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„, Nord- Bornholms Ugeblad"

Lit k -eta I et Antal af mind« 170I3 Ezren71
1
1F 4, I.

...nue.. genne, P,...re,everasi eller red
rore Bed 1 ihung. ]andetg, ()hev, nier.
id., ■ ZIN Øf Kirrnenski•

„Word- bQraho um Ugeblad"
iler den største LldbrimieSs: i Nonsirs Henså
ilirs, Gyst i etapen Item og syner sig dørg, Pedal ni Avertering
,, Nord-Bornholms Ugeblad"
»mer, garni Sekencligørelser af enhver Arl
wiracone Køb, Salg, Paraningsmeddelelmr,
C.,:isr- eller Aliftsmager, Alpittlonet etc.

,, Nord - Bornholms Ugeblad"
,,„„ „ude, au hep Fredag; kan beetilles paa alle
Pastkantarrr 34,77t paa Bladets Kantor ep
a,stet i Kr. halrnoriig,

r

Fe6rudr.

L

Nu knuger den os atter,
denne frysende Vinter,
evuber vore Gade' i Tøsne og Snavs.
Længsler] efter Sof,
thtr spirende Blomster,
I irstunaner i vort Hjerte
og gemmer sig tavs.
Forstummer som en Fugl.
•
der for tidligt har prøvet
barsle F'
r fri

;og

hænger trist med Næbbet,
forknyt og bedrøvet.
Kolde og spotske Februar,

/%#
occericcconareace

har siddet 1 min Stue
med Lyst til at aabne
Ruden ud mod Dagen
og slukke min Ovn,
glemme Vintrene Mørke
og spænde al min Ungdom
lur Vaarens triumferende
og spraglonde Vogn.
Thi Solen stod og fristede
derude over Taget - uekyteliel er mit Hjerte
og holdes let for Nar,
turdi det nyder Glæden
selv midt i Bedraget Kolde og spotske Februar I
•
Og ses maa jeg se pos
at Solen forsvinder,
stjæles al de Løfter, den leende gav!
Smeltende Snefnug dugger
mine Ruder.
og atter er min Stue
som en vintermark Grav,
hvor jeg sidder spidsfindigt
og filosoferer
over Dagene, der kommer
og Dagene, der var,
og etaer mig initials med dine
Gøglermanerer,
kolde og spotske Februar!
Jeg

Men trofast ligger Haebet
i Hjertet og spirer,
lyekeligt og trygt som et Frø
under Jord,
anende, at en Gang skal
Forenet fødes
med samme gode, evige Kraft,
som i Fjor.

"e eee
ecocesconori

Fredag den 2 Februar 1928
cc000ccceccome0000ecoeggroacee
Og Smerterne skal stilles,
og Trængslerne bødes,
ae Lyset være Balsam. paa
Vinterens Ar,
og de skal du glemme
for det nys, der fedes,
- kolde og spotske Februar ;

y3.9 Mut tru
muse
Gnnse vist. del Hele kunde %gere. gaflet meget 1.1erre end del gjorde. - jeg kuude.hilveivnistel begge

Jeg finder denne Dram
i hvert øje, jeg møder
dagligt paa min Tur
gennem Gåde og Park,
ser deri mellem Græsset,
hvor Snesjappet siver,
ser den i Mosset over
Træernes Bark. Alle Vegne gror den.
Den sprænger sit Gitter,
og en Dag vil den biometri,
vore Længsler tit Svar.
- Længst blev vi led ved
dine Luner, din Flitter,
kolde og spotske Februar

de unge Mænds Vonskati'for 'bestandig; i Stedet for ku» iltut ane.
unge Mands Og •var' der 'taktilt'
tille Dage, er jeg sikker paa, .1l
det vbr endt med en 'Duel mur jeg
ser bort fra, at de ikke havde Pe-

eriplyer pen de 'fidel.: -e- lok hvad
jeg nu skal fortælle tikats notlap
No Grund ar en porepig. Da jeg. gik tni, Var riet fint' Vejr
neariske nok en le
lil Smule skyet.
men efter mene Begreber sne d<
aldeles Ikke ud tit Regn.
Ikke desto mindre regnede del
- senere; .det hegeantee netop 11-

Thorkil Barfod.

draa Srodtur
gennem dur opa.
Sems forlener om sine
1h$441upteitriterit Lader.
(Kun tor Bordbombe:dm" Ugeblad)"
Streussetten en Hine,
Stab in der Hind,
zieht einsam der Wendrer
den

Jeg bar galet gennem Hever
og Parker og vejret,
snenet 1 mig Duft af den
klæbrige Muld,
troet at se lysegrønne Skær
over Plæner
og smilet glad, naar Lutten var
af Solflimmer fuld.
Jeg har set en munter Solsort
og kaldt den for Stæren,
har talt de spinkle Knopper,
som Buskene bar,
formummet mig sort nyskabt
og givet dig Æren,
kolde og spotske Februar I

til alle- Bleu§ 1 A Ilinge.•Mand•Ig,
Olsker, klunker, Bo og hl. meaeiter

von Lande zu

Land;

er ziaht manche Stresse,
ar aildit ~chart Orl doch lort MIS er wieder,
muss nerier fort.

Jeg fik mit Vlaticum udbetalt pas
Herberget, og Værten vekslede mine
Sveltser-Fraffcs 1 lyske Mark. Reservebeholdningen var skrumpet ind
til et Minimum. Der var ikke Read
til Ekstravagance - nu maatte der
spares.
Efter at have spist Frokost lorfod
jtg Lindau ad den lange Træbro,
ad hvilken jeg var kommen. Til
højre for mig havde jeg Udsigt til
el prustende Lokomotiv, der benede
sin Vej ind mod Byen ad den 550
rn lange Jernbanedæmning.
Vejen førte mig opad de skovklædte Skreaninger. Oppe pas et
Højdedrag vendte jeg mig om og
saa ned over Bodensøens smilende
Vandflade, ned mod deri fredelige
By, der med grønne Haver, hvide
Mure og røde Tage som et Ferige
dukker op af dat disede Hiv. En
fjern Dirren al Kirkeklokker Ioner
mig I Mede. Nu ringer Klokkerne
Bubbis Mor ind 111 den evige Hvile.
Der etsar et ensomt Krusifilis ved
Vejen. Jeg safter mig pas Vejkanten og stirrer derop. Det er Madonna. med Jesubarnet. Jeg mindes
Bubbl I Uvejrsnatten, knælende, bedende. e Bete, bele, ohue Shin , . ." Jeg kan Ikke bede. Og dog former Tankerne elg som t11 Ben en Ban om Hjertefred og Livstykke
tor den kække Bubbl, den unge Pige,
der vilde vare en Dreng.
Langs Søen» Bredder mod Nord
møder giet grønne Marker og Haver - en frodig, tætbygget Egn. Mod Vest og Syd haver Bjergene
deres Bølgelinjer, Alpelandet
det

Kærlighed gør.« blind undertiden ogsaa del;*
stilne Panurama. Foran mig mod
Øgt skovklædte Bakkedrag, hver
Landevejens hvide Bamlet fører mig
op og ned ad lange, dreje Bakker.
I den 1111e By Weller fik jeg stillet min Sult og kom ved Aften til
en Kro 1 Nærheden af &autor!, hvor
jeg overnattede. Egnen er her tyndttudolket med Græsgange og Skov,
Kvæget gear frit omkring, ligesom
pH Alperne.
Næste Morgen fulgte jeg Dalen
lange en lille Se og nattede Inimenslidt, en Herre, smukt beliggende
By; fulgte filerfloden mod Nord og
kom om Aftenen til Kempteri, der
udover et smukt Rita dhus, Store Pladser og offentlige Anlæg - ikke har
noget særligt af Interesse. Overnattede i Zur Traube.
- Illerfloden slynger sig gennem Dalen, men jag maa videre
opover Bakkerne til Kaufbeuren et søgt Valfartssted. Det er en romantisk lille By, og skønt det saa
ud til Regn, kable Jeg ind til Aftensmaden og spiste den oppe paa
den gamle Byvold med de morsomme
tegltækte Bymuie og gamle Team.
Del er den I. August. Atter er der
gaaet en Meaned. Tiden løber altfor hurtigt. Jeg naar næppe hjem
før Efteraaret.
I Herberge zar Lamm 6r samlet
en Del Rejsende, der er Liv og Ly.
'lighed, men jeg har ingen Lyst,
epistler Read III at deltag* i Leget.
Oppe fra mit Værelse harer je
Larmen nedenunder, men .kun et
øjeblik, saa lager Søvnen mig tingen,
Næste Dag var det Revyen. Jeg sad I Skankeinuen og sat ud
ad Vinduet, hvor Regnen igin-mede
ned, sti paa mine blankpudsede
Støvler og sukkede. Dle Dierudel
skænkede Morgenkaffen eg lettede
daarligt Vejr. Verflucht I Alligevel
tog jeg Afsked under et Ophold
mellem Bygerne og 14-lurtIgniengh,

delvis gennemblødt nemede jeg ved
Middagstid en Kro, hvor jeg ventede
Bedring al Vejret. Atter ildsted, Bakke op, Bakke ned, gennem Skov
ad en opblødt Landevej. Regnen
øste ned og total gennemblødt nattede jeg endelig en Landsby en Mil
fra Landsberg. fik opspurgt Genegivergaerden og kom I Seng Kl. 4
om Eftermiddagen, Folkene var
urt venlige ål rense og ovnterre
mine Klæder, jeg fik Karle og Altensmad paft Sengen og sov ind, glad
og taknemlig mod Forsynet.
Først hen paa Formiddagen næste
Dag var mine Klæder terre, og da
det klarede op forlod jeg de gæstfri Folk og gik til Landsberg. Det
er en gammel, snavset By med store
Savværker, en rigtig Kulsvierby, der
lever sit eget isolerede Llv. Flere
Kirker og Klostre og et gammelt
Readhus 1 Renalsancestil med Freskornalerler.
Lechflodens lerede Vande bruser
forbi, og da Jeg passerer delt gamle
Bro, ser jeg at Floden er ved at
sprænge sit Leje, Vandmasserne
presser pas, 'øger al elve alt med.
Gik videre op ad den høje Bakke
bag Byen, Solen bred gennem de
sønderrevne Skyer og tørrede Vejens
Pytter. Forhaibentlig var Uvejret
overitaaet denne Gang.
Blæsten jog fejende ben over
Ammerssen, smaa toppede 'Bølger
kastede en lang 3kumutrfbe Ind til
Bredden, Poplerne langs Vejen bøjede sig for Vindens Tryk, der var
Sus som tf Ettaraer i Luften. Kold
og blæsende las den bayriske Højslette foran mig. Fra alle Retninger
syntes Chauseer at samle sig i et
Skæringspunkt langt ude. Det var
Slørstaden Mhnchin; men jeg 'mede Ikke Byen den Dag. I en lille
Landsbykro mutte jeg give op træt, forblæst og sulten - og meden' Mørket faldt paa tændtes I Horisonten,Lys ved Lys I Triagehavel.

ee som jeg vor kornmen udenfor
itntionen, riaa Vej hjem. en trolast steernmonele Regn, »TI ædel.
alod+nel lugede at vedvare hele EI.ermedesagen - Jeg hader Regn;
len kan foraarsage uberegnelige
Kfyliker i galte Illæder. De kan
Sorestille Dem mine Følætere ved
ITelsigken til at skulle rata hjem i
, genet eD4elya, geringen Be. en, med
overefeenket Dragt. Der holdt
3 Biler -udenfor Statienerg snit
reg 11,61e ikke Penge emte ilure mil&
eg seterfolgefig var des' ikke en d
nine Venner i Nærheden der kunde titteeele at kere mig hjem; til
elle andre Tider er de ged at falle pyer tinreden for at søge mit
helskab. - Nas der var intet et
rinde ved at slem og filosofere:alteta begav jeg mig paa Vej hjemrel med den største Fart
Og saa, pludselig tilsmilede eL
ieldigt Træf mag.; Karl kom greamde ud fra Tobakshaudlerem de
eg var kommet nogle faa Skridt
ra Stationen; jeg kan gO-clt Ilde
- Et eller andet fil ham

il at se heuimod mig; lian hilste,

han bar
›,:ut en Paraply, han var netop
:ed at slam den Op, eta Iwan fik øje
Jarl mig I et øjeblik var ban ved
nin Sid::: heldigvis havde Regnen
kke naaek at anrette. særlig Ulykpag mit Toj endnu.
tg i -dot samme saijeg tut

"Kæreste Sigrid, hvad bestiller
lit her uden Paraply"?
Jeg bliver uaturligris vand; var
let'eneste naturlige Svar; [den eg sagde det nu ikke; jeg nuft,des
ned mit give hani et af disse Side»ikke, sen fulde af Takneennielehrei, som man ser dom pen Fil-

"Tillad mig", sagde han og
toldl Paraplyen -over mig, idet

lal' log mig under Armen
Det var helt hyggeligt; og 'Karl
syntes ogsaa at være glad over at
tiave nitidt mig. II-an fortolteimig
ilt om sin nye Afv>tureykle Afled

eidee-oen. enen lem, Onkel lige nu
in.i.13e give(' ham:, og at domme ef.er

den alaa.le, Karl trykkede min

Arm, rorrafte jeg gas ud fra,.ateeg
ilkir være en velkommen' Peissa{.1r I Sidevognen
regnede det værre ag
værre. -- Da vi havde gaaetet-tilte Stykke, hvern er vi watt egenat

ien. forld, andre end, Flagehl I
Reraid er samlen en rar D egeg;
'eg der gik hen med ,K reven op Om
Arene og uden Paraply. - .En Ide slog
"Der par Harrild"i Sagde jeg.
'Se den stakkels Fyr bliver helt
eaadat,
"Filain om det"? Svarede Kart
en Smule kort For Hovedet, for"- .
kom det mig. '9'o er Selskab nok
"., heeleirege han areekeuses

"'la„ nej!“ p,iti, si, lede Jegm..,"Man lesui lotte la - kølet )sparg
Rilud' Ikke vil i Ly her unitar
ctraptyen. Du teir »le togål h1e1 ss.-4"',
.
•• For Karl kunde svare, hot-do

irmi

, eg kaldt paa Harald: bon kom
eget, hurtigt; da hun ;la bverh
det var. -- Og saa var vi tis: and&
Parriplyen. ,I Klin De forstna da.,
Karl blev "tritirdst.dig muggen: Ganhans Paraply;
ske - vist var det
luen — jeg spanger blot, vilde De
roligt se paa, at en stakkels 14r
blev Mies:nal.?
"Flariber .ibbe, jeg kominer RI
1."IeSiglied" Sagde Harald prøvende, og log min ledige Arm.
mumlede naget
Il hird ins,te q
min at 4Mnaorisk&le, Folk vilde hu, led
esd!,a1.;11,13,')u
' rke sete al lage der
1
' ajennireira.
- "Naturligvis9, svarede IlaraN,
- • :'Hvis I masker al være alene .---"
"Undskyldninger er, ganske ti,
• indvendige", Sagde Karl biltort;
"Sigrid foretrælcker Forandring;
o mare jo bedre"1
Hvilket var sandt; — men hvor.
'fint af linra -at sige slet! Jeg var
fed "at koge .mver" af indignation.
!Tifa, lian% inlinuml liarrildtismaa Slag; Sigrid er god nokvel
"Sart num 11u hellere folge benle hjem", snerrede .liatrl,."siden
sun Lader fil al fo'retraikke Dil
ielskab fer udi"!
Naa, heldigvis vor" Vi - ml lige trienfor min G'adetler. — Uden • et
Nrvel eller noget, snappede Karl
;hi ulyksalige l'araply til sig og
Tampede af .alene; efterladende
s staaende parr Fortovet og sik-'
cert lignende el Par nette Lilo:
er. — Jeg v ilde virkelig ilrate'll'rke
root, at nogen kunde optræde.saa
tge nkse rl ig I . --- For - Pa a ruin. 'Ære,
"eg gjorde det ikke far et 'flirte
ned Harald, hvad de sikkert lægte lro.le om mig -Jeg ()tiskede ganske. simpelt,
sgsaa at faa en paa den anden Sile af mig; sæt jeg kunde komme
il at saa !Mdl under ParaPlyen,
Stedel for. .at have den. ene
;kuldet- ude i Regnen, saa' den
'lov Kell va id

Fjerkræet.,,I.:ndersogelser over LandhruDrifIsforhold",:- Ifvor Regnskabsresultater fra danske Landbrug i ,taret 1920-.21 er offentlig--4
g -o-1, tindes en interessant Oversigt over Honseholdels Renlabililet.
„Disse
vil „sikkert inter-.
etid at c Fjerkrievenner, og
makIdee ogsan dette „Kr.o..^" Fjer],
, ler',1141et diSSIP-herigennem.kan-faa
(-1 talniessii d Devis ,for, at Finn- ,
sere -litIfidt+CT;ir•fler
r
Srion'tTIiIl
lij.thcaler, de olie gor deur skyldige
111 ,1211roe Iinvegeerdel i Vor:tarsFølgende Tabel giver
Oversigt over'..Neittiogerskard. Pr.
''oo„o;1 de sidste Ane
_
.
.1920-2l ' 19.2(1
18-19
17-18
„1,0,70,
1.;08
•. • • ..
Sammenlignes . Hønsenes Overskud med,-Svinenes, vil. vi hm al
frembrngte ler hans
det-iniarime OVaiskud'soin.et Svin.
1n211-2i er det Forhald noget forundret, blet-•der her været stærk
Fremgang 1 Svinehuldets HatlaLLhlcl, Ud -ton
i Ilegnskabsresultaterne fremkomne Overskud kan
Laniletli • samlede Nellooverskad
beregnes til en. 72 Mill. Kr.; dog
en gainike avtig Sum
.
At Ilonseholde.t horden størsle
Betydning
aniudre Brug, er
en ret eadt.,,Sig,-,ditig overrasker
del noget,,paaX Reguskalisresultalerae sisus, ;at Iltismandshrugerua
opriatir .indtil det _dobbelte Nettooverskud pr. iitme, i. Sammenligning med de lidt. slorre:Gartado
itu Udregning med Regnskabs,
residtaterne som Basis viser, at
de smigr Bære tager de rm- pf 1.
bjørn af de 74 Mill. — eliter ittil
411 Mi11. Kr.
Aursagerele til denne Forskel
cliaa silviolgelig lame, i
de, briorpaa ilIonstelrohlel 'livem!
drevet, og - sikkert navnlig i Avlam Ledelse, idel der prut dette
~IK
næsten inSnheag gøres liga Bon■lergitsrM,
ae og de storre Gaartle. • •
De Principper, som, hvides i
Skrift og Sli, natir pari disse Garirde
kun aill4ir • siaddeal ud til FjerII

Sorgea2r1
Del
-do.,: enetages %r.
gen1-I •-•
:11,{1,11-1 i Anre4
1792 al ,4 ii r.-e - nemme Adelsm•kjja <,... lhlef.I Il, det' hønitte
sainT,,4. 41 s,lskab
Delidses
store. Stitrit solgte han del til •Uliieli Adolf IldIstein, der ow.na
forte et storl Hus Af ham koble
Frederik ,len I did til sin Son,
den senere Lblistein den
genrckl:r, dell 1...il ddillwre lyske
Enkel n arltgee inde Smil] ie
riciter tiurs 1)1111 ell Datter
af hende I-odde der el Par Air,
live, eller
.slid ledigt en
Sal to I titristilin 41 ti. del
i d.i, le med flere "I'llb -gninger og
indrettede del til Sommerbolig for
del .haverende 1<ronrrttlsep: r.
Snart el ler blev
ronpri n sen
1,, wige som brederik d. 5., og som
sandal' benyttede lian det ikke
megel. EI Par Arm efler lians Dild
-'elgles del til en rig .liollmand i
1783, tig karl citer ~e Arveprins
brederik, Christian d. 7.s Halvbroder, ilet. Denne Prins foretrak (kig sum oftest ntlho-past due'el- - pris i Hornsherred: men med
hans S.-in, den senere Cliristi•en
, tik Norgisifei cn (;lapslid, Iler
huede hau ikke blot meget min
St'ininieren kir lig tinder sit forste, med Skilsmisse endeode
lesknb med Chnriotle
uf .leeklenburg-Scloverin, Frederik d. 7.'s Moder; men fra 1822 o'er
det fast Sommeeripholdssled for
ham og hans Gemalinde Caroline
Amalie af Auguslenhorg, bande
som Kronprinsepar og som Konge
og Dronning trods det,s.Lidenhed
.. Det var ikke blot fyrstelige og
adelige Personer, der 'færdedes
her. Der kom ogsna Videnskabs
mænd, Kunstnere, Digtere. blamli
andre Oehlenschlæger, og Præ.
sten-Boys, Salmedigleren, der har
givet er. Foraarsstimen „Naturen
holder Pinsetest" og Efternarssalmen „byld hælder Anret i tin
Genf;", (orriden ,.Bliv hos os; 'Mester" og mange andre, 'neger brugle Salmer. Efter-ha:inden. gik Caro'ine Amalie, der var meget reli4,1;e1- t,3.og
oneilitt
niv rugr44-:%-stli.,
paa Sorgenfri Som i Koben
havn var hun ogsaa i det lige ve.1
Sorgenfri liggende Lyngby meret
for de :fattige.
,'.lifter Christian d. 8.'s Drul 1 Begyndelsen af f818 vedblev Caro
Hele Amalie at bo pa.s Sorgenfri
o n Sommeren, Hendes Brødre,
Hertug Christian Augast af Augustenborg og Prins Frederik; of
Nue,.-stol i Spidsen for °Kord
lige billigede ikke deres Tank....
gem,, ,Ing bluedes ofte over deres
Ilandienutade; via hun sandedes erfarede, at Prinsen nf N
for
'fræfningen ved Bat havde linagt
sine Tropper at' tvure ideres
Spidse paa Kampens Dag og havopfyldt delte Ved al være fdran
paa Flugten mod Rendsborg, blev
hun rod og udbrød: „Jeg havde
dog troet, min Broder. var, e.P. ti4P --• Sr51411f-;
'ik'e- firt
nma jeg beholde." Endskønt brut
var aldeles usikyldig`i Brodreire.s
-.Forhold, kunde 'det dog•ikke rrnere andet, und,at der' var.,Missfemring imod limir i København
den Tid. del rr riineligl, al Sorgen!ii stir har været hende særlig kaart.,I 185f, blev den djærve
grundtvigske Pi-1-4! liordam Præ
I Lyngby, lian blev hende en god
7-1-jariper i hendes Foretagender,
og nogen iErbadighed vistes der
hende i Alderdommen bnade at
Kongehuset Og det danske Falk,
der opfaklede- hende lidt i Bulning
af det bedstemoder-lige.. — Garnlo' Ciq''dere vil svineles ;Vaglerne
3 hh"%rgenfri, hOor man- sod visSmangOder, ;ag det heil sig,•af ;efter!
Enkedronniiigens FOrkingentle ingen Officer maatte inspicere -hvad der til Ære for 'Afdelingens
Auud kun -blev lidet
I "Kongens ITriVe" i København skiar det' irlditrit
tud-, Ikke blot en' af Børnenes
Digter IL C Andersen, men ogi,aa en af Caroline Amalie, [limebrydersken for Asylerne og Søndagsskolerne; i Sorgenfri' SfYnAShitve er (1.r ratlit lielifle.en smuk
Minderitalle. •
Nu Benytter Kongen Slotte!,

E.

(3-: T. LIAND,DrA41:1-1.1

Gudstjeneste otz ildtier

.`frelsens 3fier,51t1inge I Raget 3fe liefis k
Bedste
t
Prisen er nedsat III I Kr pr I e kg.

Dukken blev sundel paa

Nr. 82.

J B Larsen.

.'Vinge Sandvig
2ffioldsforening,
art, liter Lisioraltorsarriling
ti4li 3. Fetnuar K1 7,30 pas Fors I
s m ing;huser .Hammershus..

I 31,e

190 ‘,),

iles

hg vil Ingi dig

Fil Lund.
Røgeriet, Sandvig.

-

i

Jeg vil bygge dig en Hytte

i !lamt I mene Drømmes Skove.
Under Ly af store Kloner
skal du trygl og roligt sove.

q iografen •

Jeg vil tække den med brede

Søndag deri 4. Februar Kl. 71/,,
Forevises den store Pregiflim.

-•

Flor eulri

Il h.
fra den italienske Renreasanse som
blev aflyst f Søndags.
Foresifilingen varer ca. 2, Timer.

B ede frø de sorte Grene.
De skal lune tor dit Leje
liner du ligger der alene,
hvor det gode Merke ulmer,
og hvor Ensomheden læger,
mens du venter mig frs Ødel
SOM en stærk og trofast Jeger.

tiørn under 16 Aer har Ikke Adgang

Skovens Kvisle, lønligt Benet,
holder Ira dit HjearIe Angsten
III jeg kommer 111 din Hylle
og med Stolthed viser Fangsten.

:19111~11•1111111411•411111:
Barber og Frisur Bang

Og du smiler mildt og kærligt,
du der ventød mig saa Irollk,
mens jag vildt og vejløst flakked
borte fra din lille Bolig,

Vestergade, Allinge. trænes hver Fredag fra 12 til Aften
; pas Rø Afholdshotel. -

hvid

J. R. Larsens

Stangste6e,

KAFFE

pr. Halvkilo 35 Øre.

*Mule - fteltretiefg",t1
fflrobuttforretiting.

Nytle

41111111419•••■•••1111

een brii tm2ler bi, Moden.
Søndag d. 4 sF

Prima

111

er til Salg hos

Søndag d. 4 Pebr. taler H. Mortensen Kl. 4,30.
Mandag d. 5.— taler Nielsen-Skern.
—
—
Tirsdag d. 6. —
sdag d. 7 — taler 0. Thorngren.
Ottedag
Torsdag d. 8. — taler Svanbtek.
—
Fredag id. 9. — —
hver Aften Kl. 8.

Chr. Børen/sen,

kan tiraks las

Riie Skovgaerd i Olsker

God Spegesild

Luthersk, Missionsforening

alfens

t ero Mælk,

J. B. Larsen.

afholdes, om Gud vil, samledes af

10 unge

.4 ti

Kids hus

2 Kr. kg

Allinge

og en Hnne er til Snig.

En Karl,

;r:

Nye] tørrede hele Æbler

I Salg paa
Svartingegaard,
Til. Hasle 115.

Alle er hjertelig velkomne.

St. Myregnard,

Nye tørrede AS6ler

Grise,

—
Mandag d. 5.
Onsdag d, 7. — Nielsen-Skern.
Lørdag d. 10. — Svaabrek.
hver Aften Kl. 7.

el til Salg pas

J. B. Larsen.

4 og 5 Uges

Tein ffissionsfius

Kealroer

Fine, store Citroner,
er lij.m1.011Jne. P.isen er t.ii, g

Bestyrelsen

Missionsuge i

0

siore 4[1 8 Mesiild Åppeisjper

Søndag den 4 irt2t TU11
Allinge Kirke Kl. .'
Kirke K!. 10.

Az,

— aa, den Hytte jeg vil hygge
ljserni i mine Drømmes Skove,
hvor Jeg, træt af Jagt og Plakken,
ved din Side trygt skal sove.
Christian Stub.Jorgazaaan,

altid bedst. bar De ,peptyl dee,"
bruger De den al, d

Nii~o~L.

Rich Kaffetilsætning, Mocce og Cikorie •

Aarligt Udsalg!
Vort store aarlige Udsalg begyndte
Mandag den 15. A.nuar og- omfatter hele
Lagret af kurante Manufakturvarer.
En Mængde Rester er fremlagt og sælges
til halv Pris og derunder.
Særlig fremhæves:

liaandklædedrejl
Svært Bomuldstøj
-Fløjl i flere Farver
2 Alen bred Serges

80 Øre ni
80 -200 =
550

Vore Varer er købt eller nedsat til billigste Dags=
priser og alligevel giver vi 10 pCt, Rabat ved kontant
Salg.

Nordloodets

D,~N

11
11111111•11~111~
1110~
.\41kGottdriti

AroR1)

insalg

Or

1i~•

til() srdV,, l u l' Mand

•

n1 88 og 75
hedisse, 73 cm bredt,
pr. 111 120
Itadapolante, 80 cm bredt
—
92
Dowlas, god Kvalitet, 73 cm bredt
115
Bleget suer TwIstherred
— 121
Bleget 111114nimmtont, meget kraftig
— 95
Ubleget kipret Twistherred
—
glat 'lund traadet
pr. n] 90 og 60
pr.. in 75
Haandkleededrejl
—
95
meget svær
do.
— 195
Blegel hellinned blomstret Damask
— 135
do.
halvlinned —
Yiekeritykkedrell med rød Turn,
hellinned, 55 cm br. — 145
11*
do.
Bomuld med red Tern

rn I lot. r dit); relitingen. der Vrri
I ijæip af sit mægtige Vareforbrug og

,.kme Fithrikker

?-e.11.11-

•

'

;tin e

sælger vore
-- •

og

Herrelingeri
og Arbeicistøi.
El Parti pil ra kulørte Ylamehetakjorter
med Reser vemanchetter 590
Største Udvalg i Slip., Flipper og Kraver.
Sorte og kulørte engelske og danske Nøkker.
Batte, Sportshuer, Skindhuer, Storuth rier.
Kasketter, Undertøj, Pyjamas.
Arladdmbenkheder. Jakker, Overalls.
Hvide og kulørte Skjorter, Arbejdsblaser,
Uldne Benklæder, Motorlakker in. nr.

13,95
22,50
5,40
3,47

Trikotage
235
440
315
338
225
225

.97f. 5.

af alle Arter.

Nederdele.

da gas til

Tlf. !Sandvig 32,

Et Parti prima

LYS

Merseer Geniitallirrsamlingen Ikke
er beslutningsdygtig vil der blive
erholdt en Exna-.0,dineer Generalforsamling umiddelba'l efter pen
samme Sted.
Meilleiriab.drag modtages ha Kl.
5— fi.

talges for 65 øre pr. Pk.

Watiest rnsisstiW
& i‘rostirtfsrrthittig.

losmdel Fjedervogn

Fiskefars.

er til Salg eller B; lie med en Lødeko eller Kvie.

Frisklavet Fiskefars kan fems
hver Onsdag Formiddag naar Be
stilling udgives senest Tirsdag.
"«1
Allinge
'•
Tlf. 12.

Edvard West,
nord for Tejn.

Ajle-Tbnder.
Forhør Dem om Prisen
Til. n. 13.

Overreteaagferer

Mojesen geofoed, Rene.
mt.

Wortinnggeadr 17.

Inkassation, Dtkomentskrivaing m

/11,
Trælles I Hasle Onsdag Forind.

Cyklehandler Mikkelen.
Allinge.

uhørt billigt det øvrige 10 pCt. under Dagspris; pr. Kontant.

Klemeae Maskieenedkeri,

Mindste Rabat 20 pCt.

gode billige Duk og Slanger

til enhver Tid billigt.

Del udrangerede Varer sælges

Dagsorden:
Regnskaber oplæses og fremlægges til Godkendelse.
2. Foretages Valg at Bestyrelse for
dem der fratræder eller Tur.
3. Valg af Revisor og Revisorsuppleant samt eventuelt.

485
600

udsielges til særlig nedsatte Priser,

Vil De købe

Bil udlejes

z<1 Allinge. oi(;•=s1
=---

sin mulige Generalfeniarnling pas
Brugsforeningens Sal med

12 Kr.

Kulørte, uldne fra
Marine og sorte fra

ved Victor YlancR

6-7 Pnisoners

Godtkøbsudsalg

0.11. Petersens Shol8jsiorreloino

Rabat.

magasin du teords 2ldsalg

Ea Mængde Rester forefindes

Ee

Skindvarer
sælgas rneJ 2(1 pet
Muffer pr. Stk.

udsælges til ekstra nedsatte Priser,

gives ved kontant Kob paa alle
kurante Varer, som ikke er yder' lig ere nedsat-te.

Rø Sygekasse

i største Udvalg til Damer, Herrer og Barn.
Prima Kvaliteter og meget lave Priser.

Kjoler og Bluser

OverNj til Damer og Birn

ilttroldtrr

Stk, sode, birk legatrakker 16 lfr.

Itioletøler
El Parti ensfarvede kulørte, uldne, dobbeltbrede
Kjoletojer pr. m
Do.
prmin 450 og
do.
Et Parti 90 cm bredt Cheviot,
rødt og marinablaat
markstribede uldne Bluseetoffer
glatte Fløjler. grønne, røde, marine
Ira d t og..tkai4e .
4,eirs

tiper

Divantæpper fra
Plyseh Berdtrepper fra
Mørke kulørte Bordtæpper .
Kulørte Vaske Bordtæpper fra

Hedæt; 9. Februar K1. 6

Væver intil en meget lal, .._..

Sorte og kulørte

pr. m 39
Hvide Gardiner ril alle Priser fra
7 1
Etamine Gardiner med kulørte Striber
Helulden Gardinstof, liejrad, marine og
pr. m 315
rødbrunt, 75 m bredt
Nye Hadrasgardiner paa Lager.

En

.,

Avance.

Hoiredl, fjertæt Dynesatin, 70 in bredl, pr. rn 198
Do. cicibbeltbr. fjerlast, solargle
—
563
400
—
Vorteørred, hellinned, 140 cm bredt
Lagen TVIslirerred.1:" . e. ', dobb. br 1 a
188
207
Lagen Dowlas. dobbelt beat
Ira
Fjer pr. Halvkilo
215. 225 og 163
700
Morkegran Uldtæpper 125 ;, 190 cm
510
Lymegraa
do.
121:". 190 hm
Drap
950
do.
—
440
Gode, svære BournIdereenper 130>: 180
465
do.
du,
150 200
Hessians Mindraseer ti.e,1 Skraapude
•
og Fodstykke 1320
1600
Spiralsenge fra
Prima Yartaepper fra
1575
Dyner syes og stoppen gratis

Gardintø

10 pCl

kan fremividge siR,r‘ •

bril.gsle Indkilbsp:1,;,, 0j4 at Vi

2

,
..,,,rigorc:1-

V
,.!. ■:n■

Sengeudstyr
Hvidevarer

ORT Ititisrilgs enesta.ionde lave
P.i,i.: i:...iikoninter kun ved at
vf foretager vort Vareindkob

paå Haendtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar Do har et eller
andet at avertere.
Nordbornholms Ugtkblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke .
nffl,

Wfbw,å,~th
uwwww
Gir4

41)

5"riserne
paa Sylte, bajersk* Pølser,
Leverppstej og diverse andre
Paulargivarrar ore nedsatte.

Grønne Ærter,
Et lille Parti grove Ærter i prima
fejlfri Varer I kg. Danser realiseres
til 150 Øre Deasen.

.77f. 5.

Mejeridajbjergq3ard
Torsdag den 8. Febr.
Kl. 4 afholdes den ordmart Generalforsamling pas Hotel .Allinge"
med følgende Dagsorden.
1. Beretning,
2. Regnskabet fremlægges til Oodkendelse.
3. Valg al 3 Hotyrelsesmedlemmer I Stedet for A. Jensen,
P. Pedersen og A. Rasmussen,
som elle eller Tur fratræder.
4. Valg at en Revisor i Stedet lor
M: Nielsen, Bleabeli, som lige
ledes fratræder etter Tur.
5. Eventuelt.
Regnskabet tigger til Eftersyn pas
Mejeriet 3 Dage ler Generalforsamlingen.
Beurtyreleen.

Klipfisk
Fineste afrakket, nedsat til 20 Øre
Fin hvide letsaltet Klipfisk.
45 Øre pr. Halvkilo.

Fineste Caroline 5fis
Fineste polerede Japan R.s 40-45

Smaa klar* Japan Rie
30 Øre pr. Halvkilo.
anbefales til billige Priser.

5 S. Larsen, 9. 53. .Carsen,

Prisen paa Kul og Koks

TRIK,9TAGE

a Lager er indtil vidore :
pr. hl 4.50
Prima Derbyshire Kul
do. Nøddekul - 4,00
engelske Koks
- 3.50
- Smaakul
- 2,75

`vir

itu

f+-*-

«uge Shfoitial 4.0 j;reburtforrettlimi

11
Qa/:)
=1~

Mange nyttige Ting
sælges i disse Dage til meget nedsatte Priser. - Dette gælder
i særlig Grad ogsaa Glasvarer, Porcelæn af
alle Slags, emaljerede Kogekar, Kaffekander, Kedler,
Gryder og HushOldningsinventar.

Finsake da ryk k %bram!
Fklkicer.
i

Varerne er fremlagt og opstillet, tydeligt mærket med
de nedsatte Priser. — Alt sælges, - ogsaa de nye Sendinger
- med en ekstra stor Rabat ved kontant Betaling.

Nordlandets Handelshus

AFORISMER
Det fbiisprog "at den' Kloge altid giver efter ", — Unr sikkert en Ihnurian runde( paft!

lodtkelm=Ucidalg
fra den 15. januar til 15. .7e6ruar 1923.

En Del, Rester
Jo liere l'nerloinine, el Menneske har', -- desto niindre Uret,

Vi har Lager al

Ny Portland Cement
i Sække, som sælges til nedsat Pris. Ved Køb af 10 Sække
:og derover, gælder en særlig lav Notering.

Nordlandets Handelshus.
Nye Sendinger._
Solide og smukke Monstre al Spiseskeer og
af alle dags . Theskeer, Kalle. skeer, Skeer at anvende til alting, ligeira Grød til Syltetøj,
-Frugtknive, Paalaegsgaller m, m. bortsælges med stor Rabat i

af forskellig Slags er fremlagt og mærket med Maal og Pris
til absolut Bortsalg, ligesom alle vore Varer er mærket med

har han!

Pris, og gives

10 pCt. paa alt -

undtagen Garn.

Vi har et stort og kurant Lager og !ører altid gode Varer,
Et Plagiat er• — el selvskrevet baitigilonislievist

som de fleste kender, At anføre hver enkelt Vare bliver for
vidtløftigt, da vi jo omtrent har alt — saavel i færdige Varer
som i Metermaal. De solideste ag bedste Kvaliteter i Manu-

Jo bedre, inml undorholder
sig med sig selv; jo dnarligeregor
man del nied - andre:!

NrGatler. Knive

Den, der intet frygter af Liter heller intet af Dodent
vet fry.g

Nordlandefs- Handelshus.

faktur og Trikotage til den allerbilligste Pris.

,,ens dansen,
_Svære...galvaniserede

del er Finlic,
Benktioniere,
der forveksier Erindringen mod

Kulesaspr, Pe 1
umsKogere, BradmasKiner, Pander, Strygelaern
Strygegryder, Vaskefade, SKaale, Fade og mange

Hanbel l

andre Ting smiges med stor Rabat i

Runde og ovale Baller. Kulspande,

BORNA smager delikat.

Nordlandets Handelshus.

Prisen ler 1119 Ifillierlirmisel Cr saaledes:
Harpede store DerbyskIre Ovnkel a
do. do.
do.
Nilddekul
Knuste engelske Gaskolis
Alharpolagskinl — fri for Snavs
fis Leger pr. kontant,

4,50 pr,
4,00
3,50
2,2/5

Yriliver har noget, han geviincc ogsail
rw, viser;
hall- helst skjiderl
Mange s k ttill 'vy urcc Livois
"Bitterhed"; efter al de torat har
edelegl deres Helbred med dets
Jaode Suger "!

Nordlandets - Handelshus.

BORNA

giver lækkert .Smørrebrød.

Verden kalder det for "Dyd",
sent den bar Nytte af/

Vi beder om Bestillingslisterne over

Fint antydet

Kløver- Græs- og Roefrø,
til den 1. Februar. Der opnaas ikke bedre Vilkaar ved at
vente, thi der er og bliver Vanskeligheder ved at skaffe tilstrækkeligt prima Markfrø til Behovet.
Vi har et Parti til Rest af

-Veninde: -Kæreste .3,1,ade, i 3
Maaneder har jeg intet set eller
Bort til Dig; livorledes har Din
Forlovede Karl
Marie: Han har forandret sig
Meget; un hedder han Hubert!

Ægte ungarnsk Lucernefrii.
garanteret Silkefri, fine Analysetal, som sælges
meget billigt.

forholdsvis

Nordlandets Handelshus.

BORNA er god !

Formildende
,••
"—Ti141lut 'man
jeg.gttre de lurede i■irevningeopnft:erksoin
at den htlktagedc
Bar •lettet Dem Ilet es Opgave i
betydelig Grad, derved ilt hun kim
:forset sig mait ren P111'11grat, til 'Ilrods lir. al der stud c.
'31311 til
Ita:tdiglied";

Bedre endnu

limeren .1,4..t1 • 11 1)1: 11•C•1111.•
ig1,111111.1.:1' VWS 11;1114.'41 i
inis
1)ag, stil folie ise hl lipucter.
.1o:wit. Men,. kWis iiti
dige I lue il.kc 1,1•111111:1e't

•
iierrl111: S.1.1 fa ar De fire

iv•■•■•••■
Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

loroholms Veg¢1a6i1 Nirgirille

fremstilles, behandles odopbevares, vil7ganeke uvilkearligt forlange dette højsne Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Bandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Bestil Deres Tryksoler i Allillilll Oollirykiteri

