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SI desport i St. Moritz. 
Medens vl hestjernme og over store Dele af Europa har haft 1 

Fornar  hele Vinteren, har den hvide  Hersker  ikke sviglet Vintersports-

landet St. Moritz i Svejts. Her er Livet derfor,-,seerlig muntert_i Aar 

og Besøget meget stort. Mange nye, morsomme Sportsapparater .  til 
Is- og Snesport er dukket op dernede i denne Sæson, men den gam-
meldags Kælkekørsel fra Bjergheilderne ned rid de milelange Baner 
med deres utallige Sving og vanskelige Kurver bærer dog stadig Ho-
vedprisen. Pari vort Billede ser man en Kæleeeportsmand klare en 
Kurve t susende Fart, iagttaget af Tilskuere udenfor Banen. 

VINTER Z{Y 
Der var en Tld i Mørkets HI ; 
de sorte Nætter ebbed ud 
i korte Dages milde Graa, 
og saa faldt aller Natten paa. 
Nu er den Mørkets Magt forbi, 
bag Bakkens Kam stod Solen op, 
En Luft sats stille og saa mild, 
og der i Syd er Blaaets 

Der var en dunkel Dybels Ro 
paa Mark og Vej, i Hus og Garnet, 
den blege Dag var halvt es Blund. 
Men nu steg Solen, rød og rund. 
det var som Jord og Himmel lo. 
1 Ruderne er Glimt og Glans, 
og Engen, Aaen har et Skær, 
som var nu Vaarens Rige her. 

De hvide Stammers nøgne Krat, 
den grønne Eng, den blanke Aa 
har samlet alt, hvad Dagen gav 
af Sol — til Solen gatir i Grav 
og alt er atter bælgmørk Nat. 
Kun hist i Syd har Lyset Magt, 
til Birkeskov fra Bakkehæld 
gaar Vejen mellem Gry og Kvæld. 

Mod Morgenglans og Aftenglød 
er samme Ruder saligt vendt, 
fra Mulm til Mulm er Bord og Stol 
forgyldt af Engens lave Sol, 
den store Flammeblomst, der skød 
at Nattens Grund, fra Skyers Graa 
og Med sig imod mig sødt 
i al sin Pragt af Gult og Rødt. 

Del er en Tid i Mørkets Hi, 
og vær velsignet, Mørkets Fred! 
Men underfuldt blev tændt en Brand 
— det skinned som i Somrens Land, 
da Solen ad sin Himmelsti 
skred frem, som det er engang sagt 
at Sol skal stige, Sol gaa ned 
Igennem Aar rig Evighed. 

Kai Hoffmann. 

Fra fjerne Lande: 

Paa Isflage langs 
østgr45nland. 

-0-- 
Pas Hage & Clausens Forlag 

har Forfatteren cand. Kai Da hl 
udgivet en Bog an; Teddy-Mærn 
denes eventyrlige Togt. Bogen er 
overmaade smukt udstyret nied 
Masser af Billeder, og Forfatteren 
skildrer livligt de spændende Op-
levelser. 

Den 17cle Juni forlod ,Teddy" 
København. Mute! var Nordøst-
grønland, hvor Skibets Rederi si-
den 1919 har haft flere Fangststa-
tioner. Disse skulde man forsyne 
med Proviant og samtidig  skille 
Jægere. eTeddy" flanede forholds-
vis let op til de første Stationer, 
og vi oplever her Gensynet med 
Jægerne, spændende Jagter paa Is-
bjørnen og aleruarkens Konge 
blandt Dyrene, Moskusoksen osv. 

VI hører om 

det frie Jaeleerliv 

i dette ejendommelige storladne 
Land deroppe. 

Pasningen al Rævesaksene og 
Ferberedelseu at Depoterne er den 
Tap, hvorom Jægerlivet i Nordøst-
grønland drejes, men ind imellem 
gaar der mange andre Jagtture  og  

af og til ogsaa Slæderejser til NI-
bostationerne. Helt dagligdags er 
Fugle- og Harejagterne, som der 
de fleste Steder er god Lejlighed 
til, de sidste Anret rundt, Da næ-
sten alle Fuglene trækker Syd paa 
før Mørketiden, kan disse kun ja-
ges om Sommeren, men saa bli-
ver Mandskabet ogsaa forsynet 
med Edderfugle, Bram-, Sæd- og 
Knortegæs, Maager og meget an-
der. Mere spændende er unægte-
lle Storvildtjagterne paa Nem og 
Moskusokse, der findes ved næsten 
alle Stationer, og dog har Brugen 
af Hunde gjort disse Togter ret 
ufarlige. Hundene plejer ikke at 
være længe om at sætte Okserne, 
der af Ulvene har lært den Takiik 
altid at gøre Front mod Angriberne 
og holde Stand. 

Overfor firbenede Fjender er 
denne ForsuIrsmaade sikkert ud-
mærket, men naar der er Menne-
sker med i Spilet, duer den des-
værre ikke. Et Par Hunde kan 
holde en Flok, selv paa _'5-30 
0 oser, saa at Jagerre uden større 
Risiko kan gaa dem ind paa 10 — 
15 Meters Afstand og derfra staa 
og pille det ene Dyr ned efter det 
andel. Deri Form for Jagt er man 
ikke med sin gode Vilje ined  hl 

set mange Gange. Det er knapt 
Fangst, snarere Slagtning, men det 
kan jo være nødvendigt, naar Men-
nesker og Hunde er ved at dø af 
Sult. Saa er der mese Liv over 
Hundens Kamp med Bjørn, selv 
out Bamsen, hvis den ikke her 
stort Forspring, I de fleste Tilfæl-
de maa siges at have fas Clinucer 
overfor drevne Spand. Særlig Kap 
York-Hundene er skarpe, og de 
Stationer, der har haft denne ulve-
lignende Race, har været et He-
stehoved foran de andre, Bjørnen 
plejer at gribe til [-farens Gevær, 
naar Hundene gear paa den, men 
Flugten sker ikke uden drøje 
Sværdslag, og det hænder of'e, at 
en eller flere Hunde bliver ukamp-
dygtige under Forfølgelsen. Kan 
Bjørnen ikke klare slig pas anden 
Mande, søger den ind under en 
isskodse eller Fjeld væg, hvorved 
den faer Ryggen og Haserne dæk-
ket og helt ken hellige sig Fron-
ten, Det plejer al kølne Hundens 
Mod en Kende, men de er allige-
vel oftest i Stand til at hnldc Bjør-
nen saa længe, re Jægeren kan 
naa frem og give deri Fangstskud-
det, 

Ganske anderledes former Jag-
ten sig paa Bjørn og Okse, naar 
Hundene ikke er med, Da er del 
hele mere undergivet Tillældighe-
dernes Lov, men Spændiugere bli-
ver unægtelig større. Del er jo Ik-
ke alle Bjørne, der gaar af Vejen 
tor en Mand, og man kan ogsan 
være sne heldig al træffe pas ell 

enlig gammel Muskusoksetyr, der 
bliver liejllg fornærmet over at 
forstyrres i sin daglige Dont. San 
gælder del um, hvem af Patterne 
der er hurtigst I Vendingen. Ulve-
ne derimod har Ikke Ry tot stærkt 

Mod, og jeg har da ogsaa kun 
hørt om 2 Tilfælde, hvor det sne. 
ud til, al de vilde prøve, hvordan 
Menneskelrød smagte. De er me-
get sky, og dur er 1 den Tid, de 
danske Fangstmænd har ligget 
deroppe, kun blevet skudt 4-5 
Stykker, medens et lignende Antal 
er taget i Saks. At jage dem med 
Hunde faer man sjældent noget 
ud af, de disse nødig giver sig 1 

Kast rued deres store hvide Fætter. 
Den 9. August tager 

den akælønekvangre 
Hjemrejse 

sin Begyndelse. Her møder„Teddya 
allerede 35 Sømil ude en uigen-
nemtrængelig Isbariere, og ha det 

_Øjeblik er dets Skæbne beseglet. 
Den 12 August sidder Skuden 

uhjælpelig last i Isen, og ken kun 

følge den Kurs, den stormægtige 
Herre bestemmer, Deri 13. Seje em-
her oplevedes en Storm, hvor Stri-
bet var lige ved at kæntre; f men 

den lille Skude red Stormen al 
og korn atter paa ser Køl. Natten 
mellem deri 6. og 7. Oktober -r.-  
ser en Orkan, hvis Lige fan nogen 
Sinde har oplevet, og da Morge-

nen kom, var Stillingen saadare 
at Kaptainen besluttede at forlade 
Skibet og fortsætte Sejladsen Syd  

pas paa en Isflage. En særlig stor 
og tilsyneladende sikker Skodse 
blev udvalgt — Provianten losses 
ud pas denne, Ruffet flyttes ned 
fra Dækket og ved Hjælp heraf 
tørnres el ret komfortabelt Hus 
med 21 Standkøjer. I dette Hus 
levede de 21 „Teddy"-Folk nu en 
Maaneds Tid forholdsvis roligt — 
en Gang Imellem fik de ganske 
vist Besøg af en Bjørn, og en 
Nat revnede Flagen midt under 
Huset, som det dog lykkedes at 
del dog lykkedes at hale ud paa 

den tilbageværende Del at Isltagen 

— og deri, der før havde været 

benved en Tønde Land stor, var 
nu kun en Tredjedel heraf. All, 
hvad der var gaget forud, blev 

Legeværk mod, hvad der endnu 

ventede disse tapre 21 danske 

Mænd, En Nat pløjede et kærn-

pernressIgi Isfjeld Flagen, livorpaa 

Folkene peg del Tidspunkt befandt 
sig, 1 Stumper og Stykker, 

I Bælgmørke drev de med ri-

vende Hast ruod Fjretdel, som vil-
de have knust Strodeen som Glas 

og de vilde alle have været 
fortabt, men ved et Vidunder bø-

jede Strømmen nf og førte dem 
uden om. — Endelig naar de de 
yderste Skær udfor Angniagsalas,  

den eneste Koloni paa den sydlige 
De; at østkysten, og tror sig frel-

sie, !nen de sidste fas Mil til del 
faste Land blev langt de sværeste 

at tilbagelægge. I 9 Dage matte 

de ligge I en Kløft uden at kunne 

komme videre, fordi Lien var for' 
tynd Id al færdes pen, og for tæt 

til al sejle i 	'ned deri lille Johr, 

de hele Turen havde slæbt ured. 

Sult manne de døje, og drivvande 

Soveposer gjorde Kulden inre‘ierf 

uudholdelig. Men saa lykkedes der 

en lille Ekspedition paa 3 Mand 

at Tina et Stykke videre rund Land, 
og her —  den 13. November — 
møder de 

det første Menneske ! 

Heroin hedder det i en Dagbue: 
Pludselig gav Knudsen, dem gik 

forrest, et Brøl fra sig og laable, 
at han kunde se en Mand, Jeg 

stirrede forgæves, men Madsen 
kunde nu ogsaa se Manden, Sik-

ken en Skydning der blev, men 
Manden reagerede aldeles ikke, 
hvorfor de to andre flintrede afsted 
med en aldeles imponerende Fast 
for at løbe ham op og sætte barn 
som en anden Bjørn. Jeg rendte 
bag efter det bedere, jeg kunde, 
og skød, som out jeg var betalt 
for det, Da vi kom nærmere, stop-
pede Knudsen og Madsen op og 
sagde, at de kunde se et Hue. 
Nu fulgtes vi alle tre ad og frk 

snart øje paa en Snes Mennesker 
i alle Aldre, som stod udenfor en 
Jordhyt9 eg stirrede paa os. 

Da vi naaeee helt derhen, blev 

vi omringet af en Mængde leende 
og pludrende Grønlændere, som 
hilste os med et saa ægte dansk 

Goddag, at det fik os td at tro, 
at det var rigtige Danskere, som 
vi havde for os. 

Det viste sig imidlertid snart, at 
Goddag' var det eneste Dansk, 

de forstod, saa at vl med Tegn og 
Fagter maatte gøre dem begribe-

ligt, at vi var forliste og kom fra 

ltivdlisak. Saa blev vi halet inden-

for gennem den smalte Husgang. 

Jeg havde ventet at møde en kvæ-
lende Os og Masser af Snavs, 
men Luften var god og ah rent 

og net. 
Straks blev vi vist op paa Billi-

sen, og da vi havde siddet der et 
Øjeblik, tik vi Sæbe, Haandlilæde 

og Vand, noget vi var lidt uvante 

med at bruge, derefter gik de 

Gang med at pille Tøj og Kam-

mikker af os, og da de saa mine 

Fødder begyndte de straks at gni-

de dem med Sne. Det viste sig 

nu, at Madsen ogsaa havde For. 

frysninger. Trods al ltirerdig,lied 

lykkedes det ikke Grønlænderne 

at gnide Farver i vore Fødder igen, 

hvorfor de pakkede dem Ind 

Skind. 
Nu prøvede vl al gøre Grøn-

lænderne forstandigt, at vi vilde 

til Kap Dans eller Angrnigtallk 

• med det samme, men del vilde de 

ikke høre Tale om. Bagetier kom 
jeg som /rederi/sligt galt al Sted. 
Genset; ukendt SOM Jeg var ined 
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Søndag den 22. Februar 
Allinge Kl. 10 St. Ole Kl. 2 

Luthersk MIssionstorening. 
Tein Kl. 2. A11.4,30. 0. Thorngren 
Allinge Mandag KI, 7 Bortsalg. 

Baptist menleheien. 
Allinge 7,30 Ungdomsfest 

Sang og Musik. 

Metodist-Menigheden („Beteadal. 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kt. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Pelersen 

Frelsens Hær, Allinge, 
Fredag Kl. 8. Musikmøde 
Søndag Kl. 10 Fm. 

Helliegørelsesgudsijerieste 
— Kl. 1,30 Søndagsskole 
— Kl. 8 Aften Frelsensinøde 

Sandvig Raadstue : 
Kl. 2 Søndagsskole, Kl. 4 Jubelen. 
Torsdag Alten Kl. 8 Musikmede 

P. Freleslehen. 

Licitation 
over Kørsel at Sem og G ns til 
Kommuneris Bireje afholde s i Ol-
sker Forsmulingshus Fredagen 27 
de, Kl. 2 EI eruildrieg 

Sogneraidet. 

Melde 011 11d0r011100 
En ung Orne emar t l Albenyt-

telse paa 
No rregaard Klemens. 

Po Husman[IsiorenN 
hcialrlemokrdlisk Forenimi 

afholder tergie pari Timrvald Belli-
sens Sal, lørdag deri 28. dr Kl. 
7 Eitermd., hvert 1 Mediemm evne 

indbydes. 
Foredrag af Borgm 'Nielsen 

D'Hr. Fiskeres 
Opmærksomhed henledes paa, at 
jeg har Lager at Hempels prima 
danske Kobber Bundfarve, 

prinaa Katechu. 
Gummi-Fernis, 

som gør Orieløjet blødt og vandtæt 

2cx 

KØDBOLLER 
store og stnaa, 
Frikadeller, 
Hofkarbonade 

Boller I Selleri 
Lobeseoves, Haseisse 

Fiskeboller 
Fiskerand, Fiskebudding 

I. B. Larsen. 

Olsker 
Kontingent til Bornholms 

Itrandforsi kring 
modtages I Telir Brugsforening 
Tirsdag den 24. Februar fra 2y, 
—41/4 Eftm. 

K A, Mogensen. 

Olsker 
Ilusmandsforeng. 
afholder Generalforsamling Faste-
lavnsmandag den 23 ds. Kl. 5 

Kr. 7 Foredrag af Hr, Konsulent 
Nielsen. Derefter festlig Sainmero 
korns! for Medlemmer med Fami-
lie. 

Bestyrelsen, 

Olsier Brugsforening 
afholder urdnizegGeneralforsemling 
I Forsamlingshuset FREDAG den 
27. Eftermiddag Kl. 6,30 

Bestyrelsen. 

En Kone 
søges etl Milkning 

Slagter Hansen 

Kontingentet 
111 Bornholms Brandforsikring mod-
tages i Vang Brugsforening Lørdag 
den 21, ds. fra 2 —4 Eftermiddag. 

P. Holm 

En yngre 

Fodermester 
kan til 1 M,j Ina Plads paa 

Krusegnard, Rutsker. 

2flinke Drenge 
11-18 Aar kan fart Plads ill 
Maj 

Eimedegaard pr. Allinge. 
Te. 119 

14-15 nars Dreng 
kan Ina Plads til April eller Maj 

E. Radien, 
13 Sig. Pci. Olsker. 

En Dreng 
14-15 Aar kan faa Plads fra 1. 
Mej paa 

Hyldegaard i Olsker. 

En flink 

14-16-aars Dreng 
som vil hjælpe til med alt forefal-
dende Arbejde (ogsan Malkning) 
kan fan Plads til 1 Maj 

Al./MtiuKet Jens Nielsen, 
Tlf. Rø 18 y 	Lyngskoven 

En nylig komiherel Pille 
søges til 1 April eller Maj 

Maegaard i Ro. 

RØ 
Festligt Bina Kors Mode 

Mandag den 23. Kl. 3 pari Salen. 
Ditlev Nielsen taler 

Hr. Nielsen erindres ful tidligere 
Aar som en dygtig Taler 

Benyt Lejligheden og kom og 
hør ham. 

Anton Holm, Formand. 

Kalkbrænderiet ved Hinge. 
Førstkommende Tirsdag Find, 

kan fans friskbrændt Kalk. 

Drej om 
paa Haandtaget og ring op Telefon 
Allinge 74., naar De har et eller 
andet at avertere. 

Annoncer virker bedst 
og koster mindst 

Glem det ikke 

det Dannelsestrin, vore Værter stod 
pas, drak jeg leirslugent hele den  

Skeel Fingervand, som de bed 

mig, men med de elskeligste An-
sigter fyldte de den igen og viste 
mig, hvordan jeg skulde bære 
mig ad. Nu fortsatte vi Konveraa-
(Ionen, der udelukkende foregik 
ved Hjælp et Arme og Ben. Me-
dens vi laa og nød Varmen og 
forundret betragtede det hyggelige 
og brogede Familieliv rundt om 
os, gik Kvinderne i Gang med an 
sy Kammikker tit os. Til Slut lag-
de vi os til at sove, og straks 
slukkede Grønlænderne Lamperne 
og Alt blev stille i Huset. 

— — 
I Løbet af nogle fra Dage er 

alle bjergede i Land. I Koloniens 
Hovedstad levede de 21 ,Teddy--
Folk i 7 Maaneder, før et norsk 
Skib, Shackletona gamle Skude 
„Quest° endelig førte dem tilbage 
til Europa. 

Nevolinlionens bedstemoder 

den S2-narige 
Fru Brexkowsknite. 

Da den russiske Revulution 
brød ud var den nu 82-aerfge Fru 
Breskowskaia blandt de tusinder 
ilt politiske Fanger, som korn til-

bage til Rusland fra Sibei ien. Og 
hun, som kaldes „Revolutionens 
Bedstemoder" blev modtaget med 
ellevild Begejstring, hvor hun viste 
sig i Revulutionens første Tid, 
men som saa ['lange andre Ira 
Revolutionens ,heroiske Ti& vend-
te hun Boli- chevikerne Ryggen, da 
de begyndte deres Ucleke?elser, og 
nu bor hun i Prag. Her er hun 
fornylig bleven intervlevet af en 
fransk Avis, og Revolutionens Bed-

stemor lægger ikke Fingrene imel-
lem, naar hun læser Bolschevikerne 
Teksten. Hun slutter med at sige: 
„Jeg er nu 82 Aar. Jeg ventede 
50 Aar paa at Zaren skulde gase 
det halve Aar ventede jeg i Sibe-
rien og i Landflyglighed. 16 Aar 
bar jeg nu ventel, et Bolt chevls-
men, denne Katastrofe for Rusland 
og Civiltsaiionen skal falde. Aah I 
Om De vidste hvilken Længsel 
jeg har efter mit Land, hvilket 

brændende ørreke 	,nærer om 
at ofre mine: svage Kueber for 
mit arme Folks Lykke, Ro og Fred. 
Eu Krig til _er bedre end Udbre-
delsen af Belschevismen. 

Hflighod q Sundhed 
e:r 

Near to Mennesker møder hin-
anden, er del en almindelig Skik 
at spørge; „Hvordan bar De del?' 
Og det lige saa almindeligt at sva-
re:: »Tak,-godt!" Delte sidste al-
ger man ofte, selv • om man' ikke 
har det godt; man er med andre 
Ord blevet saa vant til at sige 
det, al men uvilkearligt siger det, 
hver Gang der spørges til ens 

Befindende, uden at lænke over 
Svaret. 

Begge Dele siges sadledes til-

syneladende ganske hen i Vejret,  

at ren Vane og uden at være for-
bundet med nogen dybere Tanke. 

Det ha- imidlertid efter al Sand-
synlighed været en smuk Skik, der 
bar haft sir Udspring fra virkelig 
Følelse og Deltagelse. Men i vor 
Tid forekommer det os, al denne 
Skik burde afskaffes, eller i tise,r 
Fald kun antiendes mellem fertro-
lige Venner og I Familien, og 
naar der spørges i Oprigtighed 

og af Deltagelse. 
Det er nemlig en Kendsgerning, 

at der findes Mennesker, der ved 
en sander: tilfældig og løst henka-
ster Forespørgsel om deres Befin-
dende giver en lang og meget 

omstændelig Beskrivelse al deres 
egel virkelige eller Indbildte Syg-
domstilfælde. Denne Omstændig-
hed virker dog ofte I hej Grad 
ubehageligt paa den hellige Fure-
spørger, og han leer de maaake 

Indtrykket al, al Vedkommende er 
meget lidende. 

Del er ligeledes et kendt Fak-
tum, at Sygdom og triste Tanker 
netop forøges ved stadig at omta-

les. Det Menneske, der vil besidde 
et ged( Helbred, og forøge ein 
Sundhi dstilstand, bør drilar ikke. 
til hvem semi helst .i imtele sine 
Lidelser som Svar paa r t ligegyl-
digt Hellighedsspergsmard, Sen-
e:rime Meddelelser bør man gem-
me hos siv selv indtil man br-
stolte a.g tul nit sløve Læge. Man 
bur r hvert Fald ikke betro sig til 

hvem som helst, men kun, hvor 
man er sikker pars at finde For-
sur: else og venlig Deltagelse, hvis 
man har fundet ud al, at det er 
Mangel Fim Sj,eisslyrire, som gør 
det vanskeligt for en at glide (n er 
det døde Penkt. Den rette Sjæls-
sundhed kommer fra en indre Kil-
de, eg et denne Kilde kan el Men-
neske kun selv øse. Men vil man 
nøje studere sit eget Sjæleliv, sne 
vil man snart erfare, al det legem-
liee I debetineende meget olie har 
sit Oprindelse i en nedtrykt Sinds-
tilstand, eller I hvad mart underti-
den kalder dueligt Humør. 

Et al de bedste Midler mod saa-
danne ubehagelige Sjæls og Le-
gemsijender ejer man 1 selve Na-

tmen, skriver en Medarbejder ved 
,Nilionallidende. Man maa søge 
udenfor de fire Vægge og ud i 
Mark og Skov eller ned til Søen, 

oe man vil da som Regel her I 
Ensomheden hurtigt linde sig selv. 
I mange Tillielde vil man da kom-
me til Klarhed or,  er, at mange at 
de Besværligheder, som man nu 
gear og lider under, bunder 

Sjæls- og Sindstilstand, Egoisme, 
Frygt for Morgendagen og andre 
triste og mørke Tanker. Lader man 

de Sulens Lys skinne paa sig og 
varme ind i Sjælen, saa vil man 
snart føle sig langt bedre tilpas. 

Det er absolut forkasteligt at 
fordybe sig 1 sin egen Elendighed 
og stadig at omtale den til andre; 
man opnaar jo dog ikke derved 
at blive rask og sund Og alle 
fornuftige Mennesker burde da 
ogsaa være enige om at afskaffe 
den Skik kun al Høflighed at spør-
ge Folk, de træffer pasg „Hvorledes 
har De del?' 

»en hvide Mnemone. 

Jeg vækkes af sælsomme Lyde, 
det gærer og spirer og gror, 
jeg reder de snehvide Lokker 
og spejder ræd over Jord. 
Del er dog saa kort jeg har sovet, 
gik Vintren i Aar os forbi, 
eller her jeg ,i1Sevne:mig vovet 
utidigt ud I det fril 

Aurikkel eg G uldsljerne sover, 
saa vidt' jeg .  kan skønne endnu, 
kan Blomsten som Mennesket 

drømme, 
de drømmer :vel opart du? 
Hvor er mine jublende Venner, 

Snisafuglent pas deres Gren, 
, deres Pip og de pludr ,  endeStenneer, 

jeg faer ikke øje pas een. 
P. M. Christiansen. 

AllingeSandvig 
Afholdsforening 

Mirakel afholdes Lørdag 28 ds. 

Kl. 8 paa .Hammershus`. 
Oplæsning at Lindholm fra Rime. 

Derefter Bal 
Kun tor Medlemmer. 

have Deres Gulve 
blinke 

kil De blot købe 
Gulvfernis 

hos 

rittl. 	t.-e 

Svovlkalk 
eg Blaasten til TratapraftnIne 
Lens hos 

J. B. Larsen. 
•••••••••••••1» 
• • 

Siografen. 
Søndag den 22. Februar Kl. 8 

Fridericus Rex. 
Episoder b a Frederik den Skelets 

Ungdom samlet til er Skuespil I 
6 Akter. 

Denne er en al de bedste histo-
ris.- e Firny der ~lim er fremstil-
let, oplørt i Polsdams og Rhein-
bergs Sale og Omgivelser, spillet 
al Tysklands forneursie Skuespillere 

• • 
,111•900111091119111•411 

Hvorledes Hansen fanger 
Høns til sin Kone. 

Lassokasteren. 

VII De 
Allinge 
Tlf. 12. 

Alle Sukkerpriser nedsat 4 Øre kg 

?(Eititge golonial 	,Vrobliftforretning. 



Du gamle Manne, Dit ['Friste Kys, 
Kom saa M den, 1 den lyse Som-
mernat, Naar Baglygten tændes igen 
og orange andre Nyheder paa Po-
lyphoripiader er hjemkommet. 

Polyphon-Apparater kan anbefe• 
les som de bedste og mest fuld-
komne der eksisterer 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahamsen. 

Tlf. 55. 

Cigarer 
1/1-1/1  - 1/4  Ks. og 10 Sile Æsker 

Cigaretter, alle ganghare Mærker 

Shagtobakker 
Groft og lintsk, Rogtobakker 

Shagpiber i stort Udvalg 

3 2. Larsen, 

P. a,  ,. 	st. 

Aroreø 	vorti) 	TORSDAG den 2,1 Februar Kl. 3 
med sædvanlig Dagsorden. 

Toidrugsforellmil. 
Ordinær Generelt. rsarnling efh. 

Kl. I B mtsalg ef udrangerede 
Varer. 

Bestyrelsen 

fortsættes denne Maaned ud 
alholder deri ordinære Generalfm- 

zti baulige forbetagtige 43rifer tan bi enbnu 
tilbi be bb.zbr. Vagenbottita 	pr, ni 2,14, 

2,30 Efond. p ra Ors. er Firsere- 
samling LØRDAG d. 28 Fele. Kl. 

Irnesh 

DAGSORiiEN: 
1. Be ~Erg, 
2 Reenskabel fiemleegkes III Gad-

kendelse. 
3. Valg al 2 Best)relsesuielemmtr 

som øfler Tur afgaar. 
4. Valg al en Revisor. 
5. Forhandling om, hvorvidt Me-

jeriet skal gaa over til Afieg- 

fipr. Ztviiitlwrre 1,22. (t'slere ,(t'ytiliC1' glat ''k'tøjt 	rnei rt iagg er eller  ee uF(irad t pe  rocent te  o g ro . 
g  2,58. Reftpartiet af futort bob. br. gjotetojer 6. Eventuelt. 

7. Licitation over Kalkning nl Me- 

2,20. 9norf graamelteret 14-0 ent br. 	tof tit 	jr riels Bygninger. 

Umiddelbart efter Generalfornam- 

9idieriletc 	m. 3,30. 6)ob 9.11ebinnt og Z9111- tingen afholder Hundedals Go.!- 
niugsforenIng Generalforsamling. 

ta.t, fra 98. 	C.4 sVarti ful. ftrib. 49towittegar= 	Regnskabet ligger til Eftersyn 
3 Dage forud for Generalforsam- 

biller 90 pr. ni. 	bcrr Rbal. ftribet 	fjorte= i lingeri paa Mejeriets Kontor. 

flonel 70 cm br. 1,48. 	tribet (jettip.
Bestyrelsen. 

„Nit. Helenas' ftwetircji 1,19. 	L11.) gbal. ubf. ",,")fianilrImIle- 
Drejl 90. 	 Buddingpulver 

Zanie,-bertoj 20 pCt. 	3ige-agertot 10 pCt. 
91eftpartiet 	.3interpjwfterter bal» 131.i.44. 	53. Larsen  

%eftpartiet cif t:":-..,filtMlorer 20 pCt. 5liabat. 
 fore I Mandel Vanille, nom, 

Appelmin, Prinsease. 

Saucer. 
Nit Helenas Creenpulter til 

5. 
s3aa 	(urante 3arer t)be.',  10 pCt. - Prima Frugtsafter rim mob fortant s_Betaling. 	 Blandede Frugtsafter. 

Hindbær, Kirsebær. Ribs, Hyl- 
?Elle lefter efftra nebfatte. 	 defiler. Blualiner. 

Billigst hos 

%silo du Nords Udsalg 	 Tgrede Aprikoser 
Victor !flanen, 	 do. 

	

do. 	
Fersken, 
Æbler, 

	

do. 	Blundede Frugter 
. Tørrede lalanbter og  H 	æ yldebr 

Nye Varer til billigste rrim. 

.1. B. Larsen. 

UDSALGET Mejeri, e1 lloffilefiill 

11b1. bobb. br. Cogenftont 1,90. ,ctj, jerteet bobb. 
brebt bojrobt Ztjnejatin 3,96. zob. br. jtribet 
fiertwt 23oliter tit 11aberbtpier 3,00. 
bobb. br. ftribet Z11ncOetnri 2,25. (ob Pbal. 

Hjertelig Tak 
for udvist Opmærksom-
hed ved vort Bryllup .  
Solveig og Johs.Thorsen 

TEIN 

R6 
Godningsforening 

afholder General forsamling 
I Brugsforeningens Sal Tirsdag 
den 24. ds., Eftm. Kl. 6. 

- Umiddelbart derefter afholder 

Ægkredsen Generalforsamling. 

Bestyrelsen. 

Nordlandets 
Ungdomsforening 
afholder Oplæsning al Lærer 
Hansen din 28. Febr. Kl. 7 i Rut-
sker Forsamlingshus, hvortil alle 
er velkomne. 

Derefter BAL for Foreningens 
Medlemmer. 

Nye Medlemmer kan optages 
ir.dei deo 25de de. ved Henv. til 

Tlf. Rasts 32. 

En 11/r  Aar gammel 

TYR 
er til Salg paa Hullegaard I 

Klemtese. T f. ri 57 

En flink Pige 
siges lit I ale Mej paa 

Ilammersholm 
pr. Sandvig. 

Olsker 
Sygekasse 

afholder ordinær Generalfor-
samling i Olsker Forsamlings-

hus Lørdag den 28. Februar - 

Eftm. KI, 6. 

Allæggelse af Regnskab for det 
forløbne Aar samt Valg af Bestil-
lingsmænd i Stedet for dem, der 
fratræder efter Tur. 

Forhandling om Sygepleje. 
E .entuelt. 

Regnskabet er 3 Dage forinden 
fremlagt til Eftersyn hos Kasserer. 

Konirolbøgeree indleveres senest 
den 22. ds. til Kredsformanden til 

Revision. 

Bestyrelsen. 

31d-fippelsiner. 
Store ekstragode Citroner. 

Fineste amer. Taffelæbler 
er hjemkomne og sælges til bil-

ligste Priser. 

1. B. Larsen. 

.„( 
Urmager og Guldsmed 
Allinge. 	Tlf. 93. 

Fin alnakket NlipiisN 
Prima letsaltet 

anbefales. 

t3. ni eu 

Slik=Pinden 

llollkogle orme firler 
ekstraline, line, mellemline, grove 
i hele, halve oe kvart kg Daaser. 

Snittebønner 
i hel og halv kg Danser 

Carotter 
i hel og hely kg Daaser 

Fine Suppe Asparges 
i hele, halve og kvart kg Danser 

anbefales til billigste Priser 

To unge paabdelige 

Karle, 
der roen krinne kø, e Heste, kart 
laa Plads til i. April eler Maj. 

Jacobsen, Tein. 
TIL Affill'412 88 x 

lovbefalede JaItuy Ir 
Fra 1. Marts skal enhver Cykle 

være forsynet med et Katteøje. 
Alle Mærker fores. 

løvrigt nit Tilbehør hl Cykler. 

Cvk tehandler 

A Mikkelsen - 

• .-a 
e 
4 

:.Etc)cics 

Foredrag med Lysbilleder 
Onsdag den 25 Februar Kl. 8 afholdes pas. Chri-
stensens Sal Foredrag m. Lysbilleder af Overlæge 
Svendsen fra København. hvortil alle indbydes. 
Gratis Adgang. 	 Bestyrelsen. 

Allinge-Sandvig Ungdomsforening 
afh older 

stor Præmie- 

Maskerade 

Sonciug den 22. Februar 
paa Christensens Sal 

Kl. 7 trablies Indgangen. 

Kl. 7,30 Indernrechering af de maskerede. 

Kl. 10 Pramienddellng og Maskefald, 

Der udde'es 	Præmier til de to smukkeste Damer og III dr 
to mest komiske Herrer. Prremlerne er pie 15 Kr. for 1. Pr/ville, 10 

Kr. for 2. Præmie. Derefter BAL. De maskerede har Ballet frie 

Kun Foreningens Medlemmer har Adgang. 

Nye Medlemmer optages rndill Søndag, 

Med:einskort skal forevises ved Indgangen 

lientyretnen. 

RADIO-MODTAGER. 
Installation og Levering af komplette Modtageranlæg 

udføres hurtigt og samvittighedsfuldt af Undertegnede. 

Dersom den nødvendige Interesse er til Stede, fore-
tager vi gerne, uden Købetvang, Demonstration i Deres Hjem. 
Ft eejrøig nier og Oplysninger Tuf. Samdril; 30. 

03:1 til Fagmanden og De bilaer Ulf ede! 	Bendtsen 	Poulsen .  
Hammeren Ride). 

Trifoleums Markfrø. 
Har De endnu ikke bestilt Deres Forbrug af Mark-

frø, modtager vi meget gerne Deres Bestillinger at notere 

til billigste Dagspris. 	- Vi beder gerne om Bestillingerne 

snarest, saa vi kan faa Partierne alvejede i rette Tid .  

''olonial og 13robuftforretiting. 

Gødningskalk. 
I disse Dage ventes en Ladning fint pulveriseret Gød-

ningskalk under Losning, Prisen er meget billig fra Skib 

og Bestillinger bedes venligst indgivet omgaaende 

?tifinge notontab & 13roDurtiorrttoing. 

Vi har nedsat Prisgrue 
paa alle Foderstoffer og det tilraades at købe 

til nuværende billige Priser i 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Blodmelassefoder. 
Motorskib „Mangen ,  ventes i disse Dage mad en 

Ladning Blodmelassefoder. Dette Foder leverer vi i 3 Sor 
ter til Heste. Køer og Svin; vi leverer til en ekstra billig 
og fordelagtig Pris fra Skib og Bestillinger bedes venligst 

indgivet til 

ItItinge Roloniatiz og 13robuttforretning 

Chile Salpeter. 
18 pCt. Superfosfat og 37 pCt. Kali er 

paa Lager, Bestilte Partier bedes venligst afhentet og ny-

Bestillinger modtages meget gerne i 

%Hinge Motouint,  og IztOtirtforretiting. 



Piftede tionsik Fabrik.* 
%Mær, 

«olbiltø totite. ?s;'erbliMittg SO °O  
52:53 1Æt. Infegtile BonittlNfr.ofager, 

clitif gro» Sonaffraa 

Køreplan 
Rønne-Allinge 

Jernbane, 

Søgnedage. 
Rense-bandeelg 

Rorm, 8,25 2,00 6,10 
Nyker 8,42 2,18 6,29 
Flemens 8,55 2,33 6,46 
Rø 9,11 2,49 7,02 
Tein 9,26 3,04 7,19 
Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9,45 3,25 7,40 

flandvla-111anne 
44.), t) 

Sandvig 10,00 11,20 4,25 8,00 
Allinge 10,08 11,28 4,33 8,08 
Tein 10,18 11,39 4,43 8,19 
Rø 10,34 11,56 4,59 8,36 
Klemens 10,53 12,15 5,18 8,56 
Nyker 11,05 12,28 5,30 9,10 
Ramle 11,25 12,50 5,50 9,30 

Bon- og Helligdage. 
Ravne-MandvIr 

r r 

0.1481,-,CS 

xp °ri 
ØI 

rl 

slanke flasker 
m.(3u/a'-17k. 

,Wyder eL 
fisle7ceeZ, 

93ord. 

Se her! 
En Mængde Rester af 

af ensfarvede og tearne-
de Sjoletojer er hjem-
kommen, sælges i disse 
Dage til halv Pris og der-
under. 

Nordlandets Handelshus. 

Ilonliolms Simre- & 1Aaitelmsses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
-Renten af Indskud er paft: 

3 Metanedere Opidgelrie 	 4.5 pCt. p. a 
Almindelige Spnreknesevilkarir 4 
Folio 	 2 
I ForNargelftemardellngen 	 3.5 
Its'ortill Prinsede, hidtil 2,5 pCt. 

131 icelger Ut bebfte t!pnritiiief, 
og i3riferite er faatebd Peb s2Iff)entiiing fra -'ager 
pr. fontant: 
Store barpebe Zerbi*jire toitrui a 450 pr. 41. 

bo. 	bo. 9Nnerut 425 
Ultufte barp. 	meget traftige 3,75 
241'inifitt",--Mrifetter, meget renlige 325 50 kg 

Qiilinrilltingi{ a 2 51'r. pr. bl. 
or Rorjet og '21fbeering beregud 25 øre bl. 

glorblatibeN k■ attbeit44u4 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

BORNA MARGARINE 

LÆKKERT SMORREBR9D 	 • 

Lii1.041.99•09.1~4~11.11,99 	 

II. 	 
• er fin, frisk og velsmagende og giver 

Avertér i Nordhorilholms Ugeblad! 
Billigets Annoncepris. Læses overalt paa Nordlandet 

( 

Lotirrix£ 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DAN NIK FABRIKAT 

bar (tort Cptag af 

billige 11bititb5bnrbber, 
34% 1"  OR la.," tffle og i alle 2eengber. 

8,25 
8,42 
8,55 
9,10 
9,23 
9,33 
9,40 

12,45 
1,02 
1,15 
1,30 
1,42 
1,53 
2,00 

7,40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

Fra Sandvig 10,05 6,00 
- Allinge 10,12 6.07 
- Tein 10,21 6,16 
- Rø 10,35 6,30 
- Klemensker 10,51 6,46 
- Nyker 11,01 6,56 

Rønne 11,20 7,15 

1) Løber kun 

-1-) Løber kun 

Mandag Onsdag 
nk Lerdag. 

Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

øger 1)e en Pige, en Karl 
eKJ  eller en Dreng, eller mang- 

ler De en Svend eller Lær - 
ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hjem og læses al saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet 'vil derfor saa 
godl som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat 

9,12 
9,25 
9,31 
9,45 

10 01 
10,11 
10,30 

Ilidriftgbi1Ste 

Borgmesterkontoret 2-4 EItm. 
Sparekassen 10-12 og 2 -4. 
Branddirektøren do. 
Stempdlfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form, 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Udleen hele Aeret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9 

Hjælpekassen: Formd.. 0. Thorrigren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig 

jernbanens. er flaben for Mods 8-12, 2.6 
Kæmnerkontoret 10- 11 og 2 - 4. 
Laane- a Diskontobanken 2-4 Ettm. 
Postkontoret; Sognedage 9-12 og 2-6 

' Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerlkalinien: 

Agent Otto Ciornitzka, 
Statsanstalten foi Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen Koniortid l-4 Em. 
Telegrafstationen 9--12 og 2- 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Eitel- in. 

Klemens Jet nbanest, 8-12 og 2-6 

Fra Rønne 
Zaitire ilrolle 5:webetlib og $3ac.,--?3or 	- Nyker 

Idfd 	Zage. 	peb toutaut PbP' er 13ri: 	
Klemensker 

jetl labeft og ni titraaber ftof.). 	 1 - 
Tein 

. Alling
ig
e 

Nordlandets Handelshus. 	Sandgig 
 

Bleget fine ploiebe og batebe ?ylirretinniler 
til 6itthe t alle £,Årttgber. 

51;eb totitant Salg gibe 	Ratrat. 

Nordlandets Handelshus. 

tl,teftiltioøliftente Daa 9Martirtl 
bebe Pentigit inbienbt fnareft ni sligt tit 

Nordlandets Handelshus, 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms Vegetabil Norgarin 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvii- 
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal 
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

 

Dt hedde kvaliteter i Arbejdstøj. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Bern. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
B0111. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Fyldte Chokolader 
„AL, B A" Spise-Chokolade 

,,ANKER" Cacao kun i Ile  kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Sandvig-Rønne 


