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Fødderne.
sikkert hørt Tale
har den
kunne pasvise,
der lindel Vand Vandesrer under inden. Selvfolgeltg er
den derfor hyppigt bleven brugt
og lignende
Ankeg,
ælder om at linde
tor Boringen.
litirr man i del
Navnlig i
hele taget synes al interessere sig
stærkt for disse hemmelige Kræfter,
har den været anvendt — og an•
vendes stadig --• i stor Udstrik-

Motorsagens danske Jubilæumsaar.

Ø rakekvia t en har de !Usle
om. Den

mærkelige Evne at

Bag Skuden lusker Hajen.
Men blaa Delfiner

ved Boring af Brønde

springer om vor Bov.

hent tiet g

Lars Kotoed klared ' Fokken,

det rigtige Sted

mens Skipperen og Kokken
stod nedenfor og gabed '

Norge,

som Kabliau.

For femte Gang w'er „liere "
med Kliptorsk ril Madeira
og dypper Snuden

kendt

din røde Tud til Luvart

under

og sig, om du kan lugte vores Ø.

og sko ' det ske, al Skøgen

ner fejrer I denne ~ned deret

Udlandet. Den ene Udstilling er
nemlig udelukkende en dansk

Ud-

bilindustrieris førende Land, byggede Automobil ud. Manden der

25 Anns Jubilæum, det er .Kgl.

stilling,

medens den anden har en

slaar ved siden nf Vognen, er dens

dansk Automobil Klub " og Auto-

helt international Karakter. Forøy -

Konstruktør, Mr, El:si/flod Hnynes,

i Mellemgulvet faar ee lille Læk,
vil vt alle fjorten

mobil - og Cykle . Grosserer - Fore -

rigt kan man se, hvor mægtig en

Billedet er taget paa det Sled, hvor-

ninger • , og begge festligholder

Udvikling, Automohilindustrien har

fra Vognen 11897 startede III Din

Jubilæerne ved Afholdelse af store

gennemeanet paa et forholdsvis lille

første Køretur.

ser ud
engelsk Porter
— de
Og skan(
der gav

Jubilæumsudstillingen der viser,

Aaremaal, blot ved at betragte den

desuden Monumentet, der er ble -

hvor langt frem Motorindustrien er

her afbildede Automobil, Smiledes

ven rejst til Minde om denne hi -

kommet herhjemme saavel som i

saa den løste i Amerika, Automos

storiske Begivenhed.

med Kokkens Bukser -

boforenings Husmandsudvalg i 5

,,manlved
Et magisk Pendul faar'

med Glæde ofre Skjorten
og pumpe en t r e Vagter ud i Træk.

Og skønt de fjorten Skjorter
som

bærer dog

saa !lempeligt mod Land.

Paa

Billedet ses

Tni intet standser „fiera •

er _Hera's
bedste Tjans'
Og snart
al Vin vor Klipfisk

oppe fra lyder paa,

at det

forholder

Aar, og har foreiaget:Studierejser

at holde en Synaal, der hænger i

sig rigtigt med de to Slags Sving-

i D inmark, Sverige, Tyskland og

en Sytraad, op i den ene Haand,

ninger og de to Slags Æ. Ganske

Eneland. Han har friaet tildelt din

saaledes at Naalen hænger lodret

vist har det undertiden

store Sølvmedalje aWatergmlands

med Spidsen ned mod et Bord. Un -

Lena kgl. Husholdningsselskab.

svømme

al

belyst

fjorten Næsers
lagte Glans!

Mystiske Naturkræfter.
—

Videnskab er el, Magi noget an-

mer her i Verden, som beværter
sig paa Grænsen af disse to Omlander, og som man ikke ved, om
man skal henføre til den ene eller
den anden af de to Kategorier. Spiritisternes Borddans eller „Banke aende! 'f. Eks.

et

et saadant my-

stisk Problem, som I lang Tid
gjaldt for at være i Pagt med my stise og ukendte Naturkræfter,
men som nu almindeligt Indrangeres under de saakaldle

s Ideornoto-

riske Bevægelser '. som stærkt sensible Mennesker, der alle tænker
_I Takt s ' er i Smart tit ru frem-

kunnet slag

Saaledes rykker Videnskaben ef terhaanden ind paa Livet a! de forskellige magiske og mystiske Problemer, som i sna høj Grad er I
Stand til at optage Folks Tanker,
piller Trolddomsglorien al Hovedet

Derefter var han Elev paa Askov

paa dem og søger al forklare Fæ -

Højskole og Stitens Lærerkursus,

nomenerne udelukkende ved Hjælp

og Lierer

Gartner

ved Frederiksborg Høj-

saa I 10 Aar Vaudrelseter for C)..:ifternes
Ksarehave Landhusholdningsskole,
Husmands• og Husmoderskole,
som han ledede
varet Formand for Ringsted

skole,og

af de kendte Naturkræfter.
lariallertid er

der adskillige al

disse Problemer, som ogsaa fore-

Haveselskab I

kommer i del praktiske lav, og

Maribo Amt. 11902 oprettede han

som Videnskaben endnu ikke har

til 1922. Han har

Land -

fejl, men i det langt overvejende
Antal Tilfælde har passet.

Je-

den parallelt hen over Jorden,

fremad i krumbøjet Stilling. Nogle

Hvad G , unden nu kir,-; være til,

lykke Ende al Ægget vender opad

at Naalen svinger forskelligt, er

Knæ-

Søgere støtter Albuerne mod

ene, andre

ikke.

etaer, at en

el Æggebæger, saaledes al den

(Ægget skal være befrugtet, air-

foreløbig ganske uopklaret og der- .

saa et Rugeæg, og nylagt). og Sy-

for geadefuld, anen at det mal væ -

vendig

De tørste

saadan Stilling er

pas-

nød-

at Hensyn til Kvistens Ud -

naalsspidsen kommer altsaa der -

re visse fysiske „Udladninger ' i

Varen her er det afgørende, siden

at de indtager denr e Stilling.
ved til at pige lige ned mod Æ„-

vedkommende Menneskes Haand i

ges Man søger at holde Haanden

Forbindelse nied skjulte Kræfter,

Kvisten føres altsaa parallelt

med
en

der virker i Ægget, tnaa anses [ur

ikke

og støtter eventuelt Albuen nied

givet.

Bordet. Efter el Øjebliks Forløb

spille nogen større Rolle i Eksem -

Naalen og Trenden kan

Vandaare i Jordens Indre, bøjer
Kvisten sig nul ugl og obe

meget

voldsomt. Den bøjer sig enten ned vil man se Naalen foretage nogle

plet — dog er det ikke udelukkes,

smaa Svingninger, og ser man nær-

al Stnalnaalen kan paavirkes al

ad el :er opad, oftest dog nedad,

saa

som om den blev trukket af en

mere tal, vil man opdage, at Naa -

disse Kræfter i Ægget, for

len enten svinger lige frem og til -

de er al elektrisk eller magnetisk

vidt
usynlig Magt, uden at Søgeren er
sig bevidst at udøve nogen som

bage, altsaa beskrivende en Streg,

Natur. Nu er man i Videnskaben

eller den svinger rundt i en lille

netop for Tiden stærkt inde paa

helst

Indflydelse pas

den.

Man har søgt at forklare dette
Cirkel. Prøver man at sætte flere

den Anskuelse, at alle Kræfter og

forskellige Æg i Bægeret, vil man

Energiformer til syvende og sidst

se, at ved nogle at Æggene svinger

er al elektrisk Natur, og at der

Naalen i Linier, ved de andre Æg i

udenfor hver sandart Kratt findes et

meerke:ige Forleld derved,

at det

er Søgerens egen Muskelbevrgel se, der faer Kvisten til at bøje ned -

Cirkelen

O,

der er del mærkelige

elektrisk eller tnagnetsk Kratdelt,

ved det, al Naalen straks giver sig

hvor Kratilinierne angiver

til at svinge, saa snert der sættes

ninger,

et Æg under den
blik at

var

,

og

uden et Øje -

e i Tvivl um, paa nyd..

de

Ret-

Ne ved man endvidere,
bindelsen mellem

de

at

Men denne Forklaring lader

ad.

sig ikke opretholde, idet Kvisten,

last f Enderne af
Gtenene, bajer sig saaledes,
altsaa
der
synes al være snive
naar man holder

hvilke Krægerne virker.

at den

For-

bener kr nar, hvorved det

to Foiplaid -

ningsceiLes den mandlige og den

heir Maarte den skal svinge.

gaardagartnerier, paa Havebruga-

Periode paa 4 Aar

res

Spidsen,

bringe.

skole og ved Botanisk Have. —

var en

der Naalen stiller man nu et Æg I

med Treraden sne rolig som muligt

i Handels- og Hene -

man

den til Vandsøgning, holder

Jorden. Kommer Søgeren til

del — men der er mange Proble-

som Gartner

skel være tynd og bøjelig, ca. 18
Tommer lang. Naar man anvender

idel Bæreren bevæger sig langsomt

—o —

blev uddannet

snerle have to

der løber samenen I en Spids. Den

Kvisten for andre gør Udslag, uden

—

ønskekvieten og det
magtbiks Pendul,

Fhv. Forstander N J. Nielsen
Klodeskov fylder den 19. Februar
60 Aar. Han er Søn al en Husmand paa Falster,

0.iskekviateri heataar af en frisk

Pile- eller Birkekvist, som

slag. Det sandsynligste er vel, at

Hans Hartvig Seedorf.

60 Aar.

saa

de to Grene, altsaa med Spidsen

skal der I Strømme

—

dre begynder Videnskaben nu
small at vedkende sig Barnet.
skål være kledirl,
Grene,

visende fremad; i denne Stilling

pas Vejen til Madeira.

Madeira, det

Katagraren: -Overtro og

den med en Haand I hver Ende at

vi sopper Sprækken

den gamle Lækken,

holder hun dog Stand!

ganet

Middel, som hidtil er

Trolddom ' ; men ri ke da sti, min•

To store Automobilorganisatir ,Gik ,Hera 's Storsejl fløjten,

Det er lavrig) et gammel-

ning.

i den spanske So.
Stik roligt, gamle Steward,

da

og

hvor

Biscayen!

faget Bugt med; og af aaadanne
mystiske Foreteelser skal her om-

Men for hvilke Æg svineer den

kvindelige, skaber et elektrisk el-

da i en Streg og for hvilke I en

ler magnetisk Kranfelt inde 1 Æ-

Cirkel?

gel, og del er da meget rimeligt

trækkes nedad, Dette kan ikke

res

gø-

ved nogen som helst Muskelbe -

vægelse. Ja, man har endog haft

Iler kommer vi til del mystiske

tit

Eksempler
antage, at Krahlinierne hertra

par.

at Kvisten

har

jet sig mod Stigerens Vilje,
og uforklarlige Moment, thi det vi -

kan paavirke en saa letbevægelig

Matt nettere ladt". Æs,-

Genstand som en Synsal. Men

gene ruse ud, at der al de Æg, der

hvorfor Pasvirkningerne bliver for-

bø-

saa.

ledes al den har bøjet sig nedad,
ser sig, naar

samtidig med at han har villet

er mærkede med

en Streg,

tvinge den opad, og
konuser

MIO kraftig har

skellige, eftersom det er et Hane Pasvirkningen herunder været, al

Hanekyllinger, medens der al Cir -

eller et Heinsekyllingreg, det er som

kelæggene kommer Hønekyllinger I

sagt en Gaade

Dette er jo højst mærkværdig;

Nu kan man

Kvisten ligefrem er knækket over

jo

lorelebig.
ved at blive bukket ned mod Jor mene om delte
den.

Og det lyder næsten saa utroligt,

['Ingelise Pendul, hvad man vil, og

at man I første Øjeblik er tilbøjelig

selvfølgelig er den praktiske Værdi

Graver eller borer manntt

til at stille sig tvivlende ; men Sa

gen skal oppe i Norge

al delle Apparat endnu højst pro-

gel, at der
være gjort

blematisk, men det andet Apparat,

paa

dette Sled, viser det sig som Re -

findes

en Vatidaere. Det

er imidlertid ogsaa sket, at man ik-

tales : det magiske Pendul og Øn-

til Genstand for Indgaaende Un -

skekvisten.

dersøgelse, og Beretningerne

der-

Ønskekvisten, har derimod allerede
nu betydelig

lasten:

Grund under

ke har fundet neget Vand, og Ski

p-

Kan vi fra det gode rigtig ind
tikerne bar derved Matt Vind 1
Sejlene, men det er dog ogsaa de første Aar, er Spillet sar al sihændt, at fornyede Boringer læn- ge vundet for hele Livet.
I de første Aar har Forældrene
gere ned i Jorden air vist sig at
give Vand pas et Sted, hvor den Magten over Børnenes Omgang,
briste Boring bar stimet fejl. Alt- kan vælge Jeres Venner og Kamsaa kan Grunden godt ligge deri, merater. Og man slipper ikke uat man i saadanne Tilfælde ikke den om, al Børnene som Regel i
de senere Aar bliver, hvad Forælhar boret dybt nok.
Al give en psykologisk Forkla- drene har gjort dem til ide første
ring paa Fænomenet har hidtil ik- Leveaar.
Nogle vil sige. Skænk Børnene
ke været muligt. Det er heller ikke
alle, for hvem Kvisten ger Udslag, en sund Sjæl I ct sundt Legeme.
Meget vel!
hvilket tyder paa, al der ogsaa er
Det sunde Legeme er udmærket;
psykiske Momenter ha Bærerens
men den sunde Sjæl, d. v. s den
Side med i Spillet.
I det hele taget gælder del — udmærkede Karakter, lindes ikke
ogsaa for det magiske Pendul - altid rammen med det sunde Leat alle tre Faktorer: Æg-Pendul. geme.
Legemligt stærke Folk er ofte
Menneske og Vand•ønskekvistMenneske, maa virke sammen tor grusomme og Mænd med store
at frembringe et Resultat. To al Kundskaber ligefrem forbryderske.
Kundskab er Magt, ikke KarakFaktorerne alene kan ikke frembringe noget. Hænger men mlle- ter
Det er Moral og Karakter. 50M
des Trenden med Synaalen op i et
Søm i Stedet for at holde den i behøves; Held og Fremgang er ikHaanden, sker der intet; Synaalen ke nok, Dygtighed ejheller.
hænger stille ned uden at bevæge
I skønne Idealer, sand Moral og
sig. Og lader man ønskekvisten dyb religiøs Følelse ligger uendeføres hen over Jorden, hearet af en lig meget mele, og disse store
Ramme i Stedet for af Hænderne, Egenskaber merl skabes i Hjemsker der heller ikke noget. De 3 met meget mere end udenfor HjemFaktorer man samvirke i Fælles- met og i Kirken,
Men de skabes kun ved Eksemskab — yderst de to Kræfter og i
Midten det følsomme Mellemled, plets Magt.
Fritænkeren Stanley blev Ikke
der er saa fintmærkende, at selve
Forbindelsen bliver „synlig" I sam- omvendt ved Livingatones Prædime øjeblik, som Kræfterne træder ken, men ved at se hans Liv. Og
det Mirakel der skete I Stanley!
I Virksomhed.
C—H.
Liv og Erfaring, kan Forældrene
fas til at ske i deres Børns Liv,
nuar de følger Livingstones Metode.
Ye6ruar.
Vil de en Ging I Tiden have
deres Barn til at velsigne dem og
En Væg, der skummel lover
baade Byger og Rusk, deres Minde, saa mas de ikke saa
meget ved Bud som ved Eksemde første grønne Blade
paa en Stikkelsbærbusk, pel lede Børnene Ind par den rette
en spinkel Lyd i Luften fra en Fugl, Vej.
Man ikke ser,
Bern, der Nar Lov til at leve
en Klump af Vintergækker,
efter
Sundhedens Love, i Lys og
der skinner og ler,
Sol, frisk Luft med daglig Bad,
sund Fede, under Regulering af
en Jord, der er klæbrig
og fed og hænger fast, Arbejde og Hvile o. s. v., vil, hvis
en Krage i en Poppel,
de tillige omgives af den rette aander er høj som en Mast, -delige Atmosfære — først og frem
en Himmel fuld at Skyer,
der med et gear itu, mest ved Forældrenes Eksempel —
have størst Udsigt til en Gang at
saa det blankeste blad
skinner frem i et Nu — blive gode og dygtige Mennesker
— Forældrenes Trøst og Glæde.
og noget ubeskriveligt en indeklemt Fryd,
der hverken bor i Farver
eller Lugt eller Lyd,
Ekskejser
det er Poraarets allerførste
Hilsen og Tegn
og hans Kone.
og jeg husker dem hver Februar,
trods Snesjap og Regn.

.

-o—

Thorkild Barfod.

.forældrenes
4'ksempel.
(Efter Sundhedsbladet)
— o-Vi ønsker det bedste for vore
Børn og maa derfor gøre os klart,
hval der er det bedste.
Del ved Barnet fra Begyndelsen
ikke. Det et Hee interesseret I alt,
hvad enten det er godt eller ondt;
det interesserer sig for alt, som
er nyt og ukendt og denne Interesse
er medfødt.
Smagen er derimod noget erhvervet; deri dannes ved Omgang
og Opdragelse.
Børnene er afhængige al Forældrene f den første Tid; gennem
dem Nar de det første Kendskab
Deri forhenværende mægtige
til Tingene I den omgivende Verden, og det er et stort Ansvar at tyske Kejser, Wilhelm II, der nu
give Børn den rette Opfattelse.
lever sammen med sin nye HuDerfor skal enhver Fader og stru som en sindayg Fange I Doorn
Moder lænke over, efter hvilken i Holland, har I den sidste Tid
Regel de afgør, hvad der er stort, ladet sig filme og interviewe. In
skønt og ædelt, og hvad der er lavt terviewet, der er løbet rundt i adog forkasteligt.
skiflige Blade Verden over, viser,
Her er vi ved Roden al Tilbø- at Ekskejseren nu maa betragtes
feligheden til ondt og godt i Bar- som fuldstændig sindsyg. Han har
intet lært al Begivenhederne og
nal' senere Alder.

tror, at der er andre Mennesker
end hans allernærmeste Permende, der skylder ham Respekt. Han
!net i en stadig Selvforgudelse
og mener, at hen er Verdens mest
forurettede Menneske. Og pas
Bunden at hans forvirrede Sjæl
ligger stadig Troen pal, al han atter engang vil komme til Magten.
Saa lidt har han lært af Begivenhederne. Vort Billede er det sidst
tagne af barn; man ser ham sammen med Konen i Parken ved hans
Fængsel i Doorn.

Noget' burde sige det
En lille Pige gik sammen med
en Kammeral hened Forlovsfliserne, da en Dame, der gik og samtalede med en anden, nær havde
revet hende omkuld. Barnet arie
hurtigt op og sagde s Undskyld•,
men Damen syntes ikke at tage
Notits ål sin Skedesløshed; kun
blev hendes Kinder lidt rødere end
ellers.
,Men Anna', udbrød den enden
lille Pige indigneret. _Hvorfor bad
du om Forladelse? — Det var jo
hendes Skyld•.
Den lille Pige ventede til de to
Damer var ude at Hørevidde, saa
sagde hun; „Jo Louise, jeg tænkte, at nogen burde sige det.'
Ofte kan der komme noget som
Kulde mellem to gode Venner, og
„Opgøret' bliver ikke til noget,
fordi den ene venter, at den enden skal tale først. „Det er altsammen hendes Skyld', lænker den
ene, medens den anden undskylder sin Tavshed med at sige til
sig selv: „Efter hvad hun sagde
sidst, kan hun ikke vente, at jeg
skal gøre det første Skridt.'
Naar det nu er klart nok, at der
behøves at blive sagt noget, er det
ikke værd at spille Tiden med al
udfinde, hvis Sag det er al tale
først. Handl som ovennævnte lille
Pige. Gør selv det første Skridt.
YoIa

Skumringsmelodi
Klingre Dryp Ira sorte Trier
i det milde, vaade Vejr,
i et Mulm, som ikke tynger
hør det synger, synger, synger
Vaarene Vise, sød og sier.
D,eabefaldets Klange slynger
elg om dunkle Graners Spær
og om sorte Greneklynger
det milde, vaade Vejr,
som en Sang, der længe tøved,
halvt befriet, halvt bedrøvet:
Er de søde Timer nær?
Som en Sang, der længe tøved,
er den gamle Længsel her.
Her det drypper tungt pair Løvet
i det milde, vaade Vejr.
Blade faldt fra ode Kroner men de gemmer Anemoner.
Ser vi snart deri hvide Hær?
Dæmpet nynner øde Kroner
om en Vaar, tier nu er nær.
Søde er dens første Toner:
Klingre Dryp fra sOrie Trier
i et Multi, der ikke tynger hør det synger, synger, synger
Vanrens Vise sød og sær,
i det milde, vande Vejr.
Chr. Stub-Jurgeuirefin

Søvnen.
—0—
Nøer Mennesker lider af Søvnløshed og i de lange Nætter kaster sig hid og did paa Lejet, tænker de ikke rel ofte paa, at de selv
kunde være Skyld i denne Tilstand,
og at de i dette Tilfælde kunde
være deres egen Læge, med mindre Søvnløsheden skriver sig fra
sti eller anden Sygdom, skriver

.Sundhedsblader. I tesdanne Tilfalde mas Lægen afgøre Sagen.
Men Folks dagligdags Tilfælde,
hvor Tusinder af Mennesker star
op om Morgenen uden al vatre
forfriskede og med et gnavent forpint Ansigt, klagende: .Jeg har
ikke lukket et øje den hele Nat',
— det maa min kunde gøre noget for.
Aarsagen til en søvnløs Nat kan
naturligvis være en ydre Omstændighed, som man ikke er Herre
over : Sygdom, Boniter° osv. men
under almindelige Forhold er Aar•
sagen et pirreligt eller oprevet Nervesystem, og hvis man nærmere
undersøger Sagen, vil man meget
ofte drage den Slutning. at Grum-den er tidligere Forsyndelser mod
denne Naturens herlige og vidun.
derlige Gave — Søvnen.
Meget Ina Mennesker har deri
rette Forstaaelse og Omhyggelighed for Søvnen. De daglige Msaltider kan de være omhyggelige for.
og Ernæringspargsmaelet knyr de
have gjort sig klart; men hvad en
rigelig og regelmæssig Søvn betyder, er ligesom slet ikke genet ind
i deres Bevidsthed. Nanr Sengeliden møder med sine Fordringer
sættes den til Side som en pastrængende, hesverltg Person, man
viser Deren, hvorpaa man tilbringer den halve Nat med Forriojelae,
Læsning eller meiske nyttigt og
godt Arbejde. Der er blot den Fejl
ved Tingen, at man udfører Arbejdet pair en Tid, da man skulde
hvile og samle nye Kræfter i Søvnens Arme. Det gælder om at gøre sig klart, at Søvnen er et Gode,
som man aldrig man synde Imod,
kvis man ønsker et langt Liv I
Arbejde og Sundhed.
Søvnen forynger og forskønner.
Et sovende Barn vokser og trives,
og et voksent Menneske, der har
faaet sin rolige og tilbørlige Søvn,
vaagner og slam op forynget og
forskønnet, hvorimod et forvaaget Menneske med sine slappe
Træk kun ser lidet tiltrækkende
ud,
Den der ønsker at være ung og
smuk, merl passe sin Søvn, og
den, der har forsyndet sig imod
sin Nattesøvn og lider af Søvnløshed, maa være sin egen Lege og
prøve paa at genvinde det tabte,
bl. a, ved at gaa i Seng til regelmæssig Tid, selv om man ikke
føler sig søvnig, og staa op til
regelmæssig Tid, selv om man er
træt og Ikke taler sig udsovet.
For øvrigt maa man naturligvis
undersøge, om der ikke kunde være
en eller anden Ting ved Sengen
eller Soveværelset, som kunde give
Anledning til Søvnløsheden, og se
at faa denne Mangel afhjulpet.
Manske man ligger for varmt eller
for koldt, eller Luften i Soveværelser
er daarllg; niaaske der ikke er højl
nok under Hovedet, maaske Fødderne er kolde, eller Aftøringen
har været utilstrækkelig osv.

En Karl
kan tao
'Nordre Norregaard. Ku

En flink Pige
kan faa Plads fra I, Maj
St. Nyregaird I Olsker.
Samme Tid og Sted er Plads
ledig for en paslidelig Fodermester.

Pianoer, Orglerg
Violiner.
Chr. Tranen Holet Allinge .

Lokalforeningen
Kajbjerggaard
afholder den ord. Generalforsamling, Torsdag 11. Karis
Kl. 5,30 hos Fru Christensen

(Havestuen) med følgende
Dagsorden :
I Beretning og Regnskabet.
2 Valg af Bestyrelse og Revisor
3 Forhandling om Foreningens
Anliggender.
Bestyrelsen.

Flink, yngre Karl
søges 1 Marts
Nordholdt, Klemens.

Hotel „Allinge"

03llse=11ficloryislliQg
for voksne og Børn.
Børn Kl. 5:
Selskabsdans, Plastik og [Saltet.
Voksne Kl. 8:
Moderne Selskabsdanse.
Begynder Onsdag den 3. Marts
Privathold og Enetimer,

Agnes Jensen.
Tlf. Hasle 55.

lareweal~loasseo~son~
En nedliggende

4 ildes lloslopill
med Tærskemaskine, samt en
opstaaende Hestegang til Hakkelseskæring er billig til Salg.
St Dammegaard,Klemene

Frelsens Hær
Specielle Keder fra Sondag

den 28. Febr. til Sondag den 7.
Marts, hver Aften Kl. S.
Løjtnant Krogh, Rønne leder
Søndagens Moder. Kl. 10 Fm., 4
Eftm, og 8 Aften.
Mandag: Løjtnant Krogh.
Tirsdag: Stor Spejderdemonstration paa Christensens Hotel
ledet af Kaptain PO.S'el, Kbh.
Onsdag: Kaptain A. Nielsen.
Torsdag: Sandvig Raadhus,
Kaptain Jensen.
Fredag: Stor Musikfest i Frelsens Hærs Lokale ledet af Kapt.
Jensen, Entre 50 øre.
Lørdag; Mode ledet af Kaptain
E. Hansen og Løjtnant Christensen, Rønne.
Søndagens Moder ledes af Kapt.
E. Hansen og Lojtn. Christensen.

••••••••••••••:
•
kisij000slo og Mor, 53iografen.
Søndag den 28. Februar
Ols Kirke Kl. 10. Skriftm. 9,45
Allinge Kirke Kl. 2.
Onsdag den 3. Kl. 7,30
Fastegudstjeneste i Allinge Kirke.
Luth. Missionsforening
Tein: Lørdag Kl. 7,30,
Mode for unge Mænd.
Tein: Søndag KI, 2,30, Allinge
Kl. 5. A. Henriksen.

Søndag den 28. Februar KI 7.30

Yankee doodle,

Lystspil i 6 Akter.
Interessant Optagelse af de store
amerikanske Derbyløb.
I Hovedrollen Johnny Hines.

41/

11/
Metodist-Menigheden („Beleada").
Søndag Gudstjeneste Ki. 4 Eftm.
Søndagsskole KI. 2.
Enhver er hjertelig velkommen.
Pastor Berger-Petersen

499411.994,11.9.114116

Tør, god Halm
er til Salg paa
klammersholtu.

Til. Sandvig 23.

Vore store kul, Koks og Briketter soder ikke

En Pige

Udsalget slutter!

Alle Bestillinger ekspederes straks, og Priserne er rigtige i kan til 1. April eller Maj faa Plads
paa Krusegaard i Rutsker.

Nordlandets Handelshus.

Sibfte Zag Zir4bag ben 2bett Vartt.

Vore Klædevarer
er de billigste!
Foruarsvarerne er nu hjemkomne,
og Priserne er billigere end nogensin-

dia

de før .
Ægte bum Sergeshabit,
syet efter Mnal
Ægte Watt do., særlig fin Vare
Lyse Sommerhabitter
af fint heluldent Kamgarn
Gran Kamgarnshabittet

92,00
125,00

'1;elrenfet Znafirb tit •tit.naret 1920.
t;i »at gobe 4.zartier af Still.tofte 2-rab.
natre, gul 9icegaarb »mire, gule (rter,
solo flirter, 6;lwilo Myter, Z.;ifrer og jct'lgcr
tit f ortlolbOi f nias sl3rifer.
'23ær jan gob at Bore !Bertifling fiiareft.

Nordlandets Handelshus

91»e Ccithingei. af frife %rets.

afholder Generalforsamling paa
Belidtseus Sal, Lørdagen den 27.
ds. Kl. 6,30.
Derefter Bortsalg for Syforeningen og festlig Sammenkomt.
Bestyrelsen.

Rugos Hvedehalm

Kunstgødning.
Bestilte Partier bedes meget gerne afhentede.
Bestillinger modtages gerne.

Nye

Vi venter en Ladning i disse Dage og sælger til meget
lav Pris for Partier, der afhentes Ira Skib eller kan ekspederes direkte pr. Banevogn.

trimle Siofonig.

afholder ord Generalforsam.
ling i Olsker Forsamlingshus
Lørl'agen den 27. Februar Kl. 5.
Dagsorden:
Beretning og Regnskab for 1925.
Valg af Kredsformænd og Revisorer i Stedet for dem, der afgaar
efter Tur.
Regnskabet vil 4 Dage forinden
være fremlagt til Eftersyn hos
Kassereren.
Kontrolbøgerne bedes indleveret til Kredsformændene inden
23. Februar .
Bestyrelsen.

R45
Colbinge f)0 4t. loberblailbiitg, Mlibmelaøfe
ilitsinandsforeng. tit finiferoer, 931obineta ,:4fe, tovret til ffirifene,

95.00

iremi■mem

It

2tagaJin du ,\fordsUdsctig

90.00

Nordludels Iladelsbos.

(

Olsker
Sogns Sygekasse

'4`robutifforrelnint3

er til Salg paa Hotel Finnedalen.
Tlf Sandvig 26.
Samme Sted antages til 1. Maj
en Hotelkarl og en Stuepige.

Alle, som viste os Opmærksomhed paa vor Bryllupsdag
bringes herved vor hierteligste Tak
Karen-Inger og
Ejner Kofoed

tørrede Frugter
Vi sælger prima dobbelthr.
Lagenherred for 1,70
for 2,25
do.
Dobb. bredt bleget
fra 0.85
Enkeibredt fin og grovtraadet do.
Dowlas og Medium prima Vare fra 1,00

saasom
"ler, hele, borede og i Skiver
Blandede Frugter, en aldeles
udmærket Kvalitet.
Fersken, Abrikoser.
meget billige Priser.
Svedsker med Sten 50 ø. '/=kg
do.
uden Sten 60 —
Tørrede Binabær, Hyldebær
og Kirsebær

Prima Fjer (Aede-Halvdun)
pr. Halvkilo 3,25. 3,65. 4,26
Alle andre Manufakturvarer
til meget nedsatte Priser.
Konfirtnationskisedni uger saavel i Matrossom i Jakkesæt i prima Cheviot og Serges.
Alt, hvad der tilhører Beklædning.
Stort Udvalg og billigste Pris,

ens Xansen.

D A Æ, 9. Kreds

kan faa Plads til April eller Maj.
Peter Hansen
New Yorks Minde, Tlf. Ru 73 y

•

Ilentliolms Spare- & lallebsses
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paå:
3 31nrinedera Opidgelse
4,5 pCt. PAlmindelige SparektiwneviIketar 4
Folio
I Forsorgelriermfdelinzen
3.5
hvortil Præmie, hidtil 2,5 plet,

•

,....1
,1•••••••■■•■.110

5111I, SIore og t;rifettcr.
„reja" i bige Zage

[jetgig t iibtob og grotte::
ftigningen er 43rifen paa gul nebfat.
543aa

?flittige 'bienal, ug 13roDurtf-orrettiing.

kan faa Plads til I. Marts.
Bondegaard I Ho

14-15 aars Dreng
søges 1. April eller Maj
E. Illogeon‘en,
Lindeskoven, Ro.

Ung Pige

i

De hilste

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og kikker I alle Stem.
hade til voksne og Børn fra 4,50-700. Prima blad Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer, Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Barn. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hansen, Allinge.

r

suger Plads i Forretning til April
eller Maj. Helst Kolonial.
Tlf. N Østerlars 51 kan benyttes.

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

~1~~1=====

i

Nordlandets Handelshus.

•

En Karl

Tlf, KI, n. 32 u. hjuller,
Landlyst, Krashave.

Bornholms Vegetabil Margarine.

Scelge til itebiat

3i »ar lof,Jet

som kælver i April. samt 1-2

kaarligt forlange dette hkrjlIne Produkt til sine Maal-

Waltiorg (rement i 7:ceffe.

En 14 aars Dreng og anbefaler Port £ager af prima £, rambfel.

Kvier som har kæivet er til Salg

fremstilles, behandles og ophesdaree. vil ganske uvil-

Nordlandets Handelshus.

Generalforsamling afholdes paa
Dalegaard, den 27. ds. Kl. 7,30.

En Ko,
Alle Mennesker,

»ar rigeligt Sager af »ile, fulDfirmtibte
Zrreartir 1,5", 2", 3" og i".
R3eb ftorre Mob pr. foutaut rcelge meget billigt.
morg om 13riferne Peb Zelefonen.

9'. S. Larsen, dR'llinge

Floneller til billigste Priser.
Enkelbr. stribet og ensfarvet prima
for 2,50
Dynesatin
do. for 3,15. 4,25. 4,55. 5 15
Dobb. bredt

Nordlandets Handelshus.

Nyertelig Yak

Nye hiemkomno

ALLINGE

fittaa sinajd til .5)olifeite, ftor turret
til
N.Diating, og Pi forilter til afterbilligfte ZaoprifN.

En ung Gase
ønskes til Købs paa
Frigaerd I Rutsker
Tlf. Hasle 96 y_kan benyttes.

Fyldte Chokolader
A" Spise-Chokolade
„ANKER" Caeao kun i 1/8 kg Pakker
rINISTF DANSK FARRIKAT
••■■••■••••
.■......■••■

•

••■••••••••■1ffirtmwe■+~....
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LOE

Glas, Porcein og Hfikeoudsivr.

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

Efter at have gennemgaaet vort store Lager, har
vi fremlagt en Masse Varer til

FINESTE DANSli FAKIIIIKAT

uhørt billige Priser.
Vi fremhæver:

Husli at Sliptøl

12 komplette Spisestel a 22 Kr.
Porcelæn-Kopper, pr. Par 6o Ore, 6 Par 3,45
Stærke Fajancekopper 35 Øre, 6 Par 1,90
Dybe og flade Tallerkener pr. Stk. 28 6re
Sætskaale 3 Kr.
Saucekander 135 Ore
Kaffe- og Chokoladekander 1,65
Mælkekander 1,20. Terriner 5 Kr.
Ølglas paa Fod 34 øre.
Dekorerede Servantestel pr. Sæt 5,75

forsaales bedst og billigst med Garanti for at Arbejdet bliver smukt og hurtigt udført.
Galoscher og Sko med Raagummisaaler repareres
Træbunde sættes i Træsko og Støvler'

Skomager 3f. Jørgensen )
ved Bager Holm, Allinge.

181111~1111

Gulvklude

Paa alle Kaffestel. Spisestel. emaljerede Varer
in. ni. ydes yderligere stor Rabat pr, Kontant.

i stort Udvalg, — Bedst og billigst

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Allinge Kolonial og Produktforretning

Prima Klipfisk
Ekstra fin, hvid Klipfisk atter hjemkommen.
Ekstra Kvalitet — Ekstra nedsat

%Hinge Stvloitiats og $roDurtforretitiug.

Ajletønder
er i Aar gaaet betydeligt ned i Pris.
Til Foraarsbrug bedes Bestilling
snarest indgivet til

ivoreø

NORD
Under Udsalget

bortsælges Rester af vore Bluser og Nederdele til
ekstra nedsatte Priser:
Helsilke i mørklilla .St. 46, graa 46 og
mørkebrun 48 for 25,00 udsælges for 12,50
Sort Silkegarbardine St. 44-46 før 34,00
udsælges for 10,00
„ Crepe de chine St. 48 før 31,00
udsælges for 12,00
Hvide helsilke St. 42-44 før 25,00
udsælges for 9,00
6,00
St. 48 før 25,o0
do.
Kulørt stribet Uldviyella vaskeægte
St, 42-44-46 før 9,85 udsælges for 4,85
Sorte Alpacca St. 44-48-50 før 13,50
udsælges for 7,50
Sorte Lasting St. 44-48-50 før 8,65
udsælges for 3,85
Marine Sergesnederdele Tailv. 74-78-80
før 16,85 udsælges
,
Sorte Gabardine Tailv. 74-76-78 før 23,85
udsælges for
74-78-80
„ Klædes
før 16,85 udsælges for
Kulorte Nederdele fra 68-82 cm.
udsælges for 3,75-4,85-6,85

*&NG.A
. Sik
koltD
ved Victor Planep:

Alle Slags Kløver:, Græss og Roefrn
tilbydes. Ved forud Bestilling ydes den største Garanti i
i alle Retninger, og Priserne er jo praktisk talt kun det
halve, sammenlignet , med Priserne i 1925.

Klemensker Maskinsnedkeri
Silinrk.
Tlf. n. 13 OD

Nordiandets Handelshus.

Tlf. n. 13

Fortræffeligt Svinefoder sælges.
Blodfoder, tilsat Melasseklid,

Isl.

Lammekød

prima Kvalitet.
Letkogende gule Ærter.
Afskallede Vlctorleærter

som
er stærkt tørret, derfor let og med en solid Analyse. 75 kg
for Kr. 13.50 - fri Sæk, Ved større Handel sælges billigere.
Alm. dansk Melasseklid, iblandet Hvedeklid.
Smaa Sække a 50 kg sælges billigst.

Flækærter
Brune nonner

Nordlandets Handelshus,

Billigste Priser.

3. %. %Oen.

Vi sælger
svær stribet

Flonel

til Bluser og Undertøj

for kun 1,25 pr. m.

Store sode

km Appelsiner
Valencia Appelsiner

130 em bredt

svært, ubleget 2 Kr. pr. m.
130 em bredt bleget L

,

Friske Æbler

Alle hyrede Frugter
nedsat i Pris og særlig billige i

Nordlandets flamielsims.

• 'lærred
a svær, stærk Vare 2,75 pr. m,

Nordlandets Handelshus.

•••••••••••••••••••••••••••••I
•

BORNA MARGARINE
• •

or Iiii, !Ask OU veltrrageuee og giver

1
e i

LÆKKERT SMORREBROD

I
Allinge Teglværk, I
e 4,
Fra Lager sælges til billigste
Dagspriser:
Drænrør i alle gangbare Stør
relser. Tagsten, Mursten og
liaandstrøgne Facadesten.
Et Parti frasorterede Tagsten
sælges for 100 Kr. pr. 1000.
Priserne paa Teglsten og Ror
er nedsat med 20 pCt.

Lagenlærred.

I3

••••••••••6011••••••••••••••••••

Alle Foderstoffer, 3Iajs og korn
er lavere i Pris. Ved større Kob pr. Kontant sælges sær-

lig billigt.

Forlang Tilbud.

Nordlandets Handelshus.

Allinge Teglværk

Alle Bestillinger paa Kunstgødning.
Vi sælger rigtig gode, kantskaarne

Udskudsbrædder
— 11/4" — alle Længder. ogsaa brede, og efter de
sidste Nedsættelser er Priserne billige nu.
—

Nordiandets Handelshus.

Appelsiner
søde og saftige, delvis Blod.
Friske Æbler, fine Kva.
forskellige Priser.
)ladæbler. god Kvalitet, billige.
Store, saftige Citroner
nedsat Pris.

49 S. Larsen,

18 pCt. Superfosfat, 37 pst. Kali, Norgessalpeter, Tysk

Kalksalpeter, Svovlsur Ammoniak og Kalk bedes afhentet,
Chilesalpeter kommer senere, — Bemærk at vi bar Lager
al den tørre og letopløselige Nørre Flødals Godningskalk. -- Ved mindre Kob bedes Sække medbragt.
Vi har endnu rigeligt Lager og gør gerne Notering.

Nordlandets Handelshus.

