
Nej, men saa man del ha'e van-

ren en rnejet lille Kat, 

Lassen: Jr, del siger jeg jo, det 

var kuns en lille Kat, men vold-

som durkdreven. — Saa, somme-

tider, sne gik han ligefrem paa 

Jagt. 

Hansen: Gik han med Gevær ? 

Lassen: Nej, gu' gik lian inte 

med Gever, har du set en lille 

Kat med Geyer ? 

Hansen: Nej, go' har jeg ej; 

men hvad kunde det hjælpe, hen 

gik paa Jagt, niar lian ingen Vo-

ben hade? Men jeg kan jo nok 

forsten, at det maa line vaaren en 

mejet lille Kal. 

Løssen: Ja, men Herregud ; det 

har I da hørt allesammen, at jeg 

hele Tiden har sagt, at det var en 

lille Kat. - 

Hansen : Var hine da snu stor 

som en Kanariefugl. 

Lassen: Nej, nu skal du ha'e 

Tak for Kalle, Hansen. — Var den 

saa stor som et Fedesvin? var den 

saa stor som en Kanariefugl? 

Ja — den var lige stor en Avekat 

som du, det er, hvad den vue 

Men jeg skal gerne holde op, sna 

du kan Isa Ordet. Jeg har se:v 

set og opdraget Katten, sna jr g 

er inte nysgerrig eller at faa at vi-

de, hvad han kunde; men jeg 

troede muligvis, at det ku' haft lie. 

teresse for jer andre at høre, tived 

der' kan serveres af en saadan lille 

Kat. Men jeg er færdig med Hl 

storlen ; for sidde og være Nar 

for Hansen, den passer inte 

Længden. 

Du gør Grin med Katten, gør 

du, og du gør Nar ad han, gør du, 

om endskentelu aldrig-,har set han! 

— Du troer, du er Fanden til Karl, 

og 53B sidder du og bliver ond-

skabsfuld og ved inle alt det, du 

skal regne op om Katten, som al-

drig har fornærmet dig. 

Du vil overse Katten og hans 

Fortjenester, vil du ; men det er 

du mejet for lille til, Hansen -

mejet  for lille ! Se, jeg har kendt 

Katten, og jeg ved, hvad der var 

ved liere ; — — mejet mere end 

ved dig, Hansen. 

Ka' du fange Mus, din Avekni ? 

K ,' d n ? 

Kr,' du sidde gentrhe alene op-

pe pair en Taelygning,ug' nejave? 

Kel'  du ? Nej det Isa' du inte. Men 

være seje og overse saadan et Dyr, 

det ku' du. — Ka' du labbe? 

Hansen ; Nej, men jeg har hel-

ler aldrig-esert ehverken Skommer-

eller Skrrederprufessionen. Hvad 

lappede Katten ? 
Lassen: Han labbede Mælk, dit 

Fj:els.  

Hansen :yar deleTykmzelk? 

Lassen: Held Kæft! 

Vintersport i Sveitz. 

Vintersporten har ikke gode Da-

ge i Aar. Baade her oppe i Nor-

den og i Mellemeuropa karakterise-

res Vinteren i Aar bedst ved Be-

tegnelsen .Syndflodsvinter". Vejret 

cr sommerligt mildt med 8-8 (' 

Varme, og Vandene stiger ved de 

stærke Regnskyl og oversvømmer 
Landsbyer og Byer, hvorved mæg-

tige Værdier lægges øde. 

I al denne Trisihed og Mørke, 

hvormed det nye Aar dennegang 

begynder, gør det helt godt at se 

et Vinterbillede af en helt anden 
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Landet er sort eller hvidt, 
Vejen er brusket og haard, 
stille er Vandrerens Skridt, 
dæmpet af Sne, hvor han gaar. 

Stivnet er Kviste og Kim, 
Saften og Væksten i Stan, 
kridtet med Sne eller Rem 
Hytternes Tegl eller Straa. 

Isen paa Dammene gror, 
Bregner paa Ruden er bredt, 
Solen, saa rødmer de stor, 
smiler til, hvad der er sket. 

Niels Jeppesen, 

Den lille Kat. 
—o— 

At Maglekilde Petersen. 

Historien beretter om en 
Samtale mellem to For-
mere larm er Jernstøber: i 
Roskilde, og lyder i 0. 
groalen, soul følger: 

Lassen: Jeg klager nu Mie paa 

S ø /eriet og heller ju te paa Prin-

cipalen, han er mejet flink; men 

hvad her er for mejet af, det er 

Mus — og hvad her er for Ildt ' 

af — det er Katte, eller bare end-

da gien Kat 

For ser 1, det var, da jeg arbej- I 

dede hos Christensen i Aarhus, 

da hade vi li'e saadan med Mus . 

i Støveriet; men saa blev vi enige 

om at holde en Kat. — Det var 

kuns en ganske lille Kat, Princi-

palen var selv med at betale Mælk 

til den. 

Hansen; Var han saa stor som 

et Fedesvin? 

Lassen: Aah I hold Kæft med dit ' 

Vøvl — Har du set en Kat saa 

stor som et Fedesvin? 

Hansen: Nej, saagu' har jeg ej. 

Men saa maa det da kuns he'e 

vaaren en mejet lille Kat. 

Lassen: Ja, det er jo det, jeg 

siger, at det var en lille Kat. Men 

han var rædsom durkdreven, det 
var han. 

Hansen: Han har rnaaske gaaet 

i ,Bredgades Friskole; der lærer 
de at stjæle med Tæerne. 

Lassen; Maa jeg fortælle eller 

vil du fortælle ? Nej, det var det, 

jeg vilde fortælle, han var vold-

som durkdreven, 

Se, saadan al og til saa ku' det 

stikke barn, at han tog sig en lille 

Spadseretro i der let. — Naar han 

tide kom tilleavee, eau ku' han be-

se ved at staa at kradse paa Sto-

eereeiten for at komme ind. 

Hansen: Hvorfor lukkede lian 

ikke Porten op? 

Lassen: Du er sød, Hansen, og 

eu er saa vittig, men du foretaar 

ar skjule det. Har du nogensinde 

set en lille Kit, der kunde lukke 

en stor Port op? 

Karakter, giet Billede, der rummer 

sportslig Glæde over Snernreng-

derne. -- Travlhed tor at kom-

me al Sted med Kælke og Ski og 

tage de hvide Masser's Besiddelse, 

frisk Ungdom, Fart„  Liv, Styrke. 

Billedet er tegnet paa en af 

Schweizerbanerne, der rører ud til 

de store Vintersportedislrikter I 

Bjergene. 

Skatteblanketten. 

Skatteblanketten:Hr. Jensen 

skal skrive. 

Opgaven kræser en Del Matmatik. 

lian sig i Haeret 

fortvivlet man rive, 

rig i sit Mellemgulv fæar han Kolik: 

lidiægt og Udgift skal atbalanceren, 

Merit ok Fradr ag korrekt divideres, 

multipliceres — ja, og eubtratieres. 

J :nsen i Regning er slet ikke kvik. 

Indkomst at .Borilæstning, 

Sportler ug Vente-

penge” har han hverken 

haft eller faael. 
Ejheller af „Klosterhævning 

og Rente• — 
.E:nolurntnter" - 

hvad er det for nuel? 

H vad han skal skrue, 

og hvor og f hvikken 

Afdeling? - Puh ! 

og hvor findes Rubrikken, 

hvor han skal staa i? - 

Han er ved Musikken. 

Den har jo slet ingen 

Afdeling faet. 

.Obligationer?" — 

Hati kender kun Noder. 

,Avl Hva' var det? - 

Den forbistrede Torn! 

„Afgift for Gaver". - 

I Haaret han roder: 

Sidste Aar fik han 

et splinternyt Horn! 

Skal han gi' Afgift af det? 

— Ja, min Sandlen 

Han fik jo ogsaa 

foræret Servanten, 

otte Par Kopper, 

og Nerituneplanten -

og en Present 

al Distriktsjordemor'n! 

„Fradrag af Børn" - 

ja, lian fik jo de Tvillinger. 

„Afgift at Spil' - 

han har vundet en And. 

Ja, og I L'hombre, 

ha, ha! De Par Skillinger I 

Skal han gi' Afgift af dem, 

og hvordan ? 

.Formue' — Jensen 

han bleener ved Tanken: 

To Hundrede Kroner 

han ejer I Banken. 

Hvor er der Redning? 

— Nu napper de Planken! 

Alt vil de ta:e 1 

Deri ulyk'llge Mand 

Heldigvis har han en Viv, 
der er praktisk. 

Hun træder til i del rette Moment  

.Laura De flair os for 

det er faktisk! 
De vil lin' Skat al hver Skejs, 

jeg har tjent!" 

.Sludder, Mathis! -- 

Lad ni i g kigge paa  Mejet ; 
Indkomst: Fem Tusind! - 

Det halve er røget ! 
Formue I Nul! -- 

Skal vl has gaa pas Strøget? 

Nu har vi tjent til en 

Frokost omtrent'. 

Axel A. 

ForMffell hild Bruno 

I Forgears fyldte Forlatteren, 

Kaptajn Daniel Bruun 70 Aar. -
Som ung deltog han som frivillig 

i den franske Fremmedlegion 1881 

i Felttogene i Algier. Tidligt fik 

han Interesse for Arkæologi, fore-

tog omfattende Studier i Jylland, 

Studierejser i Sydtunis og i Grøn-

land, det sidste Sted for at under-

søge de gamle Nordboruiner I den 

tidligere Vesterbygd. Han har 

ligeledes under forskellige Rejser 

foretaget arkæologiske. kulturhisto-

riske og geografiske Undersøgel-

ser pea Færøerne og Island. Re-

sultaterne af hans videnskabelige 

Arbejder, der har bragt nyt Lys 

over de danske Bilandes Fortid, 

er nedlagt I talrige Afhandlinger 

og Bøger, ligesom han har skre-

vet en lang Række Bøger paa 

Grundlag af sine andre Rejser vi-

den om i Verden. Ogsea som 

krigshistorisk Forfatter her han 

gjort en betydelig Indsats I Liters-

turen. Under Krigen I Østasien 

1904-05 var han Berlingske Ti-

dendes Krigskorrespondent. 

Under Afstemningen I Iste Zone 

i Sønderjelland 1920 var han den 

internationale Kommissions Politi-

direktør I Slesvig. 

Folkedanse. 

Med Anis Mellemrum dukker de 

gamle Folkedanse frem og genop-

lever en kort inep straalende  Re-

naessance. Alle maa se den: ; det 

er ligesom de enkle Toner, Ryt-

men, de adstadige Trin og viltre 
Hop vækker Minder fra en fjern 

som vi ikke har oplevet, men 
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som vl alligevel føler os I Slægt 

med. Det er G iundronerne, de op- 
rindelige, uaaminer sale, hvorpaa 

vor Tids mere sammensatte Musik 

eg moderne Dans er bygget op. 
Min drager uvekaarbgt earnmt 'r- 

egninger mellem Fortid og Nutid 
eg synes at der er mere Form og 

ledhold, mere Syrelgerk i de gamle 

Folkedanse end i den nymodens 

Jazz-Jazz. -)g dog kan de gode, 
gammeldags Folkedanse ikke I det 

lange Lob konkurrere med den 

indholdsløse, moderne Niggerdans. 
Hvorfor? — Er vi for lade til al 

lære de mere indviklede Turdanse, 

for overfladiske? eller mener man, 

at Folkedanse kun kan danses I 

dertil hørende Kostume. 

— — 

Som det var at vente, var Chri-

stensens Teatersal i Søndags fyldt 

til Trængsel, og de dansende og 

deres Leder, Hr. Lærer H. P. K o-

f oed høstede megen Bifald og An-

erkendelse. 
Det er tredje eller fjerde Gang 

med Anis Mellemrum at Hr. Kofod 

har pastaget sig el lære Ungdom-

men de gamle Folkedanse, og sta-

dig er hans Arbejde kronet med 

Held. Der var stærkt Bifald fra det 

tretpekkede Publikum, ikke mindst 

overfor Udførelsen at de to ny-ind-

studerede Ture: Frykdalspolska og 

Skrå et, 

Etter Opvisningen samledes de 

dansende med deres Lærer ved 

Kaffebordet, hvor Gymnastikfore-

ningens Formand takkede Hr. Ko-

lod for det store Arbejde han havde 

haft ved Indstuderingen, og paa 

de dan sendes Vegne overrakte term 

en Gave som Tegn paa deres Er-

kendtlighed. 

Det flinke Hold er allerede ble-

vet anmodet om at optræde I Hasle 

Rønne og Østermarie, men forin-

den de skal ud paa denne Tourne, 

har de lovet at medvirke ved en 

Aftenunderholdning med Bal, som 

Haandværkerforeningen og Selska-

belig Forening i Forening afholder 

paa ,Teatersalen' førstkommende 

Tirsdag Alter) Kt. 7,30. 

Kun Medlemmer af disse For-

eninger kan deltage, og Program-

met, der gælder som Adgangskort, 

maa inden Tirsdag Middag afhen-

tes hos de samvirkende Bestyrel-

sers Formænd. 

Malermester Hansen, der er Me-

ster for de smukke Dekorationer, 

vil forestaa den kunstneriske Ud-

smykning at Scene og Sal, og har 

man tidligere Fester i Erindring, 

hvor han hat ledet Udsmykningen, 

vil man forstaa at den bliver, hvad 

Storm P. kalder for _pingeling" 1 

Medlemmerne al disse Forenin-

ger kan sadledes glæde sig til en 

hyggelig og logrojelig Alten. 

Illthistrieo 

Al Holjægerm. Garth (griner. 

(Bert. Tid.) 

At den danske Industri er en 

Del at Danmarks Nallonallormue 

lader sig Ikke bestride. For Staten 

vilde det være en Ulykke, om In-

dustrien gik til Grunde og Landet 

derved 'kulde tvinges til et aftage 

'sine Industrivarer fra Udlandes. 

Naar f. Eks. en Fjende udefra, 

I Form al en Industri I et Land, 

med stadig bildende Vallen, kaster 

sin 0-erproduktion ind 1 Lande t 
til Falithopriser, vil det være fuldt 

forsvarlig al et Land direkte støtter 

Industrien, sdalsenge delte Forhold 

vedvarer, 

A idertedes stiller del sig naar 

Fjenden klammer  indefra, I Form 

at Fagforeninger, der iiimbyder si-

ne Folk at arbejde, undtagen til 

Priser, der ligger en halv Gang  

højere end andreLandes Arbejderes. 

Her synes mig I nogen Grad al 

mangle den sunde Basis for en 

Slatshirelp, af sart omfattende Ka-

rakter, som denne montre blive, 

Til en Begyndelse var Loven 

om Statens Hjælp til Arbejdsløs-

hedskasserne muligvis til nogen 
Nytte fer Industrien, Idet Staten 

var med Ill at lønne dens faglærte 

Reservemandskab, som da Ikke 

søgte andre Steder hen, men var 

disponible for Industrien. Den Styr-
ke Kasserne imidlertid kom i Be-

siddelse af s ed Stalsbjrelpen ud-

viklede disse ret hurtig til at blive 

maskerede Strejkekasser for Fag-

foreningerne. Industrien fik hurtigt 

Kærligheden at føle. 

Med Staten i Ryggen kunde del 

betale sig for Fagforeningerne at 

drive Lønnen højere og højere op. 

Staten betalte Jo KrignoinkosInin-

gerne, i Form af en stor Del al 

Udgifterne til den større og seerre 

Arbejdsløshed, der maatte blive 

Følgen af alle Arbejdernes stadige 

„Sejres. 

At Fagforeningerne har udnyttet 

Loven til det yderste. har man det 

grelleste Bevis paa, neer man hu-

sker, hvad der skete i Foraaret 

1925, — Paa den Tid, da det kneb 

for store Dele ni Industrien, da 

danske Arbejderes Løn var højere 

end andre Landes, pas den Tid, 

da den dansk Valuta steg hver Dag, 

tiltvang Fagforeningerne sig under 

en tre Maaneders Arbejdsstands-

ning, som kostede Landet uhyre 

Summer, en Lønforhøjelse, hvorved 

samtidig den danske Industris Kon-

kurrence paa Verdensmarkedet u-

muliggøres. 
Fagforeningerne og Landets an-

svarlige Regering mestre vide, al 

ørt Arbejdsløshed uden Lige maatte 

blive Følgen af denne ,Sejr", men 

de havde jo Loven om Statens 

Støtte til de maskerede Strelkekas-

sar, og de benyttede den med alle 

ril Raadighed stenende Midler. 

Nu maa det Samfund mod hvem 

Kampen blev ført, gennem deres 

Skatter betale Krigsomkostningerne 

til Fagforeningerne I Form af AT-

bejdsløshedsunderstiattelse til deres 

Medlemmer. En Harm og en Yd-

mygelse tor Samfundet, som fuld-

stsendiggøres ved Arbejderregerin-

gens Bebudelse al endnu højere 

Skatter, efter en Stigning paa 30 

pCt. af Landets Mønt. 

At alle Landes Erhverv er Land-

bruget del, der er haardest manne 

Den voldsomme Valutastigning, 
der tor delle er faldet sammen 

med ødelæggelsen af del tyske 

Mareed for Kvag og Fleste, samt 

stærkt faldende  Priser paa det en-
gelske Smørmarked, har bragt 

dets Indtægter ned til det helve. 

Med de umandelige Stats , Amts-  
og Kommuneskatter, 4 Gange hø-

jere end fer Krigen, Landbruget 
maa udrede, og med de KrIgspri-
aet, Landbruget stadig maa betale  

sine Folk, sine Haandverkere, si-

ne Dyrlæger m, tre, er det Ilfill1- 
ligt for delle al skalle Balaece. 

Del er rigtigt, at Landbruget 

ogsaa har haft gode ART, men del 

maa samtidig erindres, al en stor 

Del af de Kontanter, som f'a Land-

bruget indgik i Banker og Spare-

kasser før 1918, olier masite tages 

ed tor at rekonstruere de Besæt-

ninger, som var blevet lorringet 

og formindsker I de Aar, da Land-

bruget meldte aflevere største, De-

len at sin Hest til Sinter), uden 

al kunne fan Foderstoller i Stedet. 
Nnar dertil kommer, at Land• 

bruget i de senere Air hat] anvend! 

mange Penge til Udvidelser af 

Bygninger, Besætninger, Elekleci• 

tetsanImg, G undforbedrInger ru. nre 

alt pen _længere Sigt, vil det for-

stens, at Stillingen selv tor dem, 

hvis Ejendom ikke har været hand-

ler de sidste ti Aar, kan blive uhy-

re kritisk, hvis Regeringen og Lov. 

givningensmagterne ikke sørger 

for at fan Snotierne ned, men i 

Stedet anvender stene og større 

Summer til offentlig Forsorg og 

Tilskud til maskerede Strejkekas-
ser. 

Industrien og Landbruget har 

fælles Interesse 1 at disse lands-

skadelige Forhold bliver bragt til 

Ophør, og bør derfor kunne ar-
bejde sammen. 

Hvorledes der I i Faglorenings-

kredse ses paa Landbruget, viser 

en Udtalelse af Formanden for 

Landerbejderforbundet, Hr. Oscar 

Levinsen. Han siger i sit Julebind 

til sine Medlemmer, at ved en 

Landhrugskrise er det kun Kapi-

talen, det gear ud over; de, der 

bukker under for Krisen, vil da 

kunde treere Landarhejdele til de 

høje Lønninger, som det er Orga. 
nisarionena Aet ni fastholde, trods 

den store Nedgang paa Landbrugs-

produkter, 

For dem, der ikke diømmer om 

snarest muligt at komme ind un-

der russisk Statsfork], vil det sma 

klart, at en sasdan Omvæltning 

forinden den er fuldbyrdet gennem 

Forringelse af Jord, Bygninger og 

Besætning vil berøve Landet en 

meget stor Del af dels Nelional-

formue og formindske Landbrugets 

Produktion for lange Tider, SATIIII-

dig med at alle de Handlende, 
for hvem Landbrugets Købeevne 

har Betydning, vil føle deres Ek-

sisVieends  Iindførelsefrelse af Pristallet blev 

del lasislaael, at der I delle ogsrm 

skulde indbetaltes Skalter, Flueleje, 

Assurancepier 
lerin rosao 

 g  mange 

 henregnes  Artikler, li  ,so 
for Luksus. Menige tusinde Em-
bedsmænd og Funktionærer lønnes 

efter dette Pristal. — 1-indbrugets 

Skalter er, som  nævnt, steget 

umaadeligt, desforuden er det i de 

senere Aar bleven bebyrdet med 
Millionudgifter in tvungne Forsik-

ringer, saasom Ulykkes-, Invalide- 

og Arbejdsløshedsforsikring. Gitre 

nem Pristallet maa Landbruget 

holde Embedsmændene og Funk - 

tionæreree skadesløse for, hvad 

deres Skatter, Fursikringer, Husleje 
m. m. er steget, samlede; med al 

de Lønninger, Landhrueet skal be-

tale, ikke kan grin ned, fordi Hus-

leje og Skalter rn, m., som :er 

Indbefattet i Pristallet, ikke gear 

ned. Pristallet vil pan denne Man-

de reagere saa svagt, at det vil 
fan en højst utilfredsstillende Ind-

flydelse pari UrIglIterees 

gelse. 

Denne meningsløse Bsregnine 

al Pristallet har bevirket, et man 

ge, der lønnes eller delle og ikke 

som vi andre føler Skallernes Tryk, 

er berøvet Forstaaelsen af, at de 

sejler I samme Baad som vi andre 
og derfor ikke vil støtte dere, som 

I Kampen for deres Eksistens vil 

søge denne Betegningsmaade ænd-

ret. Forhaabendig vil dog de fle-

ste indse, at den Dag, Landet er 
forarmet 	og det gear alt for 

lort at age ned ad Bakke — vil 

heller ikke Embedsterenderie gas 
Ram forbi. 

Et,si som del virkelig forholder 

sig saaledes, at Statens Udgifter i 

Følge Loven om Arbejdsløsheds-

kasserne er saa stol e, at Staren 

ligesarreodt kan betale en Eksport. 

præmie til fedustrien, hvis Arbej-

dere ikke maa arbejde under Len-

tenger, der ligger en halv Gane 

højere end andre Landes, viser 

delle jo med forfærdelig Tydelig-

hed, hvad vore Lovgivere indlod 

sig pare de de ved denne Lov 

spændte Staten tor Fagforeninger-

nes Vogn. Ar et Fagioreningsmi-

nislerium nu tilmed sidder pari 

Vognens Buk, gør ikke Administra-

tionen billigele, thi del vil ikke 

være sandsynligt, at den Omstæn-

dighed, at Staten kommer til al 

Netale Difterencen mellem dansk 

Arbejdsløn og europæisk, vil gere 

Fagforeningerne mere tilbøjelige 

til at nedsætte deres Fordringer, 

tværtimod vil det, mener jeg, tje-

ne til nt forlænge Krisen for hele 

Landet. 

Vore Lovgivere maa indse, at 

men ikke efter en voldsom Krone-

stigning kant lovfæste det nuvæ-

rende Kroneniveau uden samtidig 

al drage Omsorg for, et Belolk-

uingens Skaller og andre Udelber 

falder. Kan delte Ikke ske nied 

de bestaaende Love, mart de søge 

disse ændret. 

Loven om Statens Støtte til de 

maskerede Strejkekasser samt Op-

retholdelse af Pristallet I dets nu-

værende Form, vil hurtig ødelæg-

Landets Erhvervsliv og forarme 

Befolkningen, Det er her, Ondet 

har sin Rod, og her er det, der 

maa gribes ind. Alle andre Foran-

staltninger vil kun være lidsspil-
lende og unyttige. 

"Missionsuge 
i All inge 

Mandag I. i Allinge Kirke. 
Pastor Feakjær 

Tirsdag 2, Menighedshjemmet 
Miss. Baarsøe 

Onsdag 3. 	— Sekr. Magnild 
Torsdag 4. 	--• 	do. 
Fredag 5. 	-- Best. Rostkjær 

Rønne 
Lørdag 6. — Lærer Simonsen 
Søndag 7. i Allinge Kirke. 
Altergangsgudstjeneste ved Pastor 

I-lartvtgsen og Sognepræsten. 

Alle Aftener Kl. 7,30 
Alle indbydes. 

1. Klasses stemplet 

Okse= og blvekoil 
faas hver Uge til smaa Priser. 

Brd. Jørgensen. 
Bestillinger modtages. 

Kødet bringes overalt. 

Kød og Flæsk 
modtages til Røgning. 

Slagter PhIllipsen 
Tlf Sandvig 19. 

En bødeko 
er til Salg. 

Engegaard, Rutsker. 

En Malkeko 
og en Lodekvie er til Salg. 

Laurits Hansen. 
Lindeshai, Tlf. Ro 18 x 

....9•110~11: 

Biografen. 
Søndag den 31. Januar K1 7.30 

„Skid( Holmes" 
Conan Dovles Roman om Kam-

pen mellem Detektivernes Konge 
og Forbrydernes Napoleon. 

Kæmpefilm i 9 Akter. 

9.901,911.11000,09. 



slanke flasker 
m. Cni/d-Elk. 

Hof-Pilsner 

En 2-3 Værelses 

Lejlighed 
søges i Allinge til 1. Marts 

Maler Weldemar Skos 

En Tyr, 2 Aar 
og af god Afstamning er tit Salg. 

En Hoppe, 10 Aar 
sælges eller byttes med Føl. 

Nielsen Blaaholdt. 
Tlf. Allinge 124 

91aStiribtiertl 
Urmager og Guldsmed 

--. Tlf. 93. 

~illigaJora til Salg. 
Ca IS Td. Land af Spellinge-

mosen til Salg:paa gode_Vilkaar. 
Hene, til Lyngholt 

Frostfri Pumper 
og Pli ' 

Aliepumper 2' og 21/2' 
Ror til do., ilt samt Hor-Alje-
spredere' haves:altid:pita Lager 
til billigste Pris. 

Carl Pedersen 
3- . SilledeIllester.,TICAllinee 98. 

faas meget billigt hos 

917 c Yuncfi, 

•	 

iOrilhOiffiS Svare- & laaoekasses 
A fdeling i Allinge (%-, 

Kontortid : 10-12 og 2 4. 

Renten af IndNikud er paft: 
3 Nat:neden; Opftigelne 	4.r pet, p. ti 
Almindelige Spareltn.mevilknnr 
Folio 	 2 	- 
i Forfiergelmermfdelingen 	3,5 
hvortil Præmie, hidtil 2,5 pCt. 

En Mængde Rester af Manufak. 

turvater er fremlagt og sælges 

Under Udsalget 

fortsættes til de samme billige Priser som hidtil. 

~ALLINGE ~»,?-§ 
(der er begyndt) 

Vort Udsalg 

til Spotpriser! 

Jens Hansen 
 	c 

sælges 

ved Victor Planck 

en Mængde Stortrøjer. Over- 
frakker, Klædninger og 

Regnfrakker tiiiigg med en 

stor Del Manufaktur til me-

get nedsatte Priser. 

3  øger De en Pige, en hall-
eller en Dreng, eller nieng 

ler De en Svend aller Lær 
ling, en Fodermester oliet an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
teres Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte Ind 

C.I800 I-tIrrn og 'teses af saa godt 

som hvert eneste Tyende En An-
nonce her i Bladet vil dellet gae 
godt snin altid bringe ei Wteeds• 
stilleode lei-gu I /;.H 

Erindringsliste 

Borgmesterkwiloret 	Eftm. 
Dimpskibsexpednionen adtpeo ved Ski. 

Senet, Ankomst ug Algang I ,.ct.,g 
l'r..-day. 	 Mandat', og 

DiStrikINLISgeri ti-9 og 2-3 
Folkebog.s...milogo (Borgerskolen I Sal, 

Læsestuen: Sognedage fra 5-9Eltm. 
Udiaan Mandag og 1-leasK 7- 13, 

samt Tuse« J-4. 
Ijælpekassen vom. Arb. Wald. Laiseu 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv 
Jeronsnest. et azith-n for linds 8-12, 2-0 
Klemens Jernbanestation do. 
Ammiterkontoret 10 --11 og 2 4 
_ aane• cb Diskontobanken 2 4 Ettrit. 
otakonitiret: Søgnedage 9-12 ug 2-6 
kandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto (oritudia, 
Smekasser, 1‘1 12 og 2.-4 
Stempriii1m1 i SparrItbisbun. 10 1Z, 2-, 4 

Branddirestoreti 	do. 
stals.1,4,tttiten tort ivslorsIkring ved 
Stationlorst Koroed Kontortid 1- 4 Em 
Teiegratstaitorten 0-12 og 2 6 
Toidkainr.t i4 12 Film, 2-5 Elterni. 

fluers Gasovne 
og 9asapparafer 

er meget nedsat i Pris. 

47/T. åi. .9"uncti. 

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

Selvangivelser udfyldes. 
Johannes Pedersen. 

Tlf. 141. 	Havnegade. Allinge. 

Tør, god Halm 
er til Salg paa 

Hammersholm 
Tlf. Sandvig 23 

led Regilskablorelse 
— Regnskabs- og Statusopgørelse, 
Udfyldning af Selvangivelser o I. 
tilbydes Assistance. 

Bogholder Chr. Kofod, 
Nørregade, Allinge. 

GillifijelleSi; og hk?, 
—*- 

Søndag den 31. Jar.aar 
Ols Kirke KI LO. Ski-, 9,45. 
Allinge Kirke Kl. 2. 

Luth. Missionsforening 
Tein Lørdag Kl. 8,30. 

Møde for unge Mænd. 
Tein Søndag 2,30 Allinge Kl. 5. 

H. Pedersen 

Baptistmenigheden. 
Allinge 7,30 Abildgaard 

Metodist.Menigheden („Beesd..'). 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

Søndagsskole KI. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Mejeriet.  

hajbjerggaard 
Torsdag d. II. Februar Kl. 4 

afholdes paa „Hotel Allinge* den 
ordinære Generalforsamling med 
følgende Dagsorden; 

1. Beretning 
2. .Regnskahet fremlægges 

til Godkendelse. 
Valg af 2 Bestyrelsesmedlem. 

mer i Stedet for L. Dam, 
Dyndegaard og 1. N. Kofod 
Bakkegaard, som begge af. 
gaar efter Tur. 

4 Valg af en Revisor i Stedet 
for Avlsbruger Alfred Mor-
tensen, der ligeledes afgaar. 

S. En Forespørgsel fra flere In. 
teressenter, 

5. Eventuelt. 

Regnskabet ligger til Eftersyn 
paa Mejeriet for Interessenterne i 
3 Dage før Cieneralforsamlingen. 

Ileotyrelnen. 

Rø Sogns 
Sygekasse 

afholder ordinær Generalforsam-
ling paa Brugsforeningens Sal, 
Tirsdag d. 9. Febr. Kt 6. 

Dagsorden: 
Regnskabet oplæses 

og fremlægges til Godkendelse 
Valg af Bestyrelse 
Forslag om Ændring i Vedtæg-

tens § 6 Nr. 7, samt Vedtæg-
tens § 11 Nr, 2_ 

Regnskabet ligger til Eftersyn de 
tre sidste Søgnedage før General-
forsamlingen i Brugsforeningen. 

Kontingentet modtages fra 5-6 
Bestyrelsen. 

En Ejendom, 
6 Tdl. Jord, er til Salg. 

II. J Henriksen, Ro. 

Rø 
Socialdemokratisk Ung-

domsforening afholder 

Stzfielsesfesi 
paa Th. Bendtsens Sal, Søndag 
den 31. Generalforsamling Kl. 6,30, 
derefter selskabelig Sammenkomst 
med forsk. Underholdning. 

Olsker 
Afholdsforening 

afholder Lørdag der) 6. Februar 
Kl. 7,30 i Forsamlingshuset: 
Foredrag med Lysbilleder 
af Lærer E. Petersen, Aakirkeby. 
Entre: Voksne. 50. Børn 25 ø. 

F:elles Kaffebord. Alk indbydes. 

Allinge Teglværk. 
Fra Lager sælges til billigste 

Dagspriser: 
- Drænror i alle gangbare Stør-
relser. Ta.gmlen, Mursten og 
haandstrugne Facadesten. 

Et Parti frasorterede Tagsten 
sælges for 100 Kr. pr. 1000. 

Et Parti Drænrør lige saa go-
de som de indførte Ror sælges 
for 25-30 Kr. pr. 1000. 
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er lin, frisk og velsmaynnde og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 
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Alle Metervarer udsælges til betydeligt nedsatte Priser 

Restlageret af Dameovertøl udsalmes 
til halv Pris og derunder. 

Gode Eskimolrakker med og uden Skindbesætning udsælges uden Heti-
syn til tidligere Priser for .15, 25, 35, 45 og 50 Kr. 

Alle Sommerfrakker udsælges til halv PI is. Frit Valg! 
Færdige uldne Kjoler 8, 15, 20, 25 Kr, tidligere Pris 25, 35, 45, 6o Kr .  

Paa Pigefrakker og Skindkraver gives i Udsalgstiden 25 pCt. Rabat. 
Store Mængder af Rester udsælges til ekstra nedsatte Priser, 

• 

• 

2agadin du ,[ords Udsalg 

<4, 

Habil 
paa Topel! 

eives fra nu og til 1. Marts. 
Rester til Indkøbspris. 
Prima Tapeiklisler paa Lager. 

Chr, Mods Tapelhandel 



Tlf. loo 

Vi har losset i disse Dage 

13 pCt. Norge Salpeter i Sække & Tønder 

1512  - tysk Kock Salpeter 
20 1 1 2 - Svovlsur Ammoniak 

og vi udleverer gerne de bestilte Partier. 

Vi noterer gerne flere Ordrer til senere Levering, 
ogsaa af Chili Salpeter I Sække 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler som delikat Spise i Vintertiden: 

Fineste godkel Bildals 
- 	saltet 	Helleflynder, 

store og smaa Stykker, som skal udvandes 24-36 Timer. 

Amager Ilividkaal. Fare Kogeærter med Skaf. 
Store Victoria Ærter uden Skal. Prima Flækærter. 

Smukke bornh. Byggryn. Rigtig gode bornh.Kartotier, 
som er vokset paa kraftig Sandjord. Priserne er rigtige i 

Nordlandets Handelshus. 

‘I'lle.mempamm..0.111.10.00011«. 	 

Bemærk 

Poderne Varer 

Derfor billigst 	• 

c.%;;Z• 
t  
YY 

tv  

orr 
tor 

4W 

mine nedsatte Priser 
Aarligt 	

tv> Udsalg! 

U.dsalget omfatter 

samtlige 

paa Lager 

værende Varer 

G En Det Rester sælges meget billigt. 
•• 

Paa nye Varer til Dagspris gives 10 pCt Rabat, 

• Endvidere udsælges Glas, Porcelæn og Emaljevart•r 
• med stor Rabat 

• 

Valdemar Jørgensen. 

i:;›replan. 
Rønne-Allinge 

Jernbaue. 

Søgnedage. 
Illo•ne-Suadvir 

Rønne 
Nyker 
Klemens 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemens 
Nyker 
Rønne 

Snnivisr-Runus  
9,35 1,00 8,15 
9,43 1,08 8,23 
9,53 1,19 8,34 

10,08 1,35 8,50 
10,24 1,53 9,08 
10,36 2.04 9,20 
10,55 2,24 9,40 

8,25 
8,13 
8,57 
9,14 
9,29 
9,42 
9,50 

1,20 
1,38 
1,52 
2,09 
2,24 
2,37 
2,45 

6,30 
6,47 
7,01 
7,16 
7,30 
7,42 
7,56 

Bornholms VevolobilNaroariHO 
Alle Mennesker, 

som har set. hvorledes 

• 

• 

Isieligt Udvalg 

indkebt kontant 

teessens sne-21dsalg 
efir. elsen, 

• 

• • 
• 
• 

Englands bedste K•alitet store haandpillede 

Derbyshire Kakkelovnskul 
ventes hertil med Damper ,,Marie Seidler" omkring 25. ,ja-
nuar, Meget rimelig Pris pr. 100 kg. og I lektolitermaal. 

Alle Bestillinger ekspederes paa det bedste. 

Fra Lager ekspederer vi for Tiden : 
Store harpede Derhyshire Ovnknl (Rønne Kvalitet) 

Knuste og harpede Iterliner-Gaskoks. 
Prima Brunkuls-Ilriketter. Retligt(' Smedekul. 

Dagens billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

I denne Plaaned udsælger vi meget billigt 
hele vort Lager af 

Glas, POECeiff og Nakkesager 
af alle Slags. 	Alle Faconer og Mønstre, ukomplette Sæt 
m. m. som ikke skal føres mere, sælger vi særlig billigt 
og nævner bl. a. 

Ekstra stærke, franske Kopper - 4 Par 1,50 
do. 	pæne 	do. 	4 Par 1,25 

Stærke ølglas 	28, 30, 32, 36 Bre pr. Stk. 
Engelske Bordknive, Knive og Galler i Par. 

Brødknive, tommeknive, Sakse. 
Alle nye emaillerede Gryder, Kasseroller, Kedler, 

Kander sælges med stor Rabat. 

Stærke pæne mønstrede Teskeer. 6 Stk.70 Bre 
do. 	Spiseskeer og Galler. 6 Stk. 120 - 

Nordlandets Handelshus. 
~111.11111~110 
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Egil dige Nolo 
al Mullifilkluryåror Begynder ricll 22, Jamr 

Drik 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMERDRIK 

Carisherg 
Bmgcfer..erne 

Søn- og Helligdage. 
Rønne-Vandvig 

Rønne 	8,25 1,20 8,35 
Nyker 	8,41 1,36 8,51 
Klemens 8,53 1,48 9,03 
Ro 	9,08 2,03 9,18 
Tein 	9,22 2,17 9,32 
Allinge 9.33 2,28 9,43 
Sandvig 	9,40 2,35 9 50 

Sandvig-Bumse 
Sandvig 9,25 1,00 8,15 
Allinge 	9,32 1.07 8,22 
Tein 	9,41 1,16 8,31 
Rø 	9,50 1,31 8,46 
Klemens 10,11 1,47 9,02 
Nyker 	102`2 	9,13 2 
Rønne 	10,40 2,15 9,30 

De hede Kvaliteter i Arbejdsloj• 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Størrelser baade til voksne og Born. Prima blaa Molskindsben -
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer. Blu- 

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

Bom Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Tlf. 29. ens x anjen. Tlf. 29. 

f 	 La. Ledt+ 	rVizsratI vil ganske uvil- 

kaarligt torlauge dette buil:ble Produkt til sine Ideal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornhoirns Vegetabil Margarine. 

Tlf. 100 

Aarligt Udsalg 
111111111111111111111111111111111' 

Vort store aarlige Udsalg begyndte 

Mandagen den t t. Januar 

og 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. 

tiordiadols Nubisk 

C1.0E9  T'IrP;.' 
„ROYAL" laoge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FIINESTE DANSK FABRIKAT 


