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lidelser 1 et Amer ar freon 'eksemet 

til afise Meta I .stiturn-reandrrig, 

orkere eantan•r, tie eg Klereteesker. 

Held Lykke. 

Det er forstaaeligt, at Menne-
sker, der lader 5 og 7 være lige, 
lader all gas paa .bedste Beskub" 
maa holde sig lil Heabel om Hel-
det. Del er nemlig for disse de! 
absolut sidste Nedanker; selv fo-
retager de intet som helst, der 
kan give deres Tilværelse en blot 
nogenlunde solid Basis, og 1 ube-
vidst Erkendelse heraf overlader 
de Skæbnegudinden del hele An-
svar og siger med Micawber; Der 
vil vise sig noget. 

Det er nogenlunde forslaaeligr, 
at Mennesker, som Modgang r-f 
forskellig Art har bragt paa usik-
ker Grund, i Bitterhed taler om 
det for dem svigtende Held og 
samtidig retter Blikket mod Nabo-
en, som Lykken ,løber efter', som 
har ,Svine`held med sig. Ja, man 
kan maaske endog i Medfølelse 
og med god Vilje i visse Tilfælde 
give dem Ret, naar de paastaar, 
at .de dummeste Folk faer de 
største Kartofler', og at „de skal 
have det, der hverken kan regne 
eller skrive'. 

Derimod synes det mindre tor• 
ilaeellgt, at denne blinde Tro pie 
Heldet, som løbende I Hælene 
paa visse og mange MIT foran an-
dre, i Virkeligheden er gængs blandt 
Folk i Almindelighed. Og dog er 
det ganske afgjort, al der er lige-
frem Tyrkertro pen Heldet og Hel-
dets Betydning. Selv blandt for-
standige Mennesker, der ikke la-
der Liver& forskelligartede Ople-
velser passere uænsede forbi sig, 
men søger at lære af disse, træf-
fes mange, der tumler med Tan-
ker om Heldet, der udeblev. 

Er der da noget, der hedder 
11e:d? 

Spergsmaalei vil vist el alle be-
svares  med J. ; maaske vil endog 
et stort Flertal strække sig saa 
vidt og sige, et der endogsaa ek-
sisterer .Svine 'held. Det er 
nemlig aaaledes, at vi alle kender 
den Mand, som del kneb for, men 
som ved noget glædeligt uventet 
pludaelig, var paa sikker Grund, 
og Masser kender ham, der uden 
nogen som helst Fortjeneste, men 
nettes trods alt, vandt det store 
L.K), 

Je, men saa kunde del jo se 
ud, som om alle Tilbedere og 
Dyrkere al Heldet er paa den ret-
te Sete, og at det er klog Mand, 
der regner med del l  

Her er det imidlertid, al man 
r. ø klogt 1 al sige stop eg lænke 
e,'  Gang; til 	Vel er det saaledes, 
et det, man i daglig Td;e kalder 
Held, eksisterer, og ogsaa — des-
værre næsten -- maa „Svine"heldei 
vel regnes til Kendsgerningerne. 
Men klog Maud skal holde sig 
fra enhver Beregning med Heldet 
som Medarbejder; ban maa ikke i 
sti Arbejde, r thi Gerning blot et 
Øj blik forfalde til den LelsIndle-
thitl at regne inel Helde e Hjælp 

for al aras del positive Resultat. 
Gør han det, er del sne godt 

som sikkert, at han er en .Døds-
sejler'. 

Kan den kloge Mand da fore-
tage sig noget som helst, der brIn• 
ger ham nærmere Heldet? Afskna-
ret heil fra det bør han drag Ikke 
være. 

Ja, det kan han. Han kan holde 
sig parat, virkeligt forberedt til at 
tage imod Heldet og faa del ud-
nyflet, om del en Dag banker paa 
hans Dør og rækker ham Haanden. 

Det er l Aer 110d Aar siden, et 
den kanske Munk Ansgar, Nordens 
Apostel, kom til Danmark og bi • 
eyndle at kristne Landet. 

Han begyndte sin Mission I Fle-
eeby I Sønderjylland og døbte fa r 
mange Hedninger t Sliens Vende. 
Fra Hedeby udbredte den ny Læge 
sig lidt eller lidt op over Halvøen. 
Mange Farer mødte Ansgar, ikke 
mindst fra Kong Erik Barn, der 
af sine hedenske Raadgivere lod 
sig bollede til Fil forfølge de Krist-
i e. Del lykkedes dog Ansgar at 
faa Kongen til at indstille Forføl-
gelsen, og endog n1 fas Lov til et 
ringe med Kirkeklokkerne, hvilket 
ellers var !ledningerne en Veder-
slyegelrghed, og Ansgar tik ea uy 
Klike bygget i Ribe. Saaledes 
havde Ansgar I sin høje Alder deri 
store Glæde at se Kristendommen 

Skibstarser og kilder 
Kusk Jensen, 00 hr. 

—0 — 

Jens Kusk Jensen er en Giard-
inandseøn Ira Mors. 17 Aar gam-
mel gik han til Søs og sejlede 4 
Aar i Fart paa Isf,3rd• og 0+Iersøen, 
tog Styrmandseksamen 1888. og 
var med Fregt 'ten Jylland" i Vest. 
indica. 1886-87. Derefter sejlede 

Og han holder sig netop mat ved 
aldeles al afholde sig fra Tanken 
one Heldets Hjælp og samtidig 
stole pen, at Trofasthed I den dag-
lige Gerning, Flid hg Paapasse-
lighed, alle Kræflera Indsats, naar 
Baaden hælder, er del, som skal 
bære ham frem. 

Og kommer da Heldet en Dag, 
saa er han hjemme til at lage 
imod det. Del vil ikke galt ham, 
som del i Reglen gear den .svirre' 
heldige: noget, men dog alt for 
lidt fik lian ud al sti Held — 

grundjeg'er r Dkurcildik. Dette ha-
de været hans Livs Formal, og 
han havde Ikke levet og sind! kø-
giese3, 

Derimod opneamle heri ikke al 
blive Martyr tor sur Tru, herhid 
han aaa !liderligt havde sseske 
Herover sørgede han meget, og 
ofre salt man ham fælde Teater 
fordi Herren ikke havde fundet 
ham værdig dertil. Olie søgte han 
Døden pas sine Rejser, som han 
foretog dels for at prædike og 
omvende, og dele for at løskrabe 
Kristne, som Heatitrikerlle havde 
gjort ill Trælle ; men overalt led-
lagedes han af en beskærmende 
H rand. 

Hans Største Glæde var al trøste 
og understøtte de iimilidende og 
elendige. Aldrig gik han ud uden 
at have Penge hos sig for at kun- 

hvad det kommer let, gik let -
- Sned er han alter havnet i 
Muddergrøften. 

Nef, den kloge Mand faer Hel-
dels Hest i Lade; thi han er klir 
til at bjerge den hjem, før Uvejret 
kommer. 

Og arm er der !ilhage det ene. 
store, at lian i Ydmyghed og Tak-
nemlighed fatter, at del ikke var 
et usselt Held, der kom til ham, 
men det var Lykken — Lykken, 
som trofast Arbejde bragte 'ned 
'fg. 

Ile give de Falle:e, ug aldrig salte 
han sig triburds uden at have ser• 
get tor de Trængende. En stor 
Del al sine Inducerer gav han En-
ker og Fad, rlese, og han grund-
I rede et Hospital I BT men. 011e 
f ydede han sig, fortæller hans Dis-
c per, ved en Enke' Moderglæde 
over den genvundne Søn, som 
lian havde løskøbt al Fangenskab 
og Trældom og havde skænket 
Friheden 

En ædel Personlighed var Ans. 
gar, Kristendommens Grundlægger 
i Norden, og det er eerlor natur-
ligt, at man biede fra katolsk og 
prolesiantrak Side forbereder store 
Mindefester I Aar, 1100 Anret for 
hans velsignelsesrige Gernings Pas-
begyndelse heroppe i Nord. 

kan 18 Air fra Hamborg, mest i 
Pen pas Vestkysten el Amerika og 
Australien, og led pas disse Farter 
tre Gange Skibbrud. 

Etrer Hjemkomsten sejlede han 
et Aarsild med danske Skibe som 
Skibsfører eller Styrmand, var der 
efter hilvIredre Aar i Holland for 
al fere Tilsyn nied Bygningen al 
6 danske 3m. Skonnerter. Under 
Veidenskrigen ferie har; Ski smalte 
bet „Margrethe'. 

Skibsfører Kusk Jensen er For- 

felter til en meget benyttet .Haand• 
bog i praktisk Sornandeaksh` med 
6:t9 Tegninger, som han selv har 
udført, saml .Navigationens Ud-
vikling', der is'rr behandler Vi• 
kingernes Nivigalion. Denne sid-
ste Bog er dog ikke udgfvel, men 
findes I Manuskrift I Del kgl. Bf-
bliotttek. Endvidere har hen I.Sejl 
og Motor' skrevet .Oplevelser Ira 
Seen.• 

['Adelig skal del nævnes, rit han 
er Medstifter af Nykøbing M. Se-
innmIsiorening og fra 1919 Betty-
relsearnedrem I ,Den almindelige 
danske Skibstørerforening'. 

Klippekyst. 
— 0--- 

Min Barndoms Kyst, 
hvor Hevet sang, 

hvor Timen var saa sad og lang, 
nem Sol paa Søen akinned 
Din KlIppeati var Drømmens Vej, 
den Dram, der gjorde Sindet 
td evig eet med dig. 

Jeg ser din vlldtlorrevne Form, 
som hærget hasardt af Vejr og Storm 
af Havets Favn dig latter, 
mens Sommersolen lyser klar 
benover Skaar og Kløfter, 
og blotter dine Ar. 

Tavs stiler du, som du altid stod, 
mens dunkle Bølger mod din Fod 
i evig Uro dønner. 
Men i hver Rift en Kim fandt ned, 
hvis Blomstersmil forskønner 
din barske Evighed. 

Christian Stub-Jørgensen. 

En Eventyrers Liv. 

Manden. der sprængte 
Banken i Monte Carlo. 

ø* 

Drømmen om al sprænge Ban-
ken i Montre Carlo næres al Tu-
sinder af Spillene Verden over. 
Hvor mange „ufejlbarlige Syste-
mer er der ikke opfundet, hvor 
mange Millioner er der ikke an-
vendt paa at virkeliggøre denne 
Drøm. Men Spil er og bliver Spil. 
intet System har kunnet holde, al-
tid er der Heldet, der er det af-
gørende. Og selv om Banken 
Mani° Carlo er blevet ,sprængt' 
et Par Gange, — hvad der løvrigt 
i Praksis kun vil sige, al den eljs-
ponlble Pengebeholdning er op- 
brugt 	saa er det dog Banken, 
der tjener og Spillerne, der reber. 
Aar efter Aar bliver Bankens Ejere 
rigere og Algiften til Fyrsten af 
Murrats større. Alle Forsøg pas 
at sprænge Banken etter Systemer 
mialykkes, tilbage biiver kun det 
menneskelige Bundfald, der Aar 
aber Aar kan iagttage' I Spille-
bankens prægtige Have ud mod 
Middelhavet: de sminkede Damer, 
der med rystende Hænder sætter 
slg 111 Spillebordet Morgen efter 
Morgen. den professionelle Spiller, 
der her spillet efter „System", og 
som har tabt all med Undtagelse 

1100 Aars Jubilæum for Nordens Apostel. 



Februar. 
C(P 

Alt er vi naaet til Februar, 
ej Vintren er omme, det er klart, 
men Dagene dejligt længes, 
og Mørket ude stænges; 
snart kommer Lærken, 

den kære Fugl 
hæver sig syngende fra sit Skjul 
i Græssets lave Tue 
mod Himlens hvælvede Bue. 
Lær af deri i Gry og i Kvæld 
at synge ud af din hele Sjæl 
den skønneste Folkevise: 
al Herrens Natide at prise. 

Margarethe Bangert, 

En Pige søges. 
Avlsbr. ~ohne'', Tein 

Tlf. Allinge 88 x 

Gylter og Søer 
som farrer i Februar Maaned, er 
til Salg hos Vesth, Vestergaard, 
Rutsker. 

Elever modtages 
i Sprog. 

Fru Ebba Joeusen, 

Allinge Prrestegaard, 

En Malkeko 
ønskes til Købs. 

Fritjof Nielsen 
Sandvig, Tlf, 5. 

Skyld 
til det gamle interessentskab „Al-
linge Sandvig Motortærskeværk" 
maa. gnieriet paa Afslutning af 
Regnskabet, være indbetalt i Løbet 
af Februar Maaned. 

E. J. Andersen, 
Sandvig. 

En ung So, 

Vi sælger 
svær stribet Flonel til Bluser og Undertøj 

lor kun 1,25 pr. ni. 
130 cm bredt Lagenlærred. 

svært, ubleget 2 Kr, pr 
bredt bleget Lagenlærred 

en svær, stærk Vare 2,75 pr. in. 

m. 
130  cm 

Nordlandets Handelshus. 

Ju u.","" 	  

Billigtjorå til Salg. 
Ca 15 Td, Land af Speffinge-

mosen til Salg' paa gode Vilkaar. 
Henv. tit Lynghoit 

`Biografen. 

14-15-aars Dreng 
søges til 15. Marts eller I. April. 

Ludvig (dielien, 
Bjerringhus, Olsker. 

Pianoer, :»4!,`,9„r„og 
Chr Tranen Halm. Allinge. 

Sexdag den 7. Februar Kl 7,311 

['vrimles Mary hal 
III Filmen. 

De Cirkus Barnum gik op 
i Luer, 

Spændende 6 Akts Skuespil. 

Handlingen loregaar paa de 
store Optagelsesteatre i 

Hollywood. 
• 
•••••••••••••:  

Ajletønder 
Aar gaget betydeligt ned i Pris. 

Til Foraarsbrug bedes Bestilling 
snarest indgivet til 

Klontanker Wskiosodkori 
smut Tlf. n. 13 

RO Brugsforening 
afholder Generalforsamling Tors-
dag den 18. Februar, Eftm. Kl. 4. 

Bortsalg KI 2. 
Bertyrelsen. 

Isl. Lammekød 
prima Kvalitet. 

Letkogende gale Ærter. 
Afskallede Vletorieærter 

Flækærter 
Brune Banner 

Billigste Priser. 

3.13. lamen. 

Et godt Vækkeur 
viser Dem Tiden, men en Annonce i vort Blad viser Dem 

en Forretningsmand, der følger med Tiden og ved, at den 

gode Vare, solgt med den mindste Avance, giver den store 

Omsætning og den største Kundekreds. Den dygtige Sæl-

ger ser sir, Fordel ved at avertere i Nordbornholms Ugeblad. 

Byen New-York kan i Aar fejre sit 300 Aars Jubilæum, idet 
deri blev grundlagt 1626. Byens Historie er saa vel kendt, al en nær-
mere Omtale af den er overflødig; men som et lille synligt Bevis paa 
den kæmpemæssige Udvikling denne By her gennemgeael siden Grund-
læggelsen, hidsætter vi et Par Billeder, som bedre end Ord karakteri-
serer Forskellen mellem far og nu. Del ene Billede viser New-York 
!Beden som den sart ud det Aar, den blev grundlagt. Det andet viser 
Krempebyen, som den ser ud i Dag. 

New-York fejrer 300 Aars Jubilæum 

Fyldte Chokolader 
"ALBA" Spise—Chokolade 

"ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker 
rINF'SlE DANSK FARRIKA 

det Sal Tej, han har pen. 
Hver Gang, Ulken er blevet 

sprængt, har det været Heldet, der 
fulgte Spilleren, men det er ailaas 
sket, og netop i disse Dage er i 
London død en Mand, der hele 
to Gange har sprængt Banken, og 

om hvem, der er digel Viser, der 

r r dig:at Viser, der I sin Tid op-

narrede samme Popularitet som ae-

nese „Tipperevy'. 
Denne mærkelige Mand bar det 

pompøse Navn Arthur de Con& 
Bower, og han var i sin Tid Offi-
cer i den engelske Marine. Som 
ganske ung havde han Eventyrer-
blod i sine Arrer, en skøn Dag 
sagde lian Marinen Farvel, pakke-
de sin Kuffert og drog til Chile, 
der dengang var ukendt Land. Paa 
en eller anden Mande erhvervede 
han sig et Par kostbare Koncessi-
oner, solgte dem igen og drog til-
bage til London som Millionær, 
en moderne Udgave [af Kong Mi-
des. Om hane Person kan det med 
Sandhed siges, et all, hvad han 
rerie ved, blev til Guld. I London 
samlede han en Skare a! Venner 
om sig og strøede sine Millioner 
om sig med rund Haand, indtil 
der en skøn Dag ikke var mere 

tilbage. Men denne Eventyrer tog 
Fattigdommen med samme Lethed, 
som han havde taget Rigdommen, 
han forsvandt fra London, rejste 
til Marokko, og her fulgte Heldet 
ham pas besynderlig Vis igen. 
Som Specialist i Koncessioner tyk-
kedes det ham ogsaa her al tjene 
Penge i Løbet af kort Tid, og for 
anden Gang vendte han som rig 
Mand tilbage til London, hvor 
endnu flere Millioner ventede, den- 

negnng 	Form af et Ægteskab, 
idet han giftede sig med Enken 
eller en hovedrig ungarsk Mag-
nat og fik 20 Millioner Guld mark 
i Medgift. I nogle Aar var Ægte-
parrets Palæ paa Picadllly en a! 
Londonnerselskabets Sensationer. 
Kaptajn Bower strøede Pengene 
om sig, og det paa en maden 
Mudr, at da Hustruen døde, var 
KEempelormuen • forødt til sidste 

Hvid. 
Men heller ikke dannegang lod 

denne mærkelige Eventyrer sig 
gaa paa. Med de sidste Rester af 
Formuen drog han til Monto Car-
lo og vakle her straks Sensation 
ved at spille Anen efter Aften efter 
et ,System', han havde lært al 
kende i Sydamerikas Spillebuler. 

Han spillede med 6 Assistenter, 
men tabte og tabte, marine sende 

sine Medarbejdere hjem og skulde 
netop en Aften forlade Spillebordet, 
de Lykkens Gudinde alter stod 
ham bi. — Han begyndte at vin-
de, og to Timer eller, at han hav-

de været paa Ruinens Rand, havde 
han vundet over 1 Mill. Francs 
ved et Spil saa enestsaende dri-
stigt og heldigt, al de hundreder 
af Tilskuert: I Salen aandeløst fulg-

te ham. Kt. 12 mutte Croupier-
erne melde, at Banken var sprængt, 

og med sin Million i Lommen, 
medens Telegrafen dikkede Sen- 

• sationen ud over Europa, vendte 
han tilbage til London og genop-
tog sit glade Liv, Indtil ogsaa 
deure Million var borte. 

Og hvor mærkeligt det end ly-
der, rejste han endnu engang til 

Monter Carlo og sprængte endnu 
engang Banken. Først derefter be-

gyndte Heldet ar svigte ham, ban 
Indvikledes i forskellige mielibige 
Mæler, arre,deredes, kom atter 
paa fri Fos og føde en omtumlet 
Trivien-e e 	indtil han nu er død. 
— lians Ve lier girer ham reviret 
del neese Etaa 'hæle i,g siger om 
[1.111. 	i t isse øfir Aartrundrtdeis 
sna, se Es, i.ry e 	cemmerende, 
kreti 	el e.ad. -- 	og Ge- 
etre,' .se :reer 	ham. hun tog 
al' lie Inkt- I ,et n ed samme Srnrt. 
alge  teeseee  r ri Gong Iti en Ven, 

al den eneste Erearing han havde 
gjort at Værdi, s ar, at Pengene 
ikke bragte Lykke. — Men den 
Sandhed er han jo Ikke helt ene 

om. 

Aoolulolor om arml° 
Musikkae. 

—n— 

komponisten Brnlhifig var kendt 
for sit spydige og bidende Vid. 
Det fortælles, at han en Aften, da 
lian forlod et Selskab, sagde til 
Værtinden: „Hvis der er nogle af 
arealerne, jeg har forsømt at for-
nærme I Aften, san vær saa venlig 
at bringe Vedkommende min Und-
skyldning.' 

En Gang spillede Brahms en 
Sonate sammen med en yngre 
Cellist, og lian trakterede maliske 
Pianoet vel meget fortissimo. Cel-
listen gjorde Indvendinger og sag-
de : Jeg kan Ikke høre, hvad jeg 
selv spiller." — ,Vær De glad for 
det I" svarede Brahms. 

Mellem Brahms og Rubinstein 

var Forholdet mere end køligt. 
Snaledes spillede Rubinstein aldrig 
noget af Brahms ved sine Koncer-
ter. Da Brahms overværede en Op-
førelse al Rubinsteins Opera „Nem" 
udtalte han sin Dom over den; 

— Jeg synes, Musikken i Obe-

teen karakteriserer Nero fortrtelfe-
ligt — den er nemlig grusom 

Brahms var lige saa elskværdig 
mod unge Talenter, som han var 
tilknappet overfor prialrtengende 

Folk. 
Naar irriterende Kolleger absolut 

vilde spille deres Konpositioner for 
ham, plejede ban at sige, at hans 
Instrument var forstemt. 

Da en var fræk nok til at be-
mærke: Det generer mig ikke!' 
svarede Mesteren; 

„Ja, men det generer mig." 

Da man engang kaldte Haase-
net Frankrigs største Komponist 
rystede han afværgende paa Ho-

vedet og sagde' 
„Nej, Frankrigs største Kompo-

nist er Saint-Saens. Hvilken vid-
underlig Kunstner, hvilket glim-

rende Talent!' 
Forbavset spørger en af de til-

siedevrerende Sangere : 

.Hvordan! De roser Saint-Sar-ns! 
Ved De da ikke, at han har talt 
nedsættende om Deres ,Ariadne" 
og frakendt Deres Musik al Værdi ? 

„Tænk, har han virkelig 7' ud-

brød Massenet med et ironisk SITIll. 

„Nas, det betyder Intet. Saint-Saens 
og Jeg har den Vane, nur vi ta-
ler om hinanden, at sige lige det 
modsatte af, hvad vi tænker.' 

ildsijollosio og klor. 
Søndag den 7. Februar 

Ols Kirke Kl. 2. 
Allinge Kirke Kl. 7,30 Altergangs-

Gudstjeneste. Pastor Hartvig-
sen, Poulsker og Sognepr. taler. 

Blu Kors Møde i Sandvig KI 3. 
Sekr. Ditlev Nielsen. 

Luth. Missionsforening 

Tein Søndag 2,30 Allinge Kl. 5. 
H Mortensen 

Tein K1, 7 Festligt Ungdomsmøde 

Baptistmenigheden. 
Kapellet i Sandvig 

Søndagsskole KI. 10 30, 
Møde Kl. 3 (Nadver) Rødvig 

Metodrst-M:riesheden („Beiesda"). 
Søndag Gudstjeneste Ki. 4 Eftm. 

Søndaesskole Kr. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Bereer-Petersen 

••••••••••411•1111104 
• 

som farrer i denne Maaned, er til 
Salg. 	

Reamussen, 
Bjerregaards Pel., Klemens 



Urmager og Guldsmed 
Allinge. I,  Tlf. 93. 

z1-  
Citronvand. 

II 

K.Z>rpia+-1. 

Rønne-Allinge 
Jernbane. 

Søgnedage.  

Rønne 
	

8,2!l 1,20 6,30 
Nyker 
	

8,4:3 1,3k 6,47 
Klemens 8,57 1,52 7,01 
Rø 
	

9,14 2,09 7,16 
Tein 
	

9,29 2,24 7,30 
Allinge 9,42 2,37 7,42 
Sandvig 9,50 2,45 7,56 

!‘nnivir -H...ft ve a•- 

Sandvig 9,35 1,00 8,15 
Allinge 9,43 1,08 8,23 
Tein 	9,53 1,19 8,39 
Rø 	10,08 1,35 8,50 
Klemens 10.24 1,53 9,08 
Nyker 10,36 2,04 9,20 
Rønne 10,55 2,24 9,40 

Bøn- og Helligdage. 
laIDIantf-NainArtg 

Rønne 	8,25 1,20 8,35 
Nyker 	8,41 1,36 8,51 
Klemens 8,53 1,48 9,03 
Rø 	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 9,25 1,00 8,15 
Allinge 	• 9,32 1.07 8,22 
Tein 	9,41 1,16 8,31 
Enø 	9,50 1,31 8,96 
Klemens 10,11 1,47 9,02 
Nyker 	10 22 1,58, 9,13 
Rønne 	10,40 2,15 9,30 

sogns 
Sygekasse 

aflie er ‘,rdinær Gener., 
ling paa Brugsforeningens Sal, 
TIradsg d. 6 rebe-. hl 6. 

Dagsorden: 
Regnskabet pplxs-es 

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

tens § 6 Nr. 7, samt Vedtarg-
tens § 11 Nr. 2. 

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

Kontingentet modtages fra 5--6 

Beetyreleen. 

Mejeriet 
ti ajbjerggaard 

Tertodøg d. 11. Februar Kl. 4 
afholdes paa Motel Allinge« den 
ordinære Generalforsamling med 
følgende Dagsorden 

1. Beretning 
2. Regnskabet fremlægges, 

til Godkendelse. 
3. 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. 

5. En Forespørgsel fra flere In-
teressenter, 

5. Eventuelt. 

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

Restyrelsen. 

Frue! Kender De „DANMARK"s Kaffetilsætning? 
fiarcne prigoet den, bruger Me injen anden (7-Coffetilsa-ifning. 

Mild og blød, giver ingen bitter Smag i Kaffen 

Forlang ,,DANMARK"s hos Deres Leverandør. 

,s- undhedshontrollerel. 

:.,,.„q,.::-....,...i.,.:..... 11.   
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Chr. bids Tapolhamini 
Allinge 

fans meget billigt hos 

377 c 9-une fi. 
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Aarligt Udsalg!  fut 
lel . • 

II 

teessens sne-2Idsalg 
Tlf. Ioo 
	 efir. @Isen, Xitinge, 	 Tlf. log 

1111111111111111~1~1 

I denne Plaaned udsælger vi meget billigt 
hele vort Lager af 

Glas, PECIfill og Menager 
af alle Slags. 	Alle Faconer og Mønstre, ukomplette Sæt 
ni. ni. 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, 3Z, 36 øre pr. Stk. 
Engelske Bordknive, Knive og Gafler i Par. 

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

Kander sælges med stor Rabat .  

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

Nordlandets Handelshus. 

De bedste KvaliteterArbejlisiaj, 
Mine gode bekenote amerikanske Overalls og Trøjer i alle 

Stu-relser 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 
Børn. Ait i mægtigt Udvalg til smag Priser. 

Tit 29  enrs Xanden. Tlf. 29. 

Bogføring' 
og Hjælp med Aarsopgerrite og 
Status, sorn Ifølge Lov skal ved-
begges Selvangivelsen?udfores. 

Selvangivels..'r udfyldes. 
Jbh•li SAMO Pedersen. 

Tlf 141. 	Ilay2egadc, Allinge. 

Tor, god Halm 
er til Salg ra.1 

klammen b ø 1m 
ilt. Sandvig 23 

En Ejendom, 
f Tal. Jord, er til Salg. 

i 	B. J Henriksen, Rø 

Olsker 
Afholdsforening.  

afholder Lørdag den 6. Februar 
Kl. 7,30 i Forsamlingshuset: 
Foredrag med L'abilleder 
af Lærer E. Petersen, Aakirkeby. 

1 Entre: Voksne 50. Børn 25 Ø. 
Fælles Kaffebord. Alle indbydes. 

Allinge  Teglværk. 
Fra Lager sælges til billigste 

Dagspriser: 
Drtenrgr i alle gangbare Stør-

relser. Tagsten, lluraten og 
haandstrogne Facadesten. 

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

Fredag den 5te Februar Kl. 7,34) 
taler Dansk Amerikaneren Kr. 

10 	net Rabat 0.3pernetateeinseobviebre 
bibelsk, 

 u Emnet: e t e: r„eEr  ,Er 
Gluds 

Ordat Jorden vil blive et Para-
dis og at den sukkende Skabning 
vil blive befriet fra Syndens Træl- 

da Tapet 	dorn ? - Er den Tid nær?' 
Fri Adgang. Ingen Kollekt. !  

gives fra nu og til 1. Marts 
Rester til Indkøbspris. 
Prima Tapetklister paa Lager. 

Bemærk mine nedsatte Priser 

	

)Ytoderne 'Varer 	
L(dsa!_get omfatter 

	

Uelval.g 	 samtime 

	

indkøbt kontant 
	 paa La.ger 

Derfor billigst 	• 
	værende Varer 

Kød og Flæsk 
modtages til Røgning. 

Slagter Phillips« 
Tlf Sandvig 19. 

Allinge-Sandvig 
Hjælpeforening 

afholder Generalforsamling Tirs-
dag den 9. Februar Kl. 7,30 paa 
Forsamlingshuset Hammershus. 

Forslag om Forandring af § 12 
vil komme frem igen til ny For-
handling. 

Alle Medlemmer bedes møde. 
Beatyrelmen. 

I Olskor Forsamlingshus 

Intern. Forening for Bibelstudium. 

Nye hlemkomno 

turrede Frugter 

I hver stor Pakke et1Biliede af 
12 Nationers største Skibe 

Guldruedoille 

/luers Gasovne 
og gasapparater 

er meget nedsat i Pris. 

977 c. yuncfl. 

saasorn 
Æbler, bele, borede og i Skiver 
Blandede Frugter, en aldeles 

udmærket Kvalitet. 
Fersken, Abrikoser. 

meget billige Priser. 
Swedooko-r med Sten 500. 1.',kg 

do. 	uden Sten 50 -- 
Tørrede Illsatnrr. Nyid, bier 

og IK h-Kelner 

3. 	Larsen, .dingle 

Appelsiner 
søde og saftige, delvis Blod. 
Friske Æbler Ene Kva- 

forskellige Priser. 
Madæbler. god Kvalitet, billige. 
Store, saftige Citroner 

nedsat Pris. 

3 2?. Larsen. 

Al Syning 
af Bleier, Linned og Børne-
tøj udføres billigt. 

Anna »operaen, l3aadstad. 



Under Udsalget 
(der er begyndt) 

sælges 

En Mængde Rester af Manufak-

turvarer er fremlagt og sælges 

en Mængde Stortrøjer, Over- 

frakker, Klædninger og 

Regnfrakker tillige med en 
stor Del Manufaktur til me-

get nedsatte Priser. 

til Spotpriser! 

Jens Hansen 

Voi.t Udsalg 

• •111•••••••••••411111~1~1111•011 1 
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BORNA MARGARINE  : li  

er tin, frisk og velsmagende ug giver 

"NP 
slanke flasker 

(77. Gu/at-fik. 

..qjyaer eL 
fisic2cdheL, 

0freP'Sk ud Pii+‘2\̀"  

9307-(d. 

tJ 
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LÆKKERT SMORREBROD 

fortsættes til de samme billige Priser so' m hidtil, 

Alle Metervarer udsælges til betydeligt nedsatte Priser 

Restlageret a.k Dameovertoi udsælges 
til halv Pris og derunder. 

Gode Eskimotrakker med og uden Skindbesætning udsælges uden Hen- 

syn til tidligere Priser for 15, 25, 35, 45 og 50 Kr, 

Alle Sommerfrakker udsælges til halv Pris. 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 al Rester udsælges til ekstra nedsatte Priser, 

JÅagaJin du "Xords Udsalg 
ved Victor Planck 

Øger De en Pige, en Kair 

Boreholms Spare- & laanekasses 
Afdeling i 
	 den Medhjælp, bar De snarest aver- 

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

ling, en Fodermester eller an-

eller en Dreng, eller mang-
lr,r De en Svend eller Lær-

der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hjem og Beses at san godt 
søm hvert eneste Tyende, En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som nitid bringe et tilfreds-
stillende Resulint 

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

oxwatt PArtnintyr 

Vi anbefaler som delikat Spise i Vintertiden: 

VIIIgyste 	11131(1( el 0 i I [I ais Nils k, 

saltet 	1101 lel I !Ilder, 

store og smaa Stykker, som skal udvandes 24-36 Timer. 
Amager hvidknag. Faxe Kogeurter med Skal. 

Store Victoria Ærter uden Skal, Prima Fizekirrter. 
Smukke 1)ornh. Byggryn. Rigtig gode bornh. Kartofler, 
som er vokset paa kraftig Sandjord. Priserne er rigtige i 

Nordlandets Handelshus 

Vi har, losset i disse Dage 

13 pCt. Norge Salpeter i Sække & Tønder 

151 12 - tysk Kock Salpeter 
20' 2  - Svovlsur Ammoniak 

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

ovalt af Chili Salpeter I Smkka 

Nordlandets Handelshus. 

Aarligt Udsalg 
1111111111111111111111111111111V 

Vort store aarlige Udsalg begyndte 

Mandagen den I I. 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. 

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

3 7tlaanedeni Opidgelne 	 4,5 pCt. p. n 
Almindelige Sparekauseviliconr 4 
Folio 

Forikorgebienardelingen 	3,5 - 
hvortil Prremie, hidtil 2,5 pCt. 

	0 

Idiots iliodelshos 

Regninger - Meddelelser - Konvolutter - Brevpapir - Fragtbreve, 

Alle Mennesker, 

BornholmsilillitliairOdrille, 
1-Knatillop hehardlee ov opbevares. vil ganske uUil-

kaarizwt forlangb dette højne Produkt til eine Maal-

tider. 

 

44. 	

- Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

111111M111~111:111~~~1~1111 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

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

bistriktsiregen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen (Borgerskolen I Sal. 

Læsestuen: Søgnedage fra 5-4Eftm. 
ildlatin Mandag og 1-R:dag 

samt Tirsdag 
Ifiælpekassen : Farm.. Arb. Wald. Larseu 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv 
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6 

Klemens Jernbanestation do. 
Kmuirwritorituret 10 - 11 og 2 4 
jaane- i Diskontobanken - 4 Ehm, 

~kontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
kandinnvien-Amerikalinien: 

Agent Otto f_lornitzka, 
Sparekassen 10-12 og 2-4 

i Sparekassen, 10- 12, 2- 4 
Branddirektøren do. 

Statsanstalten for Livsforsikring ved 
Stationforst. Kofoed Kontortid 1-4 Em 
Telegrafstalionen 9-12 og 2 6 

otdk ampel i - 12 I'et 

Bestil Deres Tryksager i Allinge logirykkori 


