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Folkerluse og horiiliolmsNe Viser. azu synger ffsen - 
-0— 

Nu synger hen 
om de nøgne Lande 

og skruer Søen 
i dit sølvgraa Panser — 

et Gulv, som gynger 
over bundne Vande, 

hvor Storme danser. 

Tyrannisk hvirsler frem 
en Ulvevinter, 

der aabner Gabet fra 
sin kolde Pol 

og aandtr mod os 
kuldens Naalesplinter — 

selv midt i Sol. 

Kom Sne, du milde I 
Split din hvide Dyne 

af Dun til Svøb 
for hver en nøgen Vunde. 

Lad Træet, som 
den stærke Frost vil styne, 

tildækket blunde. 

Sophus Michaelis. 

,"-"11'aa gsen. 

Nedad mod Landsbydammen 
tie løber fra alle Kanter 
med Slæder og' blanke Skøjter, 
i laadne Huer og Vanter, 
Ira Markernes knortede Veje, 
fra Gyder og glattede Stier 
og Skolen, der er er som en Kube 
!ned sorte, snurrende Bmr. 

Og Pigerne krinkler paa Len 
med Hvin saa .glade og skingre, 
mi d kuldosrritter,de Atene 
og røde, preglede Fingre, 
formarier og truer de store, 
forvovent og prieride Bladre 
og varmer og klapper de mindre 
sum unge, bekymrede Mødre. 

Niels Jeppesen. 

At samle paa 
Frimærker. 
Del er en overordentlig hunø-

je .g Sport at samle paa Frimær-

ker, og da sterltgl om Vinteren, 

kan man tilbringe mange hygge-

I•ge Aftener med sin Frimærke-
51 ,ileng, og for hvem, der ikke 

tidligere har he,kæfrigel sig med 
at samle, vil det meget hurtigt 

ble e klart, at det er en bande 

lærerig og interessant Besteelligel- 
Naar. 	man samler paa fremme- 

de Landes Frimærker, bæres Tan-

k:ene paa Flugt la de Steder, 

hvorfra men har Mærker, det er 

er lille Stykke Geografi og Ver-

denshistorie for sig selv, et Stu-

dium, som man aldrig kan blive 
tret af. 

Der gives mange Mander nt 
saru'e paa, og vi vil give nogle 

to -  skellige Anvisninger pare hvor-

ledes man bør anlægge sig en 

Samline, og hvorledes man efter-
den billigst kan forøge den. 

f. er,  ydet: F.ee'end i 1890 tel- 

e ae 	el 	1.•1' !p.p.! le Premierer, 	der 

har eksisteret, har alle andre Sta-

ter fulgt Eksemplet, og el Utal af 

Frimærker har r Tidens Løb set 

Dagens Lys. [gire mindst eller 

1919, hvor de anakaldte Krigsmar-

ker florerede, og siden har de 

mange Statsomvæltninger f Euro-

pa og mange andre Forhold gj:itt 

sin Indflydelse gældende paa Ud-

givelsen af nye Mærker. Enkete 

Lande, hvoriblandt Øsrrig, som 

vistnok slev som Nr. 1, har aar-

lig udgivet flere ny Serier, Største-

parten af de Mærker, der ide se-

nere Aar er udgivet, kan dog næp-

pe antages at have nogen synder-

lig Værdi, og skal man tale om 

sjældne Mærker er det som Regel 

alle de „gode, gamle Mærker fra 

forrige Aarhundrede, og saa endda 

kun I mange Tilfælde de sjældne e 

anvendte højere Postalværdier, som 

løber i Penge paa Samlermarkedet, 

Men enhver kan lidt med ganske 

ringe Midler anskaffe sig en Sam-

ling, der efterhaanden kan komme 

til at repræsentere en Værdi, og 

saa er det Kunsten tillige at samle 

saaledes, at Samlingen bliver smuk 

og tiltalende. 

Da det næsten er uoverkomme-

ligt at samle al Verdens Mærker, 

staar man sig ved at vælge nogle 

ganske fan Lande, som man saa 

til Gengæld bør slotte al sin Ener-

gi og Interesse ind pas al kom-

plettere. Otte har en komplet Se-

rie større Værdi end et enkelt godt 

Mærke spredt hist og her i Sam-

lingen, og navr man inangler el 

enkelt Mærke III at gøre Serien 

komplet, bør man altid anseeffe 

sig det manglende Mærke, inden 

man begynder at hobe Mærker til 

nye Serier i Samlingen. 

At de Lande, hvis Frimærker 

vistnok er de mest interessante at 

samle pare og hvor det er lettelt 

og hithest at opnaa en nogenlue-

de præsentabel Saml rig, kan vi 

Lnealira de skandinaviske Lande, 

Rusland, Holland med Kolonier, 

Island og Amerikas forenede Sta-

ter samt Chile; engelske eller 

franske Kolonier er ogsaa et godt 

Objekt, ja — portugisiske Koloni-

mærker er heller ikke al foragte. 

Særlig værdifulde er naturligvis de 

tyske Kolonimærker, men de er 

er ret kostbare at anskaffe sig. 

Den Islandske Samling lian blive 

smuk, og en Samling af danske 

Mærker er vel nok den allerneni-

meste at artskaffe sig, navnlig da 

de danske Skillingsmærker, atm-

som 10 og 40 Str. for Tiden er at 

fan til næsten forbavsende billige 

Priser. 

Vil man begynde en Special-

samling for ganske bestemte Lan-

de, bør man anskaffe sig en Bog 

eller et Album med blanke Blade, 

eller løse Blade t et Springbind. 

Mærkerne kan man opklæbe i den 

Orden, som man til enhver Tid 

kan følge I et Frimærkekatalog, 

tier kan Jans hos enhver Ffirnier-

. eehandler. 

„Nordbortiholms Ugeblad" har 

altid elskværdiet stillet stile Spal-

ter til Randiglied for SmaaarlIkler 

om Folkedanse, og Redaktøren 

har flere Gange trykket Program-

mer til Folkedanse-Opvisninger 

gratis. Dette var navnlig Tilfælde!, 

saalrenge der gaves Opvisninger 

til Fordel for Teknisk Skole. At 

delte 1 høj Grad bidrog til at give 

et gunsligt ølcm-rot-Mak Resultat er 

klart. 

Som Aarene gik, fik Teknisk 

Skole bedre økonomiske Kaar at 

arbejde under, og det var Menin-

gen at lægge Folkedansene paa 

Hylden; men disse, som først blev 

danset af Børn, senere at Børn og 

voksne, er nu leget op med Kraft 

at Allinge Sandvig Gymnastikfore-

ning tor voksne alene. 

Nævnte Forening, som driver 

Gymnastik saavel i Allinge som 

Sandvig Gymnastik hus, har I Ef-

teraareis Løb slidt herud: r det lur 
ogsaa at kunne give en Opvis-

ning i Folkedanse, suppleret med 

bornholmske Viser. 

Til den gamle Repertoire er føj-

et el Par store, svenske Danse: 

Frykdalspolska og Skiffle], hvoraf 

navnlig den sidste med sine II 
Ture giver et 3torsinael henryk el 

den rige Fereast, Svenskerne er 1 

Besiddelse at fremfor os Danskere, 

naar det gælder Dans. 
5kr tilli er en gannnel Opstillings-

dans, der synes af ferene i sig de 

forskellige Fumler for Dans i de  

sidste Tusinde Aar, Den indehol-

der den gamle Rej (Række), som 

var den almindelige Form for 

Dans pie Valdemar den Stores 
Tid. Rejen bestod I, at Mænd og 

Kvinder tog hverandre I Haanden 

og dannede en lang Række, der 

saa under Forsangerens Ledelse 

bevægede sig i sære Bugtninger 

og Slyngninger, mens han sang 

tor, og alle de øvrige deltog i Om-

kvædet. 

Rejen dansedes altid i del fri 

ug kun ved Dagslys; thi Tiden 

var i visse Henseender saare ær-

bar. 

Omtrent paa Lulhers Tid kom 

de nordiske Lande i livlig For-

bindelse med Polen ad Søvejen, 

og nu afløstes efterhaanden den 

gamle Rej at den parvise, svin-

gende Dans, Denne bestod Ikke 

som tot tren i, al to agio med hin-

anden i Haanden, et Par Skridt 

fra Livet efter de gamle Ridder-

regler, traadle i Takt etter Sangen. 

Men ud toer nu et Par vendt tæt 

mod hinanden, han med begge 

Hænder om hendes Liv, og hun 
med sine paa hans Skuldre, jog 

de i vild Fart han over Gulvet til 
Ketlers Skin og Musikkens Toner; 

thi samtidig flyttede Dansen nem-

lig inden Døre, og Natten toges 

til Hjælp. 
Denne Mande at danse pas vakte 

ikke ringe Anstød, navnlig hos 

ældre Folk, og Luther maa be-

handle Spøresmaalei i sin Posffile. 

Han skriver: ,Da det er Landsens 
Skik at danse ligesom det er at 
indbyde Gætter, smykke sig, spi-
se, drikke og være glad, sad ser 
jeg ingen Grund ul at fordømme 
Dansen I og for sig; men kun 

dens Overmast, urt-ar den enten 

bliver utugtig eller overdrives. 

At der syndes, bæret Dansen Ikke 

ene Skylden fur; itu der syndes 

ogsaa  — - 

 

ved Bordet og 1 Kirken li-
gervis 

 indeholder ogsaa Ture 

med denne fygende Far! over sig, 

Pam Ludvig den Fjortendes Tid 

stillede man denne Fordring til 

Dans, som iøvrigt lil all andet, at 

det skulde være regelret som efter 
en Snor, efinaalt og yndefuldt. 

Børnene maatte nu under Taarer 

hl at lære Dans; thi Dansen blev 

en Kunst, der skulde læres, og 

under Sparken paa Hælene og 

Rap af Violinbuen fik de smaa 

møjsommelig lært de 32 Danse, 

SOM var det mindste Antal, hon-

nette Folks Børn maatte kunne, 

1 den første Tur at Skinlår, der 

er yderst sindig og graties, mener 

jeg al kunne skimle den franske 

PaavIrkning. 

Mærkelig nok kom den polske 

Dans atter til Ære og Værdighed 

i Norden; men under andre Nav-

ne og andre Former. Med Danse-
rens venstre Haand ærbødi gt hol-

dende Damens højre; men med 

højre Arm wiener-gemytligt om 

hendes Liv, og lidt afsvalet i Tak-

ten, holdt den atter sit Indtog i 

Norden omkring 1830 under Nav-

ne som : Vals, Galop, Mazzurka, 

Polka o. s. v. Da der ikke findes 

Spor af disse Danse i Skid at, tør 

man nok drage den Slutning, at 

den er en bedaget Olding med 

mindst 100 Aar paa Bagen, 
Søndag Atten, den 24. Januar 

vil der blive givet en Opvisning i 

Folkedanse paa Christensens Sal, 

og da vil der blive Lejlighed til 

tor enhver interesseret at gøre si-

ne Betragtninger over Bygningen 

af Dansene. 
H. L. Kofod. 

Sne. 
Buske og smaabitte Trær 

staar bojet mod Jorden, 
tunge af Sine. 

Teers over Vejen har lagt sig 
en Bog, som skal aldrig 

Sommeren se, 
Tyst efter Stormen staar Skoven 
med hvide og islagte Kroner. 
Nu er det Stilheden — Vinteren. 
Kun det uhørlige toner. 

Buske og smaabitte Træer, 
der bøjer sig stumme, 

klædte i Hvidt, 
kridhvide Mure med tilføgne 

Date og Ruder -
o, 

 
det er mil I 

Slottet, der slumrer i Skoven, 
Glemsel og endeløs Sne -

ind til de svirrileride Fester 
vinker den hylde Alle. 

Kaj Hoffmann 
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Bemærk 

jY(oclerne Varer 

7̀cIsieli<,it Udvalg 

indkøbt kontant 

Derfor billigst 

1.1)E99  
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„a E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DANSK FAIMIK 

Raekkf.  Noder afholdes i Baptistmenig-

hedens Forsamliogshus 1 , A Ilinge 

fra 26. til 31. Januar, hver Aften K1 7,30 

Tirsdag. Onsdag, Torsdag og Fredag taler V Mortensen. 
Søndag Missionær Abildgaard — Alle indbydes venligst. 

OodllubsIdsolo 
G. P. Petersens Skotaisforretning, 

Yriser. Søndag den 24. Januar Kl. 7,30 

RØ 
Husmandsforeng. 

Foredrag med Opvisning 
af Lysbilleder af Konsulent 
Nielsen paa Th. Bendtsens Sal 
LØRDAG den 23. Januar Kl. 7,30 
Efterm Foreningens Medlemmer 
har fri Adgang. Andre betaler 
50 Ore. 

Bogføring 
og Hjælp med Aarsopgnrelse og 
Status, som: ifølge - Lov skal ved-
lægges Selvangivelsen, udføres. 

Selvangivelser udfyldes. 
Johanne* Pedersen. 

Tlf. 141. 	Havnegade, Allinge. 

Flink yngre Karl 
kan faa Plads straks. 

Avlsbruger Chr. Holm. 

:/,?1 

fans meget billigt hos 

i 	217 C 9-iinefi. 

•• • ••••••••••••• 
•  

2iografen. 

El Besøg iles Brødrene 
J1413111211" 

Pragtfuld Naturfilm. 

Den store Mat 
Skuespil i 5 Akter efter Zaknrias 

i  Nielsens Fortælling af samme Navn 
Optaget af Nord. Films Comp. 

og spillet af vore bedste Skoesp. 
Ø 	 Ø 
9999.9999.1.99. 

i C. Larsens Skofofsforretning 
er begyndt! 

mængde Yodtoj er fremlagt 
og sælges til meget smaa 

Se Vindenrne 

Bemærk 

Priserne. 

Alle Mennesker, 
?lom har set. hvorledes 

1 denne Tid udsælges en Del Fodtøj til betydeligt 

nedsatte Priser, 

Aarligt Udsalg 
111111111111111111111111111111IP 

Vort store aarlige Udsalg begyndte 

Mandagen den 11 Januar 

o omfatter hele vort Lager 

af moderne kurante Manufakturvarer. 

En Masse Rester er fremlagt til absolut 

Bortsalg, og Priserne er i Aar billigere end 

nogensinde. Vi anbefaler ærede Kunder at af-

lægge os et Besøg, da vi kan gøre Dem en 

Masse meget fordelagtige Tilbud. 

liordloodels Halldeishus 
• 

Det aarl. Udsalg 

slanke Husker 
m.C.7u/d-t7k. 

9?-59er eL 
fis./c2æeL 

.93orD. 

"/XIN". 1‘^~~e",~1  

Ni! milte fidsalo 

 

Ilildilldinugr begynder hil 22, ku 
En Del Rester sælges meget billigt, 

Paa nye Varer til Dagspris gives 10 pCt Rabat. 

Endvidere udsælges Glas, Porcelæn og Emaljevarer 
med stor Rabat 

  

Valdemar Jørgensen. 
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De hedde Kvaliteter i Arliejlislajo 
Mine godt, bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle 

Størrelser basdo til voksne og Horn. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer. Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne eg 

Bors. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Tlf. 29. enj  xanjen. Tlf. 29. 

DET meddeles herved mine æren Kunder, at Kompagni-

skabet med Aron Nielsen er ophævet fra : . Decem-

ber 1925, og anbefaler jeg mig med alt tii Faget henhørende. 

Tilbud og Overslag gratis 

Niels V. Groossw  
aut Gas- og Vandmester, 	Blikkenslager og Glarmester. 

NB Udestaaende Fordringer bedes indbetalt snar est til mig 

t 

BornholmsleuelibilNargarmo, cellertsenhereæ,atni,,,dhareBrrug 
• 

for en lille Annonce. Et Værelse 
,i.Ardhu-k 	opbevares. vil ganske uvil- eller en Lejlighed ledig, brugte 

(1tehojfIne Produkt til sind Maal•  Sager til Ki:ib eller Salg, Under- 
'orrt§tningdr i Allinge-Sandvig Bælger visning, Pension eller andet 	. 

rinoiins Vegetabil Margarine. 	
Husk da, at Nordbornholms Uge- 
blad har den største Udbredelse 

her paa Egnen og at det koster 

mindst at avertere i vort Blad 



eY-1/: ALLINGE 
Under Ucl' alpet 

(der er begy.n.., I 

sælges 

En Mængde Rester af Manufak-

turvarer er fremlagt og stelges 

en Mængde Stortrøjer. Over- 

frakker, Klædninger og 

Regnfrakker tillige. med en 
stor Del Manufaktur til me-

get nedsatte Priser. 

til Spotpriser! 

Jens Hansen ,v4k,-; 

A
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Englands bedste Kvantet store haandpillede 

Derhyshire Kakkelovnskul 
ventes hertil med Damper „Marie Setdter" omkring 25 Ja-
nuar. Meget rimelg Pris pr 100 kg og 1-lektolitermaal. 

Alle Bestillinger ekspederes paa det bedste 
Fra Lager ekspederer vi for Tiden : 

Store harpede Derhyaltire Ovnkul (Rønne Kvalitet) 
Knuste og harpede Merliner Gaiskohn 

Prima Branktils•litrIketter Bedste Smedekul. 

Dagens billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

I denne Plaaned udsælger ui meget billigt 
hele vort Lager af 

Dik PORCIP311 og NalikeENE 
af alle Slags. 	Alle Faconer og Mønstre, ukomplette Sæt 
m. ni. som ikke skal føres mere, sælger vi særlig billigt 
og nævner bl a. 

Ekstra stærkg, Iranske Kopper - 4 Par 1,50 
do. 	pæne 	do. 	4 Par 1,25 

Stærke ølglas 	29, 39, 32, 36 Bre pr. Stk. 
Engelske Bordknive, Krille og Galler i Par. 

Brødknive, bommeknive, Sakse. 
Alle nys emaillerede Gryder, Kasseroller, Kedler, 

Kander ,,es med stor Rabat .  

Stærke pæne"fl!nønstrede Teske^. 6 SIR. 70 øre 
do. 	Spiseskeer og Galler. 6 Stk. 120 - 

Nordland(.As Handelshus. 

Vi anbefaler som delikat Spise i Vintertiden: 

Fineste guldet Bildals 
Hild 	Heliellyuler, 

store og smaa Stykker, som skal udvandes 24-36 Timer. 
Amager Ilvidkatil. Falle Koge&ert.r med Skal. 

Store Victoria Ærter uden Skal, Prima Fiset:Herter. 
Smukke hornh Byggryn. Rigtig gode borale. Kartofler, 

som er vokset paa kraftig Sandjord. Priselve er rigtige 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har losset i disse Dage 

13 pCt. Norge Salpeter i Sække & Tønder 

151, - tysk Kock Salpeter 
2012  Svovlsur Ammoniak 

og vi udleverer gerne de bestilte Partier. 
Vi noterer gerne flere Ordrer til senere Levering, 

ogsaa af Chili Salpeter i Stække 

Nordlandets Handelshus. 

Olsker 
litistnandsforeng. 

Iledlemsenfide i Forsamlings-
huset Ltirdag den 2.3, ds. K1.7. 

Foredrag af Hr. Landstings. 
mand Maeganid om Forhøjelsen 
ar Ejendomsskylden, 

Alle Husmænd bedes møde for 
om inuglig at vedtage en Protest 

• Eirmityrriseta. 

billig jord til Salg. 
Ca 15 Td. Land af Spellinge. 

mosen til Salg paa gode Vilkaar. 
Henv. til Lynghott 

En belgisk Hest, 
3 Aar til Foraaret er til Salg 

Risegaard 1 Rutsker. 

Tor, god Halm 
er til Salg paa 

Hammersholt» 
Tlf. Sandvig 23. 

llorm Blodpølse 
fans hver Fredag I 

V ik tual ieforretninge», 
Lindeplads 

Vetl llerlilskfiskelse 
— Regnskabs- ug Statusopgørelse, 
Udfyldning af Selvangivelser o. 1. 
tilbydes Assistance. 

Bogholder Chr. Kofod, 
Ni.irregade. Allinge. 

En Ejendom 
paa 6 Tdl. er til Salg. 

Bladets Kontor anviser. 

2 —3 V.erelses 

Lejlighed 
søges i Allinge til 1. Marts 

Maler Waldemar Skan, 

Frostfri Pumper 
5 '(' og I l ft.  

Aljeputuper 2- og 2i'," 
Ror til do., samt Ror-A lie-
spredere have-6 altid paa Lager 
til billigste Pris. 

Carl Pedersen, 
Smedemester Tlf. Allinge 08, 

Rsti 

konservative Forening 
afholder Generi«dfimsamfing. lirs. 
dag ■1 26 ds. l' I -; 	paa 1,:lo Af- 
holdshotel. 

Bestyrelsen. 

h 	hgræs-ilaroevogn 
si-elges billigt. 

Charles Ipsen, Østergade. 	, 

( 

Fyldte Chokolader 
„A L. B A" Spise-Chokolade 

Cacao kun i i/s kg Pakker 
rtNEsTr DaNsk FARR1KAT 

Trifoleuffis Markfrø 
Bestillinger paa-Frø at levere i Foraaret 1926 bedes 

venligst tilsendt os, og vi leverer allerbedste Sorter til 

allerbilligste Priser. 

Bemærk Trifoleums line Analyser. 

91t ringe .kofoilial 8 7robufitforreInini 

priffliammumemommeia•ser: 

I BORNA MARGARINE 

er fin, f! b.k og vejs aagtuine og giver 	• 
• LÆKKERT SMORREBROD 	 •• 
• • • 
• • 
•••••C••••••••••••••••••••••••41  

• • 

Gymusliklorenillti 
afholder stor 

cfolkedanse=pvisning 
paa Christensens Sal i Allinge, Siandag den 

24. Kl. 7,30. 

Af PROGRAMMET fremhæves særlig af de bornh. Sange: 
,,Sjokarinj` og Vautehorrinj". — Af Danse: „Skral at," 

„Frykdalspolska", „Vingaker", „Ryskjerketurn" 
og „Sjijrunyra.Valsen". 

Efter Opvisningen offentligt Bal! 

Billetpriser: Reserveret 1 50. Andre Pladser 1,00. Boro 0,50. 
Forsalg af Billletter i Boghandelen, 

Bestyrelsen. 	I 

1.~11111~.00110.140~~~."".~~~§ 

1101)1!111!!Silllainrog-i  

Kontortid : 10-12 og 2—.4. 

Renten af Indskud er pait: 
3 Namieders Opmige/se 	 4,5 
Almindelige Spitrekttssevilknar 4 
Folio 
i Forsorgelsemardellngen 	3,5 
hvortil Præmie, hidtil 2,5 pCt. 

pet. p. 

■ ffiel.•■•■11.0) 

issionsttge 
I Olsker. 

Mandag d. 23. Miss. M. Andersen 
Tirsdag d. 26 Miss N. Nielsen 
Onsdag d. 27 Miss Janus Dam 
Torsdag d. 28 Kl. 3 1 01s K. 

Pastor Frokjær 
Fredag d. 29 Miss. L P. Hansen 
Lørdag d. 30 	Sekr. Tinggaard 

Alle Møder Kl. 7,30 Efternid. 
i „Bethel" undtagen Torsdag. 

Alle er velkomne 

En Tyr, 2 Aar 
ug af god Afstamning er til Salg 

Eu Hoppe,10 Aar 
sælges eller byttes med Føl. 

Nielsen Illattholdt. 
Tlf. Allinge 124 

   

9.f 

 

   

 

Urmager og Guldsmed 
Allinge.. Tlf. 1):i. 

   

9y6este urle 
;i1 alle dem, der deltog ved rur 
kere Søn og Broders Begravelse 

Kristine Jørgensen, 
Allinge. 

oo Mer. 
—o— 

Søndag den 24. Januar 
Allinge Kirke Kl. 10. 	Skr. 9,45. 
Ols Kirke K1 2 

Sandvig Missionshus K1 3 og 
Allinge Menighedshjem Kl. 7 

Mode ved Sekr. Tinggaard 
Tirsdag Kl. 7,30 Ungdomsfest 
paa Menighedshj. Alle unge indb. 

Torsdag Aften. Intet Møde, 

Luth. Missionsforening 
Tein KI, 2,30, J P Pedersen 
Allinge Kl. 5. 0 Thorngreen 

Metodist-Meniglieden („Betelda"). 
Sambig Gudstjeneste Kl. 4 Elin], 

Søndagsskole Ki, 2. 
Eirh er el hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 
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Den bedste Vare 

Det storste Udvalg 

Den billigste Pris! 

Rester af japanske 
Varer fra Julen, 

Syeeslier, Vaser m. m. 
udsælges med 
25 pCt. Rabat ! 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
2,48 

• 
• 
• 
• 
• 

3,28 1. 
• 
• 
• 

4,50 
•• 

0,85 

1,80 

øl • ••• • 
• •• 
• • • • 
• • En stor Mængde Rester og afpassede Maal M Gardintøjer, 

Kjoletøjer, Bomuldstøjer, Floneller, Klædevarer, Hvideva-

rer, Sirtser, Dynetøj vil være fremlagt til ekstra lave Priser. 

	
•
•
•
•
 

SommerfraRker. 
Serie I - 10---15-20 Kr. 
Serie 11. 25 -30 -35 Kr. 
Serie Ill. 40 - 45 -50 Kr. 

Yfelaarsfrakfier. 
Serie 
	

15-20-30 Kr. 
Serie H. 35-45 - 55 Kr. 
Serie III. 60 65 -70 Kr. 

•• 

411/46Du 1  
NOW) 111 Vort store aarlige 	ivoiatl) 

U SAL 
begyndte 

Mandag den 18. Januar 1926. 

Vort store Udsalg vil i Aar byde paa saa lave Priser som aldrig for. 

Store Varepartier af vore gode kendte Kvaliteter udsælges til Priser. som trodser 

enhver Konkurenee. En gunstigere Lejlighed end dette Udsalg vil næppe kunde bydes. Vi anbe 

faler vore Kunder at aflægge Forretningen et Besøg, for derved at overbevise 

Dem om, hvor overordentligt fordelagtige alle vore mange Tilbud er. 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• Yfaandlikededrejl • 
• 
• 
• 
•  
•  

•e  
• 
• 
• 
ø.  

• 
ø 
• 
•  
• 
• 
•  
• 
•  

Prima Halvlæred 130 cm. 
Hellærred 140 cm. 

Lagendowlas dobb. br  
Ubl. Lagenstaut -- 
Bleget do. svær Kv. 
Bleget Bikubestaut, smukt 

som Hørlærred, stærke, 
kraftige Kvaliteter 

125 cm. br. 
140 	„ 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2,88 : 
2,52 

.• 
»ynesatin og Solster 

• 

til Underdyner. 	• • 
Prima stribet Bolster 	 • 

dobb. br. 2,90 • 
Ekstra Kvalitet, eget Fabrikat 	: 

dobb. br. 	 3,86 
• 

Til Overdyner. 	•• 

Dobb. br. hojrodt Nankin 3,50 • 
Et Parti hojrødt Satin 125cm 4,90 : 

135 cm, br. 	5,25 ; .• 

Svær hellinned Bygkorn 
Ekstra svær ti bl. do 
Meget kraftig 	do. 
500 in stribet hellinned 

48 cm. bi.. sælges for 
Et Parti hellinned 

Damaskdrejl. god Kv. 
Prima stribet hellinned 

50 cm br. smuk Kv. 
Ubl. Drejl 	 fra 

• 

• 

1,12 • 
• 
• 
• 
• 

• 
1,67 : 
0,76 : 

al 

Viskedrejl 
Et Parti rødtærnet 
	

0,78 
Et Parti halvlinned, 

fintraadet Vare 

Et Parti hellinned, 

rødtærnet, prima 

Prima kipret hellinned 

50 cm. br. 

.• 
; 571 Lagner an6ef,.. 

2,28 
2,48 
1,71 
1'79 
2,38 

1.59 
1.37 
1,93 

1,66 

• 
0,86 : 

• 
• 
• 

1,26 • • 
• 
• 
• 

1,67 4. 

	••.• 

••e 	 • 
•• 

• • 

• • 200 SIR. 	• 
•9  

▪ 

 XekkenfiaandkIteder : 
• svær, blød Kvalitet 
• 
• 46x80 cm. • 
• • udsælges for pr. Stk. 0,57 

.• 

200 Stk. 
Vaffelfiaandklæder 

usædvanlig stærk Kvalitet 

50x 100 cm. 

udsælges for pr, Stk. 1,34 

.• 

Øuge 
hellinnede, damtærnede. 

130x 130 	pr. Stk. 	5 50 

130x 160 
	

6,80 

130x 190 
	

8,15 

En Mængde andre Duge 

betydelig nedsatte. 

	 • ••• 

.• 
▪ Dyne6etræli 
: 

▪  

Kulørt, stribet Bomtej fra 
• Hvidt stribet Satin 
• 135 cm br. fra : 
• Kulørt stribet • 
• dobb. br. 	fra 
: Ensfarvet blaat, solægte 
• Vare, 140 cm br. 
: Et Parti ensfarvet, sol-
: ægte Brocadesatin, 140 
: cm br. udsælges for • 
• 

.•• 
• • 

• 
• 
• 
• 
•  
• 
• 
• 
•  
• 
• 

a* 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
ø 
ø 
• • 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

.• 
• medium ogozolas 
• 

500 m Medium 
udsælges for 	0,77 

Et Parti 71 cm br. 	1,12 
250 ni 70 cm br. 	1,28 
Fin Kv. Si cm br, 	1,26 
500 ni god D, mins 

udsælges for 0,86 
En svær Vare til 

Herreskjorter 	1,22 

. ••• 	  
T

▪ 

 vistlærred og 
• 	

Siku6estaut. • 

Ubleget fintraadet 	0,72 
- 69 cm bred 	0.80 
-- 	sværeste Kvalitet 1,38 
- kipret, god Kv. 	1,15 

Bleget, kraftig, rundtraadet 1,18 
Bleget Bikubestaut til 

Skjorter og Pudevaar 1 31 
do. som Hørlærred 72 cm 1.58 

.0** 
▪ 2l1dne 5ijolefojer 
• sorte og kulørte, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Et Parti dobbel br. uldent • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Crepe-Mohair i sort 

Fin helulden Serges dobb. 

100 ni sort Crepe-Mohair 
	

1,80 

br. i sort og kulørt ud- 

og kulørt, meget 
holdbart, pr. ni 

sælges for 3,85 

Serges 

2,12 . 

1,75 : 

• 
• 
• 
•• 

• 
• 
• 

• 

• 

Halv !tris 
sælges nogle falmede og smud-
sige Varer, benyttet i Vinduerne 

Manchetskjorter 
Bindeslips, 

Herrepyjamas 
Bløde kulørte Hatte pr Stk. 2,85 

Corsetter, Forklæder 
Silkejumbers, 

Kulørte Underkjoler, m. m. .• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

,9ameovertof 
udsælges i 3 Serier til ca. halv 

Pris og derunder. 

	
•
•
•
•
 • 

• • 
I • 
• • 
• • 
ø • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 

Hele Lageret af sorte og kulørte 

Kjoler udsælges med 33 pCt. 

Rabat. 	Frit Valg. 

•••• 0••••••• 

• 
• • 6, 	•• 

••* 	• 
• •• 

• • •• 
• • •• 
• • • 

• 

	

0

• 

••••0 	• 
• 
• 

Se vore Vinduer ! 

2iagaJin du \fords Udsalg ved Victor 9Ianck, 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

011~11111111111~~~111111111~~11å 

• 
• 
• 
• 
• 

•  

• 
• 
• 
• 

Pigefrakker og 
alle Skindkraver 
25 pet. Sa6at. 

ø
ø

ø
ø

ø
  •
•
•
•
•
•
•
 

• 


