Ham kan jeg klynge mig til, thi 
hans Trøst og Frelse er min Sorg 
voksen. 

Allehelgens Dag kommer her i 
November, mens alle Træer afløves 
og Vinteren og Døden stunder til. 
Allehelgens Dag løfter Blikket op 
mod den Haabets Stjerne, som 
lyser fra Korset ned til Dødens 
Børn mod den store hvide Flok, 
som gik forud for os til Fader-
hjemmet. Sandelig det Haab er 
ogsaa tændt for os I 

Lad Verden mig alting betage, 
lad Tornene rive og nage 
lad Hjertet kun daane og briste, 
min Rose jeg aldrig vil miste. 

Nr. 4. Følg med: 

ikke Vanemennesket, 
men den moderne Husmoder 
forlanger 

LOTUS THE 
Import: M. V. Salomonsen. 
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Rosen. 
--0— 

Hun saa paa Armbaandsuiet, 
da hun drejede ud gennem Sko-
lens Port — Klokken var fem Mi-
nutter over to — fra nu af vilde 
John ligge og tælle Minutterne, 
til han hørte hende stikke Nøglen 
i Laasen — der gled en Skygge 
over hendes Ansigt ved Tanken 
paa Sygeværelset derhjemme med 
den stærke Lugt af Karbol og 
Medicin, det blege, udtærede An-
sigt paa den hvide Pude, Øjnene, 
der ligesom bad om Forladelse, 
fordi han laa her som et Vrag, 
og den smalle Haand, der greb 
saa kraftløst om hendes. 

Skulde hun gaa lige hjem, eller 
skulde hun — John havde jo selv 
bedt hende om at gaa den lille 
Tur ind i Parken, naar hun kom 
fra Skolen, og hun trængte virke-
lig til frisk Luft; først den lange 
Formiddag i Skolen, saa Resten 
af Dagen ved Johns Seng; hun 
stod et Øjeblik og tøvede ved 
Indgangen til Ørstedparken — saa 
aabnede hun Porten og gik rask 
ned ad Gangen tilvenstre -- en 
bedøvende Blomsterduft slog hen-
de i Møde — hun aandede dybt 
ind — henne paa en Bænk sad 
der en ung Mand — han holdt 
en stor, rød Rose i Haanden. 

— — — 
John lagde Bogen fra sig med 

en træt Bevægelse — det var saa 
svært at læse, og det tog saadan 
paa Kræfterne -- saa rakte han 
den tynde, hvide Arm ud efter 
Uret paa Natbordet — Klokken 
var fem Minutter over to, om lidt 
vilde Minna være paa Vejen hjem, 
om tyve Minutter vilde han høre 
Nøglen i Laasen, saa vilde Døren 
gaa op, og saa var alt godt -
han drog et dybt Suk og lod Blik-
ket glide tilbage over de fem Ti-
mer, der var gaaet, fem lange, 
lange Timer, der hver for sig var 
en Evighed af Smerte, Kedsomhed 
og triste, mørke Tanker. 

Tyve Minutter — tyve Gange 
skulde Minutviseren bevæge sig 
rundt, det var altsaa 1200 Sekun-
der — han begyndte at følge den 
lille Viser, som der i smaa hasti-
ge Ryk vandrede Skiven rundt -
saa faldt Haanden med Uret træt 
ned paa Lagenet, og han laa og 
stirrede op mod Loftet -- hvor 
han kendte hver Plet, hver Fure 
og Sprække i den hvide Puds, et 
helt Galleri af sært forenede, gro-
teske Ansigter, forvredne, uforme-
lige Skikkelser — lige over Ho-
vedet havde han en tyk Mand med 
en stor Haandkuffert, lidt derfra 
Ansigtet af en Musiker med langt 
Haar, en lang Sprække ved Lam-
pekrogen tegnede sig tydeligt som 
en tynd Dame med en stor Hat 
og en Hund i Baand, og henne 
i Krogen var der et umiskendeligt 
Napoleonsansigt, som selv Minna 
kunde se. — 

Ak ja, Minna, naar hun først 
stod i Stuen, saa blev det saa 
smaat, alt det, der fyldte ham i 
de lange Ventetimer. — 

Han saa igen paa Uhret 	to, 
ti — saa var der kun et Kvarter 
tilbage — godt det samme, for 
han trængte til at blive vendt --
det gnavede forfærdeligt i Ryggen. 

Mon hun kom lige hjem — el-
ler havde hun Ærinder, der skul-
de besørges — maaske — ja maa-
ske gik hun ind i Parken paa 
Hjemvejen — han lukkede Øjnene, 
og det svimlede ved Tanken -
saa kom hun ikke hjem før hen-
ad fire. 

Og dog burde han ikke være 
glad ved, at hun tog sig den 
Smule Frihed — han havde jo 
selv opfordret hende til det — 
hun var bleven saa bleg og smal 
i de lange Maaneder, da hun ikke 
veg fra hans Sygeseng, og nu da  

hun tilmed havde genoptaget Teg-
neundervisningen i Skolen — nu 
var det nødvendigt, at hun fik 
noget frisk Luft. 

Og han kunde se, at de Ture 
gjorde hende godt — hun havde 
Rødme i Kinderne og Glans i Øj-
nene, naar hun havde været i 
Parken — og det var, ligesom 
dette, at komme lidt bort fra det 
daglige Tryk, havde genopvakt i 
hende noget af den kvindelige 
Forfængelighed, der havde slum-
ret i de lange, triste Sygemaane-
der — hun havde igen faaet In-
teresse for at klæde sig paa, var 
mere omhyggelig med sin Frisure, 
kunde staa i lang Tid foran Spej-
let for at faa en Brystsløjfe til at 
sidde, og i de sidste Dage havde 
hun enda lavet sig en ny Hat, et 
dristigt Paafund med et broget 
Stykke Ninom svøbt om en gam-
mel Hattepul og en rød Pennefjer 
stukket igennem — han mindedes 
endnu det Stik, han havde følt i 
Hjertet, da hun var kommen ind 
til ham imorges med den ny Hat 
paa Hovedet og i den smukke, 
hvide Sommerkjole — og han 
mindedes den Kamp han havde 
ført i de lange Timer, efter at hun 
var gaaet, med sit stakkels, skin-
syge Jeg, der ikke kunde taale at 
se hende vende tilbage til Livet 
og Sundheden, medens han selv 
laa her som et hjælpeløst Vrag. 

Han vaagnede med et Sæt, ba-
det i Sved, og saa paa Uret -
ti Minutter i fire — i det samme 
hørte han Nøglen derude blive 
stukket i Laasen, og et Øjeblik 
efter stod Minna i Døren, hvor 
var hun smuk, i den hvide Kjole, 
med de røde Kinder og de straa-
lende Øjne — hans Øjne gled ned 
langs hendes Skikkelse og fæste-
de sig ved en stor, rød Rose, hun 
bar ved Bæltet — hun fulgte hans 
Blik og tog Rosen fra Bæltet. -
En Hilsen fra Verden derude -
sagde hun og bøjede sig over 
ham -- for at han ikke skulde se, 
at hun var lige saa rød som Ro-
sen paa hans Bryst. 

Jfauet i 49prer. 
—0— 

Bølger der kommer, 
som rivende Fosse, 

som sydende, brusende Toppe, 
de rejser sig mægtigt 

og kæmper en Kamp, 
det gælder at holde sig oppe 

Bølger, der kommer, 
som rene Laviner, 

de skinner og funkler i Solen, 
de skyder sig frem, 

og brydes mod Klippen, 
før de staar ind over Molen. 

Bølger der kommer, 
saa høje som Huse, 

som Dønninger efter en Storm, 
de ruller sig stille 

hen over Vandet, 
som gjalt det at holde Form. 

Bølger der ruller 
fra Kyst til Kyst, 

de synger den samme Sang, 
for Havet hæver sit tunge Bryst 
og aander Gang paa Gang. 

R H. 

leger og 31de. 
Ill. Familie-Journalen 
har atter i denne Uge sat Finge-
ren paa den store Verdens Puls-
slag ved at bringe en udmærket 
udenrigspolitisk Artikel om den 
irske Fristats Præsident, De Vale-
ra, Manden, som mange en Gang 
kaldte en Fantast, og med Livet, 
som Indsats skabte et uafhængigt 
Irland. Som vi ved, skal vore Bry-
dere til Oslo, og en dobbeltsidet 
Sportsartikel præsenterer en Ræk-
ke glimrende fotograferede Træ-
ningsbilleder af samtlige Brydere 

fra Danmark, der nu skal op „at 
prøve Muskler« med de gæve 
Nordmænd. — Bridge-Rubrikken, 
der allerede ved Starten blev høj-
populær blandt bridgeinteressere-
de Læsere, findes ogsaa i dette 
Nr. En Side, som alle Læsere sik-
kert straks staar op paa, er den 
Side, som bringer syvende Uges 
Trækningsliste. 

Paa Bakken lyser 
Kirkens hvide Mur 

blandt Kirkegaardens 
sommergrønne Kroner. 

Dct tjæresorte Tag 
med stærk Kontur 

staar skarpt mod Himlens 
lette Farvetoner. 

Den staar saa fredeligt 
og drømmer trygt; 

maaske dens Drømme 
søger langt tilbage 

til Tider, da den stærke Mur 
blev bygt 

til Værn for Landets Folk 
i Ufreds Dage. 

3. 

Fra Uge til Uge. 
Danmarks Olga kommer I 

Olga Svendsen kommer hertil 
paa Søndag og afholder en Kon- 

certi Christensens Sal. Danmarks 
Olga er saa populær at en videre 
Presentation er overflødig. Fruen 
vil synge alle sine store Schlagere 
fra Films og Revyer, bl. a. „Kø-
benhavn, København ", Havebæn-
ken" fra Rasmines Bryllup, Sø-
mandssucseen ,,Skuden er klar", 
„Nybodernes Pris", den svenske 
Landeplage „Jeg holder i dig, jeg 
holder af dig" m. m. 

Skuespiller Schiøler Linck vil 
synge alle sine Succesviser fra 
Phønix-Revyen bl. a. Kommunalt 
Regnskab", en satirisk Vise om 
Isvanskelighederne. 

Endelig vil Harmonika-Virtuo-
serne Gellin og Borgstrøm spille 
deres mest populære Repertoire, 
bl. a. faar vi at høre deres be-
kendte Zigeunerpotpourri fra Cir-
kus-Revyen, »Hen til Kommoden«, 
Ouverturen til ,,Orpheus i Under-
verdenen", Udtog fra Operetten 
»Grevinde Maritza", samt flere 
populære Schlagere. Borgstrøm vil 
solo spille to amerikanske Hot-
melodier, og Herman Gellin, der 
er Leder af Tourneen, har taget 
sig en lille Ferierie fra Nørrebros 
Teater, hvor han er Direktør, vil 
spille en Iille Menuet af Mozart. 
At der vil blive stuvende fuldt 
Hus synes en Selvfølge tilmed da 
Billetpriserne er meget rimelige. 

I Faderens Fodspor. 
Vi har fra en Søn af vort Bys-

barn, Digteren Chr. Stub Jørgen-
sen modtaget ovenstaaende lille 

Digt og Tegning af Ols Kirke. Det 
vil sikkert glæde munge af vore 
Læsere at se, at Jørgen Stub Jør-
gensen synes at have arvet Fa-
derens Digterevne. 

Sølvbryllup. 
Paul Hansen og Hustru, Østerg., 
Allinge, kan Tirsdag den 24. ds. 
fejre deres Sølvbryllup. 

Biografen 
fremviser Fredag og Søndag 

Pigernes Alfred. Social-Demokra-
ten skriver bl. a.: Birgit Tengroth 
spiller Stykkets unge Pige. Hun 
er en svensk Karin Nellemose og 
har baade Skønhed og Talent ... 
Filmens unge Mand Sture Lager-
wall som Pigernes Alfred. Mellem 
Resten af Folkekomediefigurerne 
finder man en svensk Aage Voss 
eller Kaj Paaske i Eric Abrahams-
son, som spiller Originalen Per 
Bunke, der grejer Sagerne, og en 
svensk Albert Luther i Anders 
Henriksson som den gamle Kam-
merherre med den stygge Fortid. 

Losolog  al Kritordsoppvell 

Den heldige Vinder af sidste Uges 
5-Krone var Erna Jensen, Skovs-
holm, Olsker. Gavekortet kommer 
med Posten! 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

Uartigt Publikum. 
Som maaske mange har set i 

Dagbladene, har den Dommer som 
spillede i Kampen mellem B. 10111 
og Allinge I cl. 11. Okt. klaget til 
Unionen om, at Publikum i Allin-
ge skal have opført sig upassen-
de under omtalte Kamp. Ja, lad 
os indrømme at Spektaklet uden-
for Banen var lidt værre end sæd-
vanlig, men hvor laa Skylden? 
At Publikum skal staa uanfægtet 
og se paa den Omgang Fodbold, 
der foregik paa Banen, er for me-
get forlangt. Spillerne fik jo fuld-
stændig Lov at skabe sig, som de 
vilde, og det ved vi alle, at en 
Kamp, der betyder noget, altid 
præges af haardt Spil. Naar Dom-
meren saa ikke formaar at holde 
Spillet nede paa passende Højde, 
maa han være forberedt paa Pro-
tester fra de Menneskrr, som har 
betalt for at se Fodbold og ikke 
Slagsmaal ! Samme Dommer spil-
lede ogsaa i Kampen i Hasle mel-
lem Allinge I og Hasle II, og i 
denne Kamp var han ligesaa umu-
lig; ja han præsterede endda at 
annullere et først dømt Straffespark 
til Maalspark. Lad os haabe, at 
vi bliver skaanet for denne Mand 
til Foraaret. 

En Rettelse. 
Andespillet, som blev omtalt i 

forrige Uge afholdes ikke d. 25., 
men d. 29. Kl. 19,30. 

Fodboldfilmen. 
Mange Læsere bekendt fremvi-

ste Rejsetræneren Sophus Nielsen  

en Fodboldfilm i Rønne i Mandags. 
Den blev en Succes og Meningen 
var, at han skulde til Allinge med 
Filmen lidt senere. Efter gentagne 
Forhandlinger med Sophus Niel-
sen er det desværre nu resulteret 
i, at han ikke kan komme herned, 
da han har sin Tid helt optaget. 
Det er selvfølgelig kedeligt, men 
man haaber, at Spillerne, som først 
og fremmest er interesserede heri, 
forstaar, at det ikke er A. S. G.s 
Ledelse, der ligger paa den lade 
Side. 

Trænerkursuset 
er nu overstaaet og efter en Sam-
tale med Helmer Nielsen og Mau-
ritsen forstaar man, at de er ud-
mærket tilfreds med Resultatet. 
De har nu lært saa mange gode 
Øvelser og Finesser, at hvis Spil-
lerne i Allinge-Sandvig selv vil 
gøre noget ved det, kan de kom-
me til at spille bedre Fodbold. 
Det vil altsammen vise sig til 
Foraaret og da er det ikke nok, 
at Trænerne har Interessen! Den 
maa være lige saa stor paa Spil-
lernes Side. 

G. 0. Morgen. 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

En stor (lidt brugt) 

Gasovn er til Salg. 
Henvendelse til 
B. P. Andersen, Sandlinien, Sandv. 

2lografen 
Fredag og Søndag Kl. 20 

Pigernes Alfred 
Efter Anker Larsens Folkekomedie 
Spillet af Sverriges bedste Skuesp. 

Christensens Sal. 
Søn~ den 22. Nov. Kl. 8,15 

Olga Svendsen 
Schiøler Linck 

Gellin & Borgstrøm 
Billetter a Kr. 1,00, 1.50 og 2,00 
4- 10 pCt. Skat faas i Allinge Bog-
handel og ved Indgangen Kl. 6. 

Efter Forestillingen DANS for 
Teatergæsterne. Musik : Arvidsens 

Trio  

Slagteriets Udsalg, Lindeplads 

Fint Griseflæsk I 
Benyt Dem af de billige Flæske-

priser i denne Uge. 

Ekstra billigt hos 

9retÆe .Cundgren. 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

4visinakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre 

Allinge Trykkeri. 

Moderne Festgaver: 
	Telt 140 

BRONCE og ALABAST 

CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og! Guldsmedeforr. 



Arbejdsbenklæder Kr. 4 85-5.50-8.00 

Holmensbenklæder Kr. 9.50 

Uldne Benklæder fra Kr. 13.50 

Plus-four til Herrer Kr. 11.50 —13.50 

• 

Uldne Drengebenklæder Kr. 3.50 

Plus-four til Drenge Kr. 4.25 

• 

Stærke Overalls Kr. 4.85 

Extra svære Kr. 5 50 

Skjort er • • • 
Stort Udvalg 	Alle Priser — Og i 
nye moderne Mønstre og Farver. 

Arbejdsskjorter fra Kr. 1.95 

Vi har Benklæder i Vinduet! 

Gør Deres indkøb i 

Nordlandets Handelshus! 

- baade til 
Herrer og 

til Drenge 

Chrysantemum 
stor- og smaablomstrede. 

Smukt pyntede Blomsterkurve. 

Forskell. Potteplanter 
Lev. af Kranse og Dekorationer med Baand. 

Roser, Frugttræer og Frugtbuske af 1. Kvalitet. 
Et Parti storfrugtede Hindbærplanter udsælges 
til nedsat Pris saa længe Forraad haves. 

C. Dl. Nansens Handelsgartneri, Hasle 

nyfødte Levninger! 
Abeungen Peter og mange andre morsomme Dyr 

Lad Søndagsturen gaa til 

Bornh. zoologiske Have ! 
Fra Kl. 16 Koncert-Dansant i Restaurationen. 

Hyggelige Restaurationslokaler — Centralvarme 

Mange sværger til 
D YRB YE KAFFE ! 

Den kan kun PRIMA, 
Allinge, skaffe. 
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I ske Pærer - og iøvrigt alt til Belysning 

Ekstra Kvalitet Bageri:Flormel 
til Hjemmebagning sælges i Butikken, og vi har en rigtig 
god Kvalitet Flormel til Husholdningsbrug, som sælges 
til en forholdsvis billig Pris, saa længe vi har gammelt Lager 
at tage af. Eventuelt tager vi gode Sædvarer som Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Køb Deres Jule=6ardiner hos mig. 
Jeg har meget stort Udvalg i smukke kulørte Gardiner 
til meget billige Priser. 

Voile Gardiner . . • 	. . . 1,05 pr. m. 
Organdy Gardiner 	 0,75 - 
Tætte, stribede Gardiner 	 1,35 - 
Ekstra fine stribede . . . 	 1,75 	— 

Strikkede Klude og Uld tages i Bytte til højeste Dagspris. 

ALLINGE MESSE. Th. Holm 

Gode Slagte-ogLevedyr 	 cinzefiatte!  
samt Svin købes og byttes gerne. I — 

Chr. Jørgensen. I 	 
Tlf. Allinge 144. 

	
Jeg har et stort Udvalg i FRUEHATTE i alle Størrelser 
og fikse UNGPIGEHATTE. -- Priserne er nedsatte. 

Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Bryllup. 	 Friske Varer til Slagtningen! 

• e 

Bedste bornholmske Byggryn - 3 Størrelser. 
Store blaa spanske Muskatel Rosiner. 
Bedste smaa græske Rosiner Nr. 5. 
Grovt Rugmel, Rugsigtemel, Prima Krydderier 
sælges til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

3 Regn og Slua 
anbefales hver Uge fra Torsdag 
Eftermiddag. 	 gaa med de gode bornholmske E L L E T R Æ S K 0 fra 

..~.~11~0010w 

Chr. Jørgensen, Tlf All, 144 AXEL MOGENSEN i TEJN 
Drik min ekstrafine Kaffe — uovertruffen i Smagen ! 

47fusk 
at indgive Bestilling til Julen paa 

Fotografier. Forstørrelser - Indramning 
i god Tid I Optagelser hver Dag fra Kl. 10 	15(ogsaa Søndag) 

fotograf Alfred Njeller 

Dell heil rintie  Permanent udfører vi nu med den nye 
Tac o L u,xus Maskine. — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet 
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Louise Larsen, .271inge 

Helga .og Alfr. Mathiesen. 

De anerkendte 

3 Taarns Gummistøvler 
og Galoscher 
faas hos 

Carl Larsen, Vestergade, All. 

Olsker 
Husmandsforening 
afholder Medlemsmøde i Forsam-
lingshuset Fredag den 27. ds. 
Ki. 8 med Konsulenterne Jensen 
og Nielsen, der taler om Kvægets 
Vinterfodring og Frøblanding. 

Bestyrelsen. 

Sortepølse 

ligh Sko og Gummisivilor 
til Efteraaret hos 

Træskomager Larsen. 

Frelsens Hær 
afholder Vinterfest Fredag Kl. 8 
i Lokalet, Lørdag Kl. 8 i Raad-
stuen, Sandvig. 

Alle er Velkommen. 

Flæsk til 
35 Ore pr. halv kg. 

det har vi ikke, men vi sæl-
ger Flæsk fra 60 Øre pr. [, 2.  kg. 

W. Rømer's 
Slagterforretn. 

Gratis 
	 Gratis 

Gffittekonkurrence for Bern! 
I KIOSKEN's ene Vindue findes en Udstilling af Børnebøger. 
Gæt engang hvor mange der er og skriv Løsningen paa en 
Blanket, som du kan faa udleveret i Kiosken. — Der er udsat 

5 flotte Bogpræmier 
Altid det største Udvalg i gode Børnebøger i 

KIOSKEN, ALLINGE 
Gratis 	 Gratis 

Fine Spiseæbler 	bedste Sortering. 
Vi har faaet en større Sending hjem af Cox Orange, 

rød Pigeon, Mølleskov, Beaute of Kent og tilraader Kun-
derne at forsyne sig heraf. 

Ved Salg af hele Kasser giver vi ekstra Rabat. 
Gode Citroner sælges a 15 Øre. 

Nordlandets Handeishus 

Omstrejfende bolle 
paa vor Grund vil blive skudt. 

Brdr. Andersens Gartneri. 
101111■1111.11~~1~ 

Bestilling paa „Spirella" 

Korsetter, Korseletter, 

Hofte- og Brystholdere 

modtages. 

Aftal Tid for Demonstra-

tion uden Købetvang. 

Fru K. Melby Christiansen 
   Telefon 143 

Vestergade - Allinge 

mem■iii■~. 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade. 

SCHO U'S landskendte Velva Undertøj I 
er nu paa Lager i alle St. til Herrer, Damer og Børn. 

E-. 
Fikse Pyjamas føres i kul. og naturfarvet til Damer og Bern. 

=j 	Direkte Salg fra Fabrikken — derfor billigste Priser. 

-== A. Plelhy Christiansen, Husmoderhersen 

Dame= og Herre= Regnfrakker. 
Nye Dameregnfrakker er paa Lager i moderne Faconer i 

tærnede og ensfarvede fra 14.35. 
Herreregnfrakker i graa, brune, sorte fra 12.25. 
Brune Pigeregnfrakker m. les Sydvest alle Stem smaa Priser 

magasin du 92ord's 2idsalg 
ved Victor Planck, Allinge 

• 8I 

Gule lErter, islandsk Ldmmoked 	Køb ogsaa del i Produklell 



Det er klogt al lade male nu! 
Lad Malingen beskytte Træværk o. 1. mod Efteraarets 
Regn og Vinterens Sne og Frost. Indhent Tilbud hos 
mig. Alt Malerarbejde udf. -- indendørs og udendørs. 

Maler De selv-- Hob da Materialerne 
hos mig. Altid til Tjeneste med Raad og Vejledning. 

LUDVIG JACOBSEN MALERFORRETN. 
& FARVEHANDEL 

gadiodaidonen 1937 er 
6egyndi 

Nye 4 Lampers Radio til Strøm eller Batteri sælges billigt med 40 
Kr. Udbetaling, Udbetalingen kan deles i 2 Rater. 20 Kr. straks og 
20 Kr. senere, siden ugentlige Afdrag 4 Kr. 3 Lampers rodfa: 
gere sælges med 30 Kr. Udbetaling. 13 Kr. straks, 15 Kr. senere, 
derefter 3 Kr. ugentlig. 

Radio Apparater udletes for 15 lir. maanedlig 
med Forkøbsret. Hele Lejesummen godtgøres, naar De køber Ap-
paratet. - Kati eller lej Apparater hos mig. Jeg har alle Appa-
rater og yder den største Garanti, egen Tekniker, som omgaaende 
kan foretage Reperationer eller Omforandringer. 

Cykle- og Radio-5mportoren 
H. JØRGENSEN, ved Havnen, Allinge. - Telefon 156. 

Bornholms Spare- 
og haanekasses 

Afd. i Allinge 
• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

Optagelse i Adressefortegnelsen koster kun 2 Kr. Kvartalet, 
ekstra Linier Kr. 1,50. Absolut billigste Avertering. 

De gaar aldrig forkert - 
naar De henvender 	 Apparater og Dele 

Dem til mig ang. RAD I 0 - Akk.- Ladestation. 

Batterimodtagere og Lysnetmodtagere - Alle Modeller! - Alle Priser I 

Ins;-,tallatør Regnersen, Hasle, T11.128 

Slagteriets Udsalg, Ilerregade 
anbefaler fersk og røget Flæsk, Mørbrad, Carbonade, Sylte, i  

\I 	
Medisterpølse, Fars, Leverpostej, Hamborgekinke, Hamborgfile 
Alt i Paalæg og Konserves. FriAke Slagterivarer Tirsd., Fred. 
Varerne bringes. - Tlf. 38. 	 DINA. SØRENSEN 

Manufaktur og Tricotage 
11•■■ 	 •■••1■11 

alt kan ,9e faa flos mig ! 

Lige fra Overfrakker til Undertøj, Ar-
bejdstøj og Metervarer, Gardiner og 
Garn. - Altid bedst og billigst hos 

Jens Hansen - Manufaktur & Trikotagehandel 
•	 

-det er RADIO-TID! 
Spørg Fagmanden til Raads ! Lad mig demon-
strere de nyeste Typer og Modeller for Dem. 
Alle Mærker - Alle Modeller - Alle Prislag 

Stort Lager af eleKtr. Art. og Sliaernke. 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
William Lind 	Narregade 8 	Telt. Allinge 95 

Nordbornholms Krydsords-Opgave 
Ugens 5 Krone 

Herefter vil der hver Uge være en Krydsords-Opgave i Bladet. Kan 
De løse Opgaven, saa klip den ud og send den ind til Redaktionen 
nirk. ,Kryds og Tværs'. Er Løsningen os i Hænde inden tørstkornne 
Torsdag Formiddag, er De Deltager i den ugentlige Konkurrence om 
5 Kroner. Der vil blandt de rigtige Løsninger blive udtrukket een, og 
den heldige faar et Gavekort paa 5 Kroner med Posten. Dette kan 
bruges som Betaling i de Forretninger, der annoncerer her i Bladet. 
Kun Abonnenter paa Nordborholm, som har betalt Abonnement for 
Okt. Kvartal kan deltage i den ugentlige Konkurrence om 5 Kroner 

Løsningen bliver offentliggjort i næste Nummer. , 	  
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VANDRET: 1. Ekstra fin. 3. Misfornøjelse. 14. Bakkedrag. 16. Projektil. 
17. Svale. 18. Galimatias. 20. Vink. 21. Bygning. 22. Musiker. 24. Ildsted. 26. Pi-
genavn. 27. GI. Maal. 28. Redskab. 29. Drengenavn, 31 Holde tæt 32. Doven. 
34. Etage. 36. Paa Foden. 38, Løbe. 39. Tal. 41. Kvinder. 43. Jysk By. 44. Stjæles. 
46. Taaget. 48 Tone. 49. Spændig 51. Fugl. 53, Kvinde. 54. Stedord 55, Krukke. 
56. Sort. 511. Avis ,59. Betone. 61. Græsk Bogstav. 62. Fejlagtigt. 63. Lige. 64. Farve. 
65. Kaarer. 67. Trævl. 68. Dauler. 69. Arte. 

LODRET: 1. Begunstigede. 2. Dyr. 4. Karakter. 5. Ærgre. 6 Aflukke. 
7. Hudsygdom. 8. Gavtyv. 9. Tal. 10. Fartøj. 11. Erfare. 12. Hjort. 13. Stedord. 
15. Fortælling. 19. Mælet. 21. Rummeligi. 23. Barnlig. 24. Ar4bisk Titel. 25. Gym-
nastik. 27. Æres. 28. Bælte. 30. Trivielle. 32. Uvane. 3.1. Dæksel. 35. Sibirisk Flod. 
37. Forstaa. 40. Virkning. 42. Virkelighed. 45. Halm. 47. Fedtstof. 50. Retning, 
52. Paatænke. 56. Afhændet. 57. Signet. 58. Beskue. 59. Bygning. 60. Ubehøvlet. 
61. Værktøj. 62. Fugle. 61. Neste. 65. Smerte. 66. Forstavelse. 

Averter i NORDBORNHOLM 

`))fordbornholins 
Adreddefortegnelde! 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsehækg., All. Tlf. 78 

Blomsterhandler (Gartner) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tif.4I 

Bogtrykker 
Uornitzka, U., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Koloed & Mortensen, All. Tlf.77-79 
Petersen, Job., Allinge Tlf. 141 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf, 5y 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, H.. v/ Posthuset All. 
Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K., Havneg. A11.Tlf.153 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge. Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4 

aut. Gas- og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30 

Guldsmed 
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gorni tzk as Bogtryk, AlI. Tif. 74 

isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., Allinge. Tlf. 39 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, Tlf, 7 

Købmænd 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

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

Ligkistemagasiner 
Kotoed & Mortensen All.Tlf. 77 79 
Mortensen, Herman, All. 1 If, 47 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29 

Modeforretning 
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Kraver - Violin - Sang. 

Radioforhandlere 
Jørgensen, 1-1., v/ Posthuset Ali. 
Lind, William, Allinge, Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen. H., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind, Sander, Nørreg. 5 Allinge 
Ipsen, P.C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All.-Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
KOnlortiel daglig 2-4, Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Teglværk 
M. Bloch Tlf. Allinge 127 
Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x 

Indlevering til Bornholms Dr rapvaskeri. 

Viktualiehandlere 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf.46 

Christensen. Andr., All., Tlf. 49 

Falk, Aabrinken, Tejn. Tlf. 130x 
Prrsonitorsel udferes. 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lasikiersel 

Munch. Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

• 

Record. 
- o- 

For ganske jævne, arbejdsom-
me og maaske lidt gammeldags 
Mennesker er det en næsten pin-
lig Oplevelse daglig at se i Dag-
bladenes Spalter, hvilken timaa-
delig Energi, og hvilken Tid og 
hvilken Masser Penge, der sættes 
ind paa at vinde Førstepladsen i 
en mere eller mindre meningsløs 
og dum Konkurrence eller Record,  

jageri. 
Skønhedskonkurrencen er vel 

en af de mest fordærvede Kon-
kurrencer, Menneskene har fundet 
paa, og den fordrer ingen, Anspæri.,  
delse af nogen Art, som er et 
Menneske værdigt. Det hele gaar 
ud paa at dyrke sig selv op til 
den største Fuldkommenhed i yd-
re Henseende. Dette maa nødven• 
digvis tappe et Menneske læns 
for indre Værd. 

Og mange andre Konkurrencer 
kunde der siges en hel Del om i 
Retning af, at det ikke baader 
Mennesket godt at specialisere sig 
om Udviklingen af nogle Arm-
eller Benmuskler eller om at kun-
ne give de kraftigste Kæbestod. 
Meget af det burde overlades til 
de primitive Folkeslag, som maa= 
ske endnu ikke er naaet til at for-
staa, at Kampen for at naa noget 
her i Livet er af en helt anden Art. 

Livet fordrer Mennesket helt og 
ikke stykkevis og delt, om det 
skal lykkes at komme i Forbin-
delse med det, som Livet kan give 
i al sin Mangfoldighed. 

Og der er en Uendelighed af 
Omraader, hvor det gælder at 
sætte ind med al vor Sjæls og 
Legems Styrke. 

Hvad om vi stræbte efter at 
vinde Førstepladsen i vort daglige 
Arbejdes Udførelse? Mange af de 
dygtige Sportshelte naar maaske 
kun det maadelige, naar de stilles 
over for det daglige Livs Arbejde. 
Der er højere Maal at stræbe ef-
ter end det at kunne give en Fod-
bold et godt Spark Og alle vore 
Unge, som dyrker den ædle Gym-
nastik, skulde gerne derigennem 

naa til at kunne yde en større 
Kraftudfoldelse i Arbejdet, faa et 
sikrere Øjemaal og et bedre Haan-
delag 

Kan det ikke kendes i vort dag-
lige Arbejde, at vi dy, ker Sport 
med Lidenskab, saa er denne Dyr-
kelse ikke af det gode. 

At være Søndagshelt i en Gym-
nastiksal eller paa en Sportsplads 
er kun noget værd i samme Grad, 
SOM det kan kendes, at Styrken 
ogsaa er større overfor Livets Krav. 
Det er der, den Konkurrence staar, 
som betyder noget her i Livet. 

At udføre sit Arbejde med en 
sikker Haand og prøve paa i alle 
Maader at gøre det saa godt som 
muligt og undgaa det Sløseri, som 
desværre er vor Tids Ulykke og 
Elendighed, det er noget, det vil 
give sin Mand et indre Værd, 
som ikke kan tages fra ham. Paa 
dette Omraade kan han ikke slaas 
ud, fordi det, han derigennem faar 
af Styrke, ikke er koncentreret 
nogle enkle Muskler, men bliver 
givet som Kræfter til hans Sjæl. 

Kunde vor Ungdom blot faa 
Øjnene op for, hvor uhyre værdi. 
fuldt det er at gøre sit jævne, 
daglige Arbejde med det bevidste 
Forsæt jeg vil præstere det, jeg 
kan og gøre det saa godt. jeg kan. 
Der er vi inde paa et Omraade, 
hvor vi alle kan være med i Kon-
kurrencen. 

Vor Samfundsøkonomi vilde 
rette sig betydeligt, om vi hver 
paa sit Sted prøvede paa at sætte 
Rekord i Udholdenhed og Paali-
delighed i vort daglige Arbejde. 

Kunde der naas noget mere i 
den Retning, vilde mange jævne, 
gammeldags Mennesker glæde sig. 

Det bliver ikke til Sensationsnum-
re i Dagblade at sætte ind med 
den Slags Recorder, iren det kun-
de blive til en saa stor Styrkelse 
for den enkelte - og derigennem 
for hele Samfundet -- at vi kun-
de vinde i Konkurrencen og ikke 
blive „slaaet ud". 

Sigbrit Aas. 
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Regninger, 11111  
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri. 


