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— Du har dømt mig — og du 
har frelst mig, Far — tro mig for 

sidste Gang! 
— — — 

Otte Dage efter rejste Freddy til 

Amerika. Code havde skaffet hent 

Plads derovre som Arbejder pat 
en Farm. 

"a Fodtur 
gennem europa. 

Sems fortødler om sine 

Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms UgehInd) 

—o- 

Svelts — det lille Land med de 

tre Navne — Helvella — Schweltz 
— Suisae — med de tre Nationer 
og de tre Sprog — synes at være 
et lykkeligt Land og trods Nations-

liteternes Blanding et lykkeligt Folk. 

En Sveitzer maa helst kunne tale 
og skrive baade tysk, fransk og ita-
liensk. I Skolerne er disse Sprog 

Hovedfagene, Forretningsmanden re-
klamerer, Staten proklamerer og i 
Aviserne averteres der paa tre Sprog. 

Maaske er det derfor at Udlændinge 
befinder sig saa vel I Svejts, det er 
som alle Nationer her har sat hin-

anden Stævne — og i de større 

Byer har næsten hver Nation sin 
Forening, sin Klub. Ogsaa Skandi-

navien er repræsenteret ; de saa-
kaldte .Naver" dyrker flittigt Fore-
ningslivet i enhver sveitsisk By og 

slaver nyankomne Landsmænd bi med 
Rand og Daad. 

Ogsaa Luzern har sin Skandina-

viske Forening, men jeg ristede ikke 

at aflægge den et Besøg. Etter at 

trave fattet min Bog afstemplet og 
Dagpenge udbetalt Ira Grænsen, gik 

vi tilbage til Kfissnach og op gen-

nem Hulvejen, der er bekendt ved, 

at det var tier Telt passede Geszter 

op. „Durch diese hohle Gasse muss 

er kommen", citerede Bubbi, og i 

kande Spring løb vi Tagfat op ad 

Bakken. For at gøre Vejen endnu 

mere dyster var der plantet Træer 

op ad de høje Skrænter, saa Levet 

lukkede næsten alt -  Dagslys ude. 

Under Løvet hang en lang Række 

elektrrske Pærer, der oplyste denne 
Løngang. 

Ovenover Hulvejen ligger en Sam-

Hug Villaer og et Institut for unge 

Piger. 
,Se engang, Servus, hvorledes de 

er indespærrede bag høje Staallraads-

hegn, de lever deres eget Liv med 
Lektielæsning og Gymnastik, slængt 

ude fra det virkelige Liv. Som en 
Flok kaglende Høns feer de deres 

bestemte Ration, et vist Pensum. 
Alle skæres de over en Kam, de 
personlige Egenskaker holdes nede, 
de er alle Enere eller rettere Nuller, 
thi de mister Evnen til at tænke og 
handle selv. De snørklede sorte Bog-

staver skal give dem Livets Visdom, 
men Livets Visdom læres kun ude 
I Naturen, ude blandt Menneskene. 

Jeg har aldrig interesseret mig for 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trekkes I el Antal al mlndst :7J0 Peiempl. 
og  forsendes gennem Postvæsenet eller red 
vore Bud I Allinge Sandvig, Olsker, Krit-
iker, Ro og Klemensker 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
har din største Udbredelse l Nordre Netrad 
bliver hest i ethvert tilem og egner sig &r-
ar bedst 111 Arerltring. 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
'plager gerne BtkindlgenIser qf sikrer Art 
saasam Kub, Salg, foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udeaar hver fredag, kan bestilles paa alle 
Postkonturer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halraarlIg. 

Snefald. 

Der falder Sne i Nat - 
det første hvide 

i Aarets bladialdsbrune 
Manddomshaar - 

en Sitren gennem Hjærnens 
Fibre gaar : 

det lider da paa ny mod 
Ligfterdst ide. 

Der falder Sne i Nat paa Aarets Sti, 
for slukt er Somrens lærkeglade 

Stemmer, 
og Livets Foraarskrafter bort 

sig gemmer 
i brune Vinterknoppers Blads3øbs-Hi. 

De sidste Bladefrgle længst er fløjne 
og Himlens Skyslim Fimre-

bræmmen slæber 
regngraat Hav. Storm aander 

Vinlrens Læber 
og lukt er Hestens milde Stjerneøjne. 

Det hvirvler ned i Nat - 
et Bladefald 

fra Himmeltræets mørke Skyløvs- 
krone, 

mens Stormens tunge, lange 
Dødssangstone 

gear gennem Skovens Træer af Koral. 

Johannes Jørgensen. 

Mands Ansvar 

re Steder. 

Da Code sad med dette uhæder-

lige Stykke Papir i sin Hamlet, følte 
han Grunden slimet væk under sine 

Fadder, og nied uendelig Vished 

forstod ham, at nu var det yderste 
naaet. Le premier pas 	 ak, 

hvilken Sandhed ! Algrunden her 
allerede aabnel sig for den, der har 
gaaet del første Skridt, tor den, der 

overhovedet har Mulighed for at gaa 

det første Skridt. Uden Kendskab 
til Afgrunden, uden en fortvivlet 

Kamp pas de halvfjerde Favne 

Vand, nuar ve! næppe et Menneske 
at blive sig selv, blive en Person-- 

lighed, der trygt hviler i sig selv, 
netop fordi den har laget Livtag 

med sig selv 	 men Freddy ! 

Han kunde ikke tage el saadant 
Livtag! Hverken Ord eller Forma-

ninger havde hjulpet, han forstod 

heller ikke ud Ira sig selv Faren . 

... mon det da kunde hjælpe at 
vise barn Afgrunden. Ikke blot 

pege paa den, men stille ham lige 

paa Randen, stille ham overfor no-

get afgør ende! Code vidste det 
ikke, han følte blot, at noget afgø-
rende var nødvendigt, saa maatte 

Skæbnen reade for Resten! 

For Code var nu det yderste naaet, 

og han tog en stor Beslutning, der 

gjaldt baade ham og Freddy. 
Samme Eftermiddag sad Code 

inde i sit Arbejdsværelse i sit pri-
vate Hjem, og da Freddy eller Kaf-

fen var gaaet ind f sit eget Værelse 
for at klæde sig i Kjole og hvidt til 
en eller anden Festlighed, lod Co-

de Sønnen kalde. Freddy kom, ele-

gant, smuk, blaseret — en ægte 

Faders Sent Code sad i en Stol, 

stærk, selvbeheraket, myndig — som 

saa otte netop en saadan Søns Fa-

der ! 
Freddy Emde for Vane at slaa 

over i et eget lyst og elskværdigt 

skæmtsomt Galgenhumør naar han 

stod overfor sin Fader. Han vidste 
at det klædte ham, og at hans med- 

Fortælling at Aage Batfoed. 	fødte Charme altid udøvede sin lod- 
-o— 	 ilydelse ogsaa pga Faderen, og sam- 

Enkelte Kvindenavne kom og gik tidig var del ham en Begcler, ad 

i hans Tanker. Noget direkte Bille- f hvilken han behændigt kunde smutte 
de gav disse Tanker ham Ikke, I ud, maar han, hvad meget ofte skete 
kun bestemte Forestillinger, der steg følte sin egen Intethed trykket af 

frem som en Art Reflekser af Fred- i  Faderens absolutte Personlighed, 
dys Vaner og Tilbøjeligheder . . . 	Codes Blik var gennemtrængende 
saadan og sviden var Freddy, saa- og forskende, og uvilkaarligt fik 
dan tænkte og følte han I Code vid- j Freddy en Anelse om noget Usæd-
ste hvordan han nåd, hvorledes hen vanligt ved at møde dette Blik. 
mættede sig selv! Og det i alle For- 	— Jeg har egentlig travlt, Far - 
hold. Han havde set sin Søn ved sagde Iran og mærkede selv, at hans 
Totalisatoren, havde set ham ved Stemme led lavere end egentlig 
Vennernes Drikkegilder, havde set paattenkt. 
ham i et hastigt Glimt ved en tete- 	— Det har jeg ikke -- svarede 
a-tete souper i et chambre separee ti  Code, der stadig sad ubevægelig og 
. 	. havde set hans line blege An- I  aaa  pas sin Sen. 
elgt med de drømmende øjne og 	Hvis det er noget særligt, vil 
den længselsfulde Mund farves og 

blegnes under alle Lidenskaber, 
skælve og stivne under alle skiften-
de Tanker og Følelser. 

Og bestandig rullede Pengene. 

— Da Code en Tid havde be-
stemt sig til at holde igen, var 
Freddy lyet til Moderen — og nu 

Freddy saa sig uvilknarligt ogsaa 

om. Der var intet mærkeligt, og 

dog blev han ganske bleg. Det 
usædvanlige slog ham. 

Code strakte Haanden frem, tog 

et Stykke Papir fra Skrivemappen 

og rakle det til Freddy. 

Du har skrevet det Navn der, 
ikke sandt ? 

Freddys fine Skikkelse i den stramt-
siddende Selskabsdress gled stille 

ned I en Lænestol, og ordløs sad 

han og sag pan Papiret. Han vove-

de ikke al møde sin Faders Blik. 
Code sad tavs. Stilheden gjorde 

Freddy aldeles ude at sig selv af 

Nervøsitet. 

— Det er skurkagtig af ham — 

begyndte lian Min — jeg kunde 
godt have klaret del hele selv -
det er ondt af ham at gas til dig, 

Far — - 

— Stille — sagde Code, der aller 

sad ubevægelig og saa paa sin 

Søn. 
For Freddy var denne Tavshed 

værre end alle Ord. Hans Mund 

sitrede, og der kom Trækninger ved 
Øjnene som under frembrydende 
Grand. Code saa hver mindste Be-
vægelse i hans Ansigt. Freddy tur-

de ikke sige noget. Stilheden gjor-

de ham angst ind I hans Inderste. 

— Far I 
Det lød fortvivlet, vredt, tryglen-

de, skamfuldt og selvretfærdigt. -

en uartikuleret Lyd. 

Code ringede, og Tjeneren bragte 

en Bakke med to fyldte Vinglas, 
som lian stillede foran sin Herre 

— og forsvandt. Køligt tog Code 

nogle Dukomenter og forseglede 

Breve, som han lagde frem i Orden 

loran Freddys undrende Blikke. 

mens lian samtidig forklarede Be-

tydningen. 
— Det er mit Testamente . . . 

det er Bestemmelser angaaende Ban-

ken — Aktieselskabet, Rederierne, 

Fabrikken . . . 

Freddy fik en Fornemmelse al 

Død og Begravelse. 

Code lortsatte: 

— Her er Obligationer — For-
sikringspapirer . . , . 

Freddy gøs! Han vovede ikke at 
spørge, kun skreg han som før -

angst, ulorstaaende og hjælpeløst 

— Far! 

Da Code var færdig pegede han 
paa de to Glas : 

— I el al dem ligger Døden Vælg 

selv hvilket 
— Jeg har elsket dig, og Jeg el-

sker dig højere end mit eget Liv -
vedblev Faderen — derfor gør jeg 

delle I 
Freddy mæglede ikke al lefle en 

Høand. 

— Lad Gud dømme os sagde 
Code og tog det ene Glas. 

Med el Real) var Freddy oppe. 
Han slog til Faderens flaand med 

Glasset, saa Vinen strømmede over 
Skrivemappen og Bordet ; 

— Fart 
Freddy kravlede paa sine Knæ hen 

til Faderens Stol og kastede sig 

Geografi eller Historie, men denne 

Bjergvandring. alle disse Byer, vi 

har travet igennem, Musreerne, de 

gamle Borge og Slotte, alt har bi-
draget til at skabe Interesse tor Lande 

og Folk og for Folkets Historie, -
.leg elsker at !Arie smeden rundt,  se 

og lære Verden at kende, — 

Dage, det er ligesom nyl [.1v for 
mig". 

— Længes du ikke mere hjem, 

Bubbl? 

„Lienge3 — measke; men jeg fø-
ler, al er jeg først hjemme, SAS vil 

jeg længes endnu mere etler 

efter at vandre med dig fra By til 
By, over Bjerge og Dale, fra Land 

til Land. — Du er lykkelig, Servil!, 
du har din frie Vilje og kan vandre 

hvorhen du vil." 
--- Vandre, Bubbi, — man bliver 

opart engang træt af at vandre. -

Det er for Ina vidt ligegyldigt, hvil-
ken Passion man dyrker, man bli-

ver træt at det engang. Det er lige-
som Vorherre har tilmaalt hver især 

af os Mennesker en vis Portion Ny-

delse ; man kan skalte og valte med 

den, som man vil, ødsle eller spare. 
den bliver dog opbrugt engang, ofte 

før man aner det. - 
- Vi følger Zugersøens nordlige 

Bred, tager Bad og daser i Solhe-

den. Ovre paa den anden Side af 

Bugten ligger den lille By, der har 
givet Søen Navn. Vi naar den hen-

ad Aften. Saa gik det opefter. -

Overnattede hos en Bonde oppe par 
Bjerget. Han var en prægtig Mand 

og fortalte os mange Smaatraalc fra 

Livet, som det leves blandt Bønderne 

oppe i de ensomme Bjerge. I hans 

Stue hængte Helgenbilleder, kranset 

med Grønt og Bjergets Flora. Ne-
denunder er der gerne anbragt en 

lille Hylde med smaa Lys. Det er 

hans Husguder, thi han holder med 

Bondens Træghed fast ved de fra 

Fædrene nedarvede Skikke. Og er 

Vorherre end almægtig og vis, alle 

Tings Skaber, san kan dog ingen 

bilde den jævne Bondemand ind, 

at Vorherre paalager sig hele Arbej-

det selv. Nej, ligesom en Storbonde 
fordeler Arbejdet til sit Tyende og 

selv føret Overopsynet, saaledes har 
den gode 'Gud sine Helgene, der 

røgter hans Arbejdet Hvad skulde 

de ellers bestille. Lediggang er jo 
Roden til alt ondt. Hver Helgen 
har sit bestemte Virkefelt: Isidor er 
Bondens Vogter og Beskytter: dem, 

der holder denne Helgen i Ære, 
vil del gaa godt i denne syndige 
Verden. Leonhard er Kvægets Vog-

ter og beskytter det mod Snestorm 
og Lavineskrid, Donali raader for 
Vind og Vejr, Florfan for Ilden og 

Josef er Dødspatronen, der fører 

Sjælene op til Gud. 
Inden vi om Morgenen forlod vor 

gæstfrie Vært blev vi trakterede med 

Kaffe, og saa gik det atter i stry-
gende Fart ned mod Zericherseen, 
der som_, et farvel Landkort ligger 
loran os, kranset af venlige Byer. 

Vi naar ned til Wadenswell, en 
temmelig stor Industriby, hvor vi bi. 
a. havde Lejlighed til at se en Fe- 

jeg bede dig opsætte det — begyndte 
Freddy, der følte sig mere og me-

re usikker. 
— Det bliver dig, der kommer 

til at opsætte dit — sagde Code ro-
ligt — Vi er som atevanlig af tor-
skellig Oplallelae — sluttede han, 
mens hans Blik underligt koldt gled 

nu var lian afise' ogsaa gaaet and- Ira Sønnen. Ansigt ud over Stuen. s hulkende Ind VI ham : 



S[agle 1 Gia og!Eder 
modtages til Forhandling o 
maa leveres senest Tirsdag d. 
19. ds. 

Vi afregner bedst muligt. 

Nordlait els Handelsbos, 

Grise, 
der bliver 4 Uger den 16. ds, er til Stig. 

A. Kofoed, Tlf. Sandvig 35. 

1-aars Xvie, 
er til Salg hos. 

Pater 1)arn, flevnehus, Rær, 

Til 8141[1111mi 
Ekstra kraftig spansk Salt, 

Dobbel raffineret Køkkensalt. 
Prima  Salpeter. 

Ægte Krydderier. 
Bornholms bedste Byggryn. 

Priserne er billige i 

1,iortildildels Huleishs. 
!Patienternes Jul 

paa Alliii e Sygebos. 
bringes venligst i Erindring. 

Gaver modlages med Tak 
at Sygeplejersken. 

Yiedplukkede .2661er 
er til Salg a. 10 Øre Z. 

Anine Bergmann. 

9111•919•1119111~111•89 • • 
ffliografen. 

Sendeg den O. nechr. Kl. Pis 

Milharajilliell310fipll? 
Med Publikums Yndling den tor- 

gudede T ol næ s og den smukke, 
norske Skeespillerinde And Egede 
Ni e sen i Hovedrollen. 

Spændende Scener oprulles for 
Tilskuerne, navnlig Forredderen 

Bhima i Løvekulen. 

Denne Film har hver Aften en 
Sukces i Rønne. 

Lampeskærme. 
i forskellig Sterrelse og Uellerelee. 

Smuk Julegave. 
Danne

I 

Vi har stort Udvalg al Danne og 
Barnehatte til nedsatte Prlssr. 

Allinge nye Modehandel. 

Math. Larsen, 
Ejendommen ved Siden al Hr. 

 

Uldhandler Jens Hansen. 

Bore- og 
Tzmngelamper. 

Køkken- og Natlamper. 
Stort Udvalg. 

M. C. Funeh, 
Allinge. 

Messing- 

Urtepotter og Vaser 
i stort Udvalg. 

M. C. Funch. 

TH Julebagningen 

Vi leverer fra ,Bornholmsk Frø al Seasreci Central', som byder 
den sikreste Garanti ved Statens selvvirkende Kontrol. Omtrentlige Pri-
ser kan opgives. Kredit til 1. Oktober eller Rabat ved Betaling inden 1 
Juni. Bestillingslister bedes os tilstillet snarest muligt. 	

liSkag«... 

Sovekammer Møblement (hvid Lak) 
Nordlandets Handelshus., og billige brune Senge, Vattæpper 

og Puder, Gardiner samt uartige an-
dre Husholdningsgenstande. 
Naptein Hahn Allinge. 

Vell-Cykler 
er de bedste. 

M. C. FUNCH 
Allinge. 

Gasapparater 
Nas hos 

M. C. Funell. 
Allinge. 

Sludder og Vrøvl fiar vi nok af.' 

Alle lortæller al de sælger billigst og har de bedste 
Varer. Men 

prøv et mere Deres Indkøb at Beklædning samt al alle Slags Manulaktur-

va!er hos mig, de vil De erfare at det beteler sig godt. Derfor kub De-
res Julegaver her. Men glem det nu Ikke. 

Jens Hansen. 

Prise!' lor iiiiiimIlinterlamisel er uilledos: 
Harpede store Derbyshire Ovnkul a 4,00 pr. 11. 

do. do. do. 	MW/tekst! 3,75 
Knuste engelske Gat/koks 	 3,110 
Afbarpnlagaind -- fri tir Snavs 	2,25 

Ira Lager pr. kontant. 

Nordlandets Handelsblis. 

(122RNA er bedst og billigst 
~MEL 	 

Gulvtæpper 
lige hjemko 

Vi har nu et stort Udvalg i 

relser, smukke Monstre og prima 

absolut billigste Dagspris. 

inne. 

Gulvtæpper i mange Stør-

Kvaliteter, som sælges til 

Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Magasin du 

Prima Foderkorn III Negs og Brise sælges. 
Stor Maja, //man Maja, Hvede, Byg, Havre, Blan 

dIngaltorn samt lituelimajs, malet Majs, ekstragode Hvedeklid 
ug Rugklid, Kalkskaller. GRAND DANOIS kontrollerede Friluder 
ogsaa kaldel „Lundsgeardblandlugens sælges billigst I 

Worblanbett fanbet u~. 
Kunstgødning til Foraaret 1923. 

Priserne vil blive omtrent svaledes, men fastsættes senere. 

15 pCt. Superfosfat (dansk mrk. Tyren) ca. 9,00 
37 pCt. lialigodning 	 18,50 .  

Norges Salpeter i Tønder eller Sække 	26.00. 
Chili Salpeter, ægte i Sække 	 30,00. 

alt pr. 100 kg, Bestillinger udbedes før Julen. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Markfrø III forausleverillg 1923. 

anbeluler vI særdeles terirrelfelige Kvaliteter af Flormel !lukt, „Daddy 
Dollar", „Suntutit' og Bekend *mul.' enurt prima dansk Vare -
malet af væglig dansk Hvede, blandet med Manrioba Hvede. Alle Sorter 
skal gennemæltes særlig godt og elver saa et smukt og stort Bred. 

Vi noterer laveste Dagspriser for smag Poser og hele Sække. 
Sunde Kornvarer al alle Slags rages I Bytte for Mel og Gryn. 

Prima Rugsigtemel, Halvsigtemel, Grovt Rugmel, 

Nordlandets Handelshus. 

Klipfisk og Ris til Julen. 
Nye Sendinger al elisitralln Kvalitet er hjemkommen. 
Vi har ogsaa billige Varer af sund og god Kvalitet. 

NordlandetsHandelshus. 

brik for Tilvirkning al Silkestoller. 
Herfra er der ikke langt til Horgen 
og derfra er der en uafbrudt Kæde 
al Smeabyer og Villaer langs Bred-

den lige til Zilrich. 

Fra Uge til Uge 

Samandens Jul 
i danske og fremmede Havne. 

Frk. Andersen, Allinge Telefon-
station, erindrede mig om al nu 
var del Tid at sende en Gave til 
Sømændenes Jul i danske og frem-
mede Havne, og da jeg lænker al 
ogsaa andre kunde have Lyst til at 
sende en Gave, lader jeg Medde-

lelsen gas videre. 
Man blot pakker den Ting, som 

man har tænkt at give, ind I et 

Stykke Papir, skriver en Julehilsen 
paa et lille Kort, saml ens Adresse 
og lægger det hos i Pakken og af-
leverer snarest Pakken til Frk. An-
dersen, Telefonstationen, Allinge, 
som sne sender alle Gaverne sam-
lede til den Komite som forestaar 

Uddelingen. 
Near man saa hen i Januar 

Maaned, som almindeligt er, mod-
tager et Takkebrev fra den Sømand, 
som ens Gave er kommet til -
bliver man ogsaa glad, 

Allinge, den 4-12-1922. 

Trartsen-Holm. 

Banken. 
—0-- 

Som et Fængsel, et Fængsel, 
et Fængsel, 

der har fængslet en drømmende Drot 
bag Jern i sit gitrende Slot, 
hvor Guld har forgiftet hans Længsel, 
i Pengenes, Pengenes Fængsel 
og Slaver har slænget hans Slot. 

Som el Tempel, el Tempel, 
et Tempel 

med Sejler og blank Mosaik, 
hvor Maskiner er Tidens Musik -
Thi et Stempel, et Stempel, etSlempel 
stempler Sedler i Pengenes Tempel 
og rammer en given Rubrik. 

Som et Rum, der er opfyldt 
af Stemmer, 

som det kongeligt travle Kompleks, 
hvor der !æltes I Vexler og Cheks, 
hvor Guldet bag Gitre og Tremmer 
Nar Røst i de raabende Stemmer, 
i Kor i det kolde Kompleks. 

Som el Hus, der er Helved 
og Himmel — 

og Hede og isnende koldt; 
thi i Marmor er Murene holdt -
Ufølsom for Kunderne Stimmel, 
hvor en er fortvivlet og svimmel - 
og leder hvor Huset er koldt. 

Som en Verden, en Verden 
a! Kulde 

at Travlhedens isnende Pragt -
hvis Væsen har Marmorets Magl. 
Hvis Fade er bugnende fulde 
af Rigdom, en Rigdom af Kulde. 
klædt I en gylden Dragt. 

Som et Fængsel, et Fængsel, 
et Fængsel, 

hvor tusind Galejer træller, 
og tæller og tæller og tæller -
og glemmer den skabende Længsel 
I Fængsel i Fængsel i Fængsel —1 
Kapitalernes isnende Kælder. 

Emil BienneIycke. 

De bedste og mest gasbesparende • 

Gasovne 
leveres fra 

N. C. Fund'. 

Gudstjeneste og Moder 
Søndag den 10. December 

Allinge Kirke Kl. 10 Skriftm. 9,30 
Ols Kirke Kl. 2 

Spred Muleglæde! 

Større Juleglsede findes 
end ved Knas og Sulefad; 
Julens bedste Glæde vindes 
ved at gøre Næsten glad, 

Hvis du tror. du er en Kristen, 
og skal linde Naede hist, 
til at bringe Hjælp paa Kvisten, 
hvor der er saa koldt og trlst, 

Ej i Jesu Spor du træder, 
hjælper du ej Fattigfolk ; 
und dem Mad og varme Klæder, 
da etaer du som Herrens Tolk, 

Thi hans Hovedbud var delte: 
Elsk din Gud el ganske Sjæl, 
elsk din Fjende, selv den slette, 
elsk din Næste som dig selv. 

Kærlighedens Bud bør være 
prentet i hvert Hjærte dybe 
og vort Liv hør Vidne bære 
om, hvad ho'r I Hjertets Krypt. 

Lad den store Mester spejle 
sig i Hjærfets stille Vraa, 
Julefryd — del kan ej fejle, -
vil du da i Eje fas. 

Neer vi Næsten Glæde bringer 
eller Viljen har dertil, 
daler ned paa Englevinger 
til os Julefreden mild. 

K. Jobs, Lind. 

Gilette 
Barberblade 

billigst. 

M. C. Fiinch, Allinge. 

Prima 

Dæk og Slanger 
ti! meget smaa Priser. 

MT. C. Yunefi, 

Tæt Vinduerne med 

Stormvoks, 
fase hos 

553. Larsen, Sillinge. 

Ugebipeliet. 
I Tyskland er det endelig lykke-

des Dr. Cuno, at fru dannet Rege- 
ring; hans Kabinet repræsenterer 
alle Afskygninger indenfor de poli-
tiske Retninger med Undtagelse af 
Socialdemokratiet, der sikkert vil 
gøre ham Tilværelsen broget. AI 
Sandsynlighed taler da ogsaa for, 
at denne Regering ikke faer nogen 
lang Levetid. 

I Lausanne skrider Konferencen 
langsomt fremad. I Begyndelsen 
havde de Allerede isoleret den tyr- 
kiske Repræsentant, der stod ret 
svagt; men efterhaanden har Pi- 
ben faut en anden Lyd. Det, er et 
ef Sagens Kernepunkter i Orient-
spørgsmatilet der dukker op, - 
Oliekildernes Udnyttelse og Eon- 
cessionering i Lilleasien; de enkelte 
af de Allierede har hver for sig 
Ønsket at beholde Kagen for sig 
selv, og dette har selvsagt givet 
Tyrkerne mere Rygstød ved de 
fortsatte Forhandlinger. Foreløbig 
forhandles der om et Forslag om 
neutrale Kyststrækninger paa beg- 
ge Sider af Dardanellerne; men 
Tyrkerne ønsker ikke at acceptere 
dette i den foreliggende Form. 
I Grækenland er der udbrudt 

Ministerkrise; og der er Udsigt til 
Fndferelee af Militærdiktatur. He.i- 
forreederianklagen niod den tidli-
gere Regering, der talre Krigen i 
Lilleasien endte med en Henrettel-
se af de Anklagede. England har 
truet med at afbryde Forbindelsen 
med Landet i Anledning af denne 
Skrendselsilarel. 

I Italien har Mirenline essers, 
'fattet et Tillidsvntune der Lenlyndi-
ger ham til tg, reorgenieere ',Andele 
Finaner. ' 

Den nye Lov, der endelte sted-
fæster den irske Feiiitats 1141 en- 
delse i Livet, vil i en vær Fremtid 
tære endelig vedtape,i af dztt en-

Parlament; 
ger de Vakre ie.: lie sien Ur

. 
	re if- 

ter. men Frietn'ee er 	t 
stærk nnk til ell 	I I 	. e .1'.• l ts. 

Der 	 et I: 
1.41,111 til ll.rliu. 



døb tugtige og billige i tilegaver 
Juleudstillingen 

i prima Kvaliteter til billige Priser. Cigarer Ira lp øre. 

T11. -55. 

i Sandvig 2ogfiandel! 
\'i 	 s 

Cigarer. Cigaretter og Tobakker 

i bar i Aar et meget tort Udvalg 

Legetøj, Julegaver, juieboger og Kort, 

Mrafianisen 

samt alt til Juletræet 

Et pænt Udvalg i Skindvarer anbefales. 

Til. 55. 

• -•." ••  • .  • set  , 

Kurvestole Bordtæpper 
Plysch, Gobelin 

Julie- og Vaskehordtæpper. 

Faco- haves i 4 forskellige 

ner, mørke og lyse. 

Skindkraver 
og Muffer i stort Udvalg 

Forklæder 
Kulørte Pynteforkl. fra 95. 
Hvide og kulørte hushold- 
ningsforklæder, fikse  Facons 
Drenge- og Pigeforklæder 

i alle Størrelser. 

Hvide 

Skindtæpper 
til Barnevogne l t Kr.  

Pudestykker 
Silke- og Gobelin. 

Gobelinpudestykkcr 1,50 

Et Parti prima Nøddekul 
fortrinlige til at blande med koks 

3.75 pr. hl, frit tilkort 

Mist« Rolonlal 13raDititforretuinn 

juleindliøbet 
bar De gøre hos os. 

Nye Varer. 	Billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktfor retning 
g 	 .1 1•••••••  

Mel 

lummimiZillig1111111111111NUIIIIIIi 	Lam—. 
Rutsker ilusiltiorgilillg, 

— Indmeldelse modlages af Hus-
mandsforeningens Bestyrelse og paa 
Rutsker Forsamlingshus Tirsdag 
Alten, 	• ••• 

Julegaverne, 
køb dem hos 

H. Lund. 
ved Sparekassen, Allinge. 

Al Slags Fjerkræ 
købes til højeste Dagspriser, 

Carl Jacobsen, 
Allinge. 

Tak. 
Alle, der glædede os paa vor 

Bryllupsdag med Gaver og Hilsner 
bringer vi herved vor hjerteligste 
Tak. 

Esther og Carl Hansen. 

Æbler til Salg 
hos Maler Nielsen. Allinge. 

we.vdMr-  ••• 

Paraplyer 
til Damer og Herrer. 
Dameparaplyer 4,85. 

Skørter 
i Klæde, Uldmoire, Bom-

uldsmoire og Silke. 

Jumbers 
i Uld og Silke, 

Herrelingeri 
Stort Udvalg i Manchet-

skjorter, Slips, Sokker, Se-
ler, Huer, Hatte, Halstørklæ-
der m. m. 

Damehandsker 
Stofhandsker 

med og uden For. 
Stofhandsker med Fryndser. 

Vaskeskind, brune, graa 
Forede Skindhandsker, 

Ruskindhandsker 
i mange Farver. Lommetørklæder 

i Lærred og Silke. 

Fikse broderede Tørklæder. 
Børnetørklæder m, Billeder 

15 øre. 

Herrehandsker 
Forede Skindhandsker 

Vaskeskind, Dogskind og 
Stofhandsker fra 1,60. Fikse Systativer 5,50. 

itlirki1/2.GD-1,‘81/1" Se vore Vindue dtlirShl‘GD!lkiSik IvoFts) 	v 
Ari911-1)  

Victor Planck, 
ALLINGE. 

nyttige Julegaver ! 

Zrifotntic a! alle CIag,S. Zutitcbrite met) og 
tiben ?(Sjrater. 6;01f-trøjer, Zfintcr, 111'iffluffer, 
14011111.'0er, atrminier, alle 	k,etrrliejte, 
ffienfere, 111Nrøier, ffienflreDer, Z.-øffer, graDe- 

	

Sandvig Boghandel. 	tø j, Illime»ctiflorter, 	fctcr, g.atte, 

	

E. Abraharnsen. Tlf. 55. 
	,4aftetter. Lt pcclit 1Nalq af Zaiøetager, ZeD,  

u1 ud 4.zeøgehøyr. ?flt billigft (jo 

Jens Hansen. Harborg Roeskærere og Raspere. 
Nye Sendinger, soni sælges til de sidste betydeligt nedsatte Priser. 

Worblanbe0 

Min lille smukt beliggende 

Ejendom 
er til Salg eller byttes med en større. 

Jens Olesen, 
Hjemly pr. Haste. 

— Samme Sted ønskes en brugt 
Barnevogn til Købs .  

Olsker. 
— For udestaaende Restancer af 

Kommuneskat for Isfe Halvaar 1922 
—23 vil Udpantning blive foretaget 
efter 15. December d. A., hvilket 
herved bekendtgøres. 

Sogneraadet. 

Til Jul! 
En Del Billeder, Vaser, Broderier 

(Haandarbeide), særlig passende til 
Festgaver, sælges billigt. 

Kaptajn Hahn, Allinge, 

en Shg er den 6edsfe 
julegave? 

Det største Udvalg af Bøger fin-
der De i 

Sandvig lloglialldol. 
Tetcton 55. 

Mallulakluraideliogell 
anbefales med 

nyttige Julegaver 
Herre- og Damelinned, 

Trikotage, Duge, Pynteforklæder 
og lommetorklæder. 

E. Abrahamsen, TI. 55. 
Sandvig 

Varekbrsel' 
fur Vang Brugsforening udbydes for 
Anret 1923. De nødvendige Oplys. 
vinger fagsi Brugsforeningen. 

Skriftlige Tilbud bedes indgivet 
til Tirsdag den 12. December 1922. 

Bestyrelsen. 

Isl. Lammekød 
af meget fin Kvalitet er hjemkom-
met og sælges billigt. 

Kogeærter 
af uy Høst, meget Ietkogende. 

FIE/Ar:eller, Bønner, prima nye 
bornholmske Byggryn haves part 
Lager til stram Priser. 

Kolonial 
altid i bedste Kvalitet til billigst 
mulige Priser. 

P.C.Hoini, Allinge 

Rammelister 
er hjemkommet og sælges til bety-
delig  nedsave Priser.. 

Billeder indrammes, 

J. e. Yfolm 
anbefaler 

Jagtbøsser, 
enkelt- og dobbeltløbede, til meget 
smaa Priser. Ladede Patroner, Pa-
tronhylstre, Krudt, Hagl, Fsengheet-
ter og Forladninger. 

Salonbøsser og Ammution, Luft-
bøsser, Pile, Kugler og Skiver. 

Overretssagfører 
illojesen Jeofoed, Ran» 

St, nortfin•gatle 17. 

Inkassation, Dikumentskrivning m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Formd. 

Spande og Baljer 
billigst og bedst. 

M. C. Fund'. 
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Fineste dansk Febrlicat 
AK9 Peklarr, 

	.....■■..~1.1■•■■■••=1ffin 	 

x‘11.  Rep  ,Vi'har 'Eneforhandling 
at det ægte 

a  ZEPHINIEFORI KRUM 
Spar Penge — Spar Vask 

Bemærk Varemærket. 	 rete2r.(  

Vort sirbejddtoj 
er det stærkeste til Yrisenl 

Nordlandets Handelshus. 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

SCerdigsyede 9fa6itter 
kober De altid med størst Fordel hosos, da vi har et stort 
Lager af ganske nye Varer til yderst billige P'riser. 

Nordlandets Handelshus. 

Tvistlærred 70 cm. 
do. svær BO cm. 

Sværtkipret BO cm. 

Nordlandets Handelshus. 

BORNA er god ! I 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Borehalms ileuelahil Nargarin 
frematillee, behandles oeopbevares, viffganske uvil- 
kaarligt forlange dette højflne Produkt til eine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Gode Buchskindsbenklæder Kr. 6,50, 
Stærke Maskinbenklæder - 	6,50, 
Amrikanske Molskindsbenklæder - 	12,00. 
Stribede Buchskindsbenklæder - 	12.00. 
Vi har Eneforhandling paa de originale 'Pioner-Over-

fra Amerika, der er dobbelt saa stærke og ikke dyrere 
denorske Efterligninger. 

tiordloodels lloodoishos. 

Frederihsborg. 
TTvor nu Frederi k sborg Slot 

bus engang Ilillerødsholm, som 
midt i det 16. Aarhundrede ejede. 
af Herluf Trolle. Det var dengang 
en temmelig forfalden Borg. som 
Herluf vist heller ikke har tænkt 
at gøre noget ud af, da ban sad 
som Kongens Befaingsmand • paa 
Krogen Slot, den Vagtpost ved Sun-
det, der Ina, hvor nu Helsingør 
Jernbanestation ligger, men siden 
blev afløst af Kronborg. Imidlertid 
byttede Kong Frederik den 2, sig 
Hillerødshnlm til ved i Stedet der-
for at overlade Herluf Trolle Skov-
kloster ved Næstved, det senere 
Herlufsholm. Et Vers over en af 
Portene pan Frederiksborg Slot 
minder den Dag i Dag herom. idet 
det siger: 

'Frederik den Anden god og from 
Hans Naade gjorde dette Bytte, 
At Hillerodsliolm under Kronen 

kom, 
De Herluf til Skovkloster flytte.< 

For den ivrige Jæger Frederik 
den 2. maatte 11Plerodsholm være 
en seere værdifuld Fesiddlse med 
dens Skovens rige Vildtbestand. 
Han forandrede G.lardens Navn til 
Frederiksborg og byggede meget 
rm pan den. og han begunstigede, 
et den lille Landsby Hillerød ud-
vi'ciede sig til en Købstad (natur-
ligvis til Slinde for SI-ngerun, den 

.ode Kebstad, der Ina en. 2 Mil 
. 
Iler fødtes Christian den 4. 1577 
sem Frederiksborg synes at hm 

i'et hans Fader.; Yndlingsop-
:d ed, blev det ogsaa hans. 

-11 nedrev di t nusle af flygnin- 
.•enie et inest.in 	nyt Slet byg- 
i-ilr lian Kroir ma n før har ment, 

Christian clou I. var ein egen 
cilelet ser vi gereke vist noget 

iclerledes pan dette nu. Huns 
Stenvinkel, i sin Tid indkaldt fra 
Nederlandene, var den egentlige 
Ark iletk. om  han end døde, inden 
.`..-bejtlet var hal', t lierdigt. Men 
Kongen var i Stand til at vælge 
Bygningsstilen, den saakaidte Re-
naissaneestil, og forstas Tegninger-
ne og gøre Forandringer ved dem, 
liere:om han ved sin _Nærværelse 
fremskyndede Arbejdet og holdt 
ok med Udførelsen. Et snare shiit 
Slot blev det — >Herlige Slot med 
de blinkende Fleje, aldrig i Nor-
den Din Lige man saa,c siger en af 
vore Digtere om (let. 

Desværre har Medaillen en Bag-
side. I de ca. 20 Aar, Arbejdet stod 
paa, led Nordsjællands Bøndør en 
meget hanrd Behandling bamle un-
i'er Arbejdet, der blev pnaingt dem, 
og naturligvis endnu mere naar 
nogen havde prøvet at rømme og 
var blevet grebet. Her er det 
Punkt. hvor det er vanskeligt at 
undskylde (len ellers i sne mange 
ifenseender tiltalende Konge. 

I Enevoldstiden spinde Frede-
riksborg Slot en fremragende Rol. 

i dets Kirke blev med en en-
kelt Undtagelse de( enevældig< 
Konger og deres Dronninger kro-
nede og salvede. Vor første konsti. 
tutionelle Konge, Frederik den 7., 
satte ogsaa Frederiksborg højt 
Hans og hans Gemalinde Grevinde 
Danners Hof var ikke det bedste' 
men den Statue, Hillerød har af 
ham passer godt til hans jævne 
Færd derude, som han staar i dag. 
lig Uniform med Fez (fladpullet, 
skyggelos Hue med Kvast) pan Ha 
redet. Kunstneren havde først gi-
vet Kongen den vel ;endte lille Pibe 
i Hanoden, men tog den saa bort og 
lod barn stikke Haanden ind paa 
Brystet. Gid han havde Piben igen! 

Natten mellem 18. og 19. Decem-
ber 1859 brændte Slottet. — Re-
naissancetidens Bygninger var ikke 
indrettede til (len Opvarmning, vi 
nu kræver. Det var 10 Graders 
Frost, Vandet frøs i Sprejternes 
Slanger, næsten alt brændte; kun 
Ydermurene blev stenende. Folket 
tog det som en Nationalsag. En 
Indsamling og en Rigsdagsbevil-
ling lod Slottet rejse -sig snart 
igen, og senere sørgede Brygger I. 
C. Jacobsen pan Carlsberg for den 
indre Udsmyknings værdige Fuld-
endelse, paa den Mande, at Slottet 
tillige er et nationalhistorisk Mu-
semen. 

Et Resag pan Frederiksborg Slot 
er lønnende. Haven, selve Slottet, 
Riddersalen og det sankaldte Bede-
kammer i Kirken med Blochs 12 
dejlige 13111cder fra Jusit Liv vil 
11-?1(tteren ilske glemme. 

E. C. T. Luuddliiii. 

-t&NG.1. 8/47 
NORD 

Uldtæpper. 
Ny Sending af Uldtæpper er hjemkommet til mange Priser, 

Særlig fremhæves : 

Meget svære gran Tæpper. 	Storr, 140x 190 	Pris 10,50, 
Lysdrap prima ekstra bløde Kval, 	125>100 em. 	- 10,25, 
Gode gran Bomuldstæpper 	135 190 cm. 	4,40 pr. Stk. 

Se vore Vinduer. 

magasin du teords 2ldsalg 
Mf. 5, ved Victor Ylanefi Allinge. .11f. 5. 

Meget lange Udskudsbrædder 
— ogsaa korte Længder, — ' in og 1" tykke, sælges i større 
og mindre Partier meget billigt. 

Nordlandets Handelshus_ 

Friskbr. Aalborg Portland Cement 
i Sække er nylig kommen paa Lager. Særlig billig Pris ved 
Køb at 10 Sække og derover. 

Nordlandets Handelshus. 

kommende Uge venter vi Skib med 

Store Derbyshire Ovnkul. 
Dobbeltharpede do. Nøddekul. 

Knuste engelske Gaskoks 
som sælges til særlig billig Pris saalænge Skibet losser. 

Bestillinger udbedes. 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti smuk og vægtig 

Seger Havre eller 
gul Næsgaard=Havre 

købes til højeste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

,9ereå cirikotage 
kober De med storst Fordel hos os, da vi har det største Lager af 

nye, kurante Varer til yderst billige Priser. 

Herretrojer fra 2,00. 	Heluldne Dametrojer 1.50, 
Heluldne Bornestrmper 90 Ore. 

9toOlatibet ,banbel541W. 

Ingen ved 
hvor lang Isperiode vi faar i Vinter. 

Husk derfor at indgive Deres Bestilling paa 

KUL og Koks. 
En større Ladning ankommer nu. Ved at indgive 

Bestilling straks kan der købes billigst. 

Witinge goloniat 43roDiittforretning 

Glas og Porcelæn. 
Et større Parti udsælges billigt. 

?Min« ffolonini &j3robtiftforrefiting 

Bestil Deres Tryksager i Hinge Bogtrykkeri 

70 bre 
100 - 
150 - 

al Is 
end 


