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,Nord-Bornholms Ugeblad" 
lifee4ets es Antal aJ mf.r.l51 ,710 

ty rcrsenilir3 r.nn.m PostratIstu. eller ved 
vore Bud t Altings. Sandmg, 0,1,Agr, 1<a,-
~f. Råt eg eusniensksr 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
*.Sr døn sign:. Udbreder. hlonin littrfs. 
klire/ kul stivere tip., 	.ener sig  de, 
41 beds, ril Arertertny. 

„Nord-Bornholms Ugebiad' 
ueapu terne Bvlignalgrvntistr q/ «hver /4, 
~OM "(ID, 	torening$Irgedarleåae. 
Iler tiler AJ lysninger, Aohtleier etc. 

e ,  „Nord-Bornholms Ugeblad" 
eigwal hvir fredag, kan baldip part 
P....sikonlorer saml paf] Biadels konter at  
kelfer 7 Kr. halraarlig. 

ge6ruar. 

En graahvid, drivende Taage 
over Markernes Pløjeland, 
en ensomt kredsende Raage 
langs Skovens bugtede Rand. 
Ellers er alting stille, 
ubevægeligt, dødt. - 
Fra Pilen Draaberne trille 

dl. 

' Med Fangearmene lange,  -
med listende Draabers Dryp, 
dorsk som en Kvælerslange, 
snigende sum en Polyp, 
mælkehvid Taagen sig vælter, 
bugter sin Jættekrop 
ud over Markernes Felter, 
op-  over Bakkernes Top. 

Hver Farve sygnes og mættes, 
— der er ej hvidt eller sort -
hver Linje brydes og glattes 
i Mulmet hj&lp.tløst bort ; 
ej Lys, ej skiftende Skyggers 
lunefuldt legende Spd - 
- det er det uhyre Bryggers, 
hvor Foraaret bliver til. 

Alfred Ipsen i „Ekko... 

Hvorfor Meouslur der. 
—0— 

Man alger undeitiden, et det kun 

er de færreste Mennesker,"  der dør 
al Alderdom, og at de fleste dør 
af Skuffelser, legemligt eller aende-
ligt Slid eller ved Ulykkestilfælde. 
Lidenskaben kan undertitlen dræbe 
et Menneske ganske pludselig. Eng-
lænderne har et Mundheld der hed-
der; ,Choked with rage"  (kvalt 

al Raseri). Dette er et meget stærkt 
Udtryk, men det overdriver dog 
næppe saa meget, skrives der i 
.Sundhedsbladet"; thi Lidenskaber-

ne forkorter i hvert Fald Livet, selv 
om de ikke øjeblikkelig afskærer 
del. Store, kraftige Mennesker dør 
undertiden l en ung Alder, medens 
Svæklinge kan leve i lang Tid. 
Grunden er, at de stærke bruger 
deres Krælter, medens de svage 
ingen bar al bruge; de sidste tager 
Hensyn til sig selv, de lenstnrevnte 
derimod ikke. 

Som men Legemet ssaledes for-
holder det sig ogsaa (ned Sindet 

Tempeiamentel. De stærke 51881 

i Fare lur at knækkes, men de sva- 

ges Llvslys udbrieader langsomt. 
D: mindre Dyr, der lever et afhol-
dende Liv, lever i Almindelighed et 
bestemt Antal Aar. Sanledes lever 
en Hest som Regel sine 25 Aar, 
Oksen 15 e 20, Løven omtrent 20, 
et Svin 10 eller 12, Kaninerne 8 
og el Me-svin 6 aller 7 Aar. Antal-
let et Anr stern næsten altid i For-
hold til den Tid, som det tager for 
vedkommende Dyr al nes til fuld 
legemlig Udvikling. 
Men af alle Skabninger er Menne-
sket del eneste, som sjældent op-
naar det naturbeaternie Antal Aar. 
Eller Fysiogiens Love bør et Men-
neske leve i henved to Hundrede 
Ann; thi 8 x 25 er 200. Men I Ste-
det al nas de to huncbede, naar de 
kun sjældent op til fire Gange den 
Tid, som der kræves til den fulde 
legemlige Udvikling. Aarsagen er 
tydelig nok. Mennesket er Ikke ale-

ne den mindst maadeholdne og u-
regelmæssigt levende Skabning, men 
ogsaa den mest virksomme af dem 
alle. Mennesket er det mest irritab- 

le, c 	der er Grund til at tro — 

Ifi0M'YL.11dt.e_kan afgraw_,---parael 
et Dyrs indre Følelser kan være—, 
at Mennesket mere end noget an-
det Dyr nærer Vrede og heftige 
Følelser, og pen den Maade !orke-
res af sine egne Lidenskabers gna-
vende Tid. 

\tk 

Fastelavn 
er Arrets første Foraarsfest — sær-
lig I Syden, hvor den fejres som en 
stor Glædesfest for Solen, Livsfui-

nyeren, der er vendt tilbage. — -
Heroppe mod Nord er Fastelavns-
festen kun et Genskeer, blegt og ud-
visker, som Fusaarssul gennem Vin-
tertaage. Vi mærker endnu Ikke de 

spirende Kræfter. 
Fastelavrisfesren er en Glædens 

Dag, et Lyspunkt I Vinterens Mørke. 
Efter den kommer endnu en lang 
Række triste Dage, en Spægelsens 
Tid, inden Solen vigtig Inar Magt 
og fremtryller Markens Afgrøder. 
— Livremmen maa maaske endnu 
mange Gange spændes ind, men 
Hanbet om bedre Dage, nye Tider, 
ligger og gror I Menneskenes Strid, 
— slaar ud i et vist Galgenhumør, 
et kort Glimt, et Nu, hvor man fø-
ler Trang til at aha Gækken løs. 

Sart kommer Prins Karneval med 
sit glade Følge, altid parat •Ill Lejer. 
Han klæder sig i de mest fantasti-
ske Dragter, han riser op og bider 

til Bollen, han leger Blindebuk og 
slaar Katten at Tønden, han snap-
per Fiolen fra Væg og byder Ung-
dommen op til en fejende Dans. 

— 

Nuar 1.1;nc:ein en 
gear 

Unge Thomsen, eller ,  linnsu- 
lens Søn", som n3en kaldte team, 
var snart ikke ung længere, han 
var midt i Trediverne, men han 
var stadig den samme -- 	fem- 
ten Aar, der var ganel siden kon-
sulens Død, vue glitret spin-læet isen 
nver hum 	hun spillede, rig sang 
nj finjtede Dagen lang,_sAn da 
han var tyve Aar lian var 'udnyt-
telig, mine Byen skulde more sig 
Del var Konsulens Son, der ;Ir-
rringerede Kolillnnrn iii Klubbens 
Boller, (eg sain tegnede ale Ilene  
Plakater til 	 roe, 
og ingen  IllkliC/1 end unge I fliamsce 
kunde med en Ihige. Varsel altnitte 
en SIMS gantle Kimer ng Slæder 
sammen og run en_KallefarlIll .11 
lotte af Stablen 	inden  Sneen 
endnu rar %Menet. Og num-  klin 
stod for Styret, varde unge Damer 
sikre part at kamme I Slutle med 
den rigtige 1(avitiler. Men under 
alt dette gik 1..irettningen jo,ikke 
fremad. -Den gik tværtimod t vid 
fip( ,gi, 	Item 	amen vi,1l 
r-s1.11-Ta-ktlegeeer2~..4».i...414/. 

laitry.  de plaisir,: at- demi Livlig-
den fandt sig i at spis? hans nver-
sukrede Se edsker, orede Mel ag 
fjorginule Delikatesser. Del N dr 
kun, naar der gjaldt ,Origmal Af-
tapning",rat nidsi var ganske sik-
ker part, hvad 1111111 -fik -fik ims unge 
Thomsen. Byens gatal' Familier 
rystede.  pod Hovedet, og naar de, 
II/STI1U1 Witt' havde andet 

VW' der jo altid det arthile 
Sporgsninal 	hene længe Kansa- 
lens Son boldt del gimende. ?Sti 
var del alle.re.le flere sur siden, 
han var flyttet fra Fmlerens smuk-
ke Vilht op i de let' (mem Værel- 
ser over Butikken 	„far dl ,va,  
re nærmere ved ['tirret nli■ gen" 	, 
fulgt ar rdn gnmlz herlige There-
se„,Konsulens l'herese"  ""• der 
elskede og beundrede sin Dreng 
og græd sine modige 'Fimrer, liver 
(Mug hun mente, han blev lovles 
grund ar fik em. linere I drinher 
For del kunde jo ikke skjules, fil 
Konsulens gamle. IK reds vat ir 
gyndt al trække sa 	hall i111..Ide ir 
unge Thomsen 	• 13,-,:irek .. turn 
bad ham 	men ikke., naar del 
fine Stel var taget frem, se,4  liid- 
derkorsene blinkede til. hinanden 
Bordel rundt. Therese kendte alle 
i,. Bien; og intet kunde holdes 
skjult for ilende. Gennem lagte-
ren og Grontinimperen - ag forst 
og fremmest gennem MmIain NIur-
tertsen, Byens Kogekone, som hun 
traf under sine dagligt,  Indkøb, 
vldsle hun 13esked med Byens-Sel-
skabelighed, og hun led. hver 
Gang hun mente, al hendes Dreng 
blev foebigadel. Hun var bleven 

teint af nt appellere til lim 'Dr-
gerrighed. Del var myndigt at faa 
horn til at blive krænket. Han lo, 
og flettede og snurrede gamle 
Therese rundt og inviterede sans 
et Par glade Svende til L'hombre 
om Aftenen. Therese SIM ogsaa, at 
Varerne i Butikken blev ringere, 
og Rund a.rie færre, men hendes 
Dreng var lige sorgIna 
ju -- jo • 	indtil Eftersomme- 
ren — ThereNe kunde ikke be-
stemt sige hvornaar •— men det 
e ar efter Ferien i,fuji. Hun hav- 
el: i .l: u• 'lameen de sidser ti Aar 
I o (il dan p.111 , 11 - nellet 	lille 

le.;riee i 	N:nrcisjad land, Lp...ir 
han var ..1,11:••t og kendt af hvert 
et Barn. Nu havde. Tihores!)i salt 

rag spejdet 
ti,. 	Tegl,  lit at il'', 

kti 	part al gine sig flet 
etir h i ‘1 	konnesie Dram Al- 
ko-, A rist and. ler-gerrighed, An- 
seeise 	all del. skulde komme 
in d .1:,neskairt Men nu havde 
tirm op i.ei det Hun var san 
blevet skuffe( i sit firtal)  ruin dt 
se bum gift ind i en uf <ir gade 
gamle Familier i Byen 	-- 

finm lu 
 

ig Murede sig tuml de 
unge Piger, --- og skrev den bed-
ste Vise easi deres Bryllup. 
Og heller ikke ved „Søbadet"  
fatal,  lem sin Prinsesse, en smuk, 
rig Dame  - magiske uden-

”ram 'rherese fablede 
iyir 	nej, unge Thomsen ror og 
blev en gind 	riforbedetelit Ung- 
karl - 	Tlierese mnalte nok 
sukke 	_ 	- 	ojeblik- 
ket, d a var dcii Iste Dovernber 
kl. :1 11111 I{rnerntaddagcn, Enerilifitadgcli, sad 
den uforliedrelige Ungkarl i 
.11 lille, inderste Værelse med de 
smukke gumle Niobier 	i dybe 
Tanker. Det gik ikke længere! 
Der var en idfu isl: 	 i 
,.n IctiOlisk 

Eamtlig skulde lian tænke pan 
at tel ill ft:mimen 	.en stor 
Vzhnereuhedsbaaar.tif Fot4tel .for 

nshjeminet. Han gjorde 

kelig liget' 	Ante ham -- 
Ug in Irefifrere Tid der gik, desto 
værre blev del --• Det hele Var 
bsgyinit i Spag. --- I .9.ortnner 
Ferien 	hvo.• man skulde more 
sig 	hak 	lian altid truffet 
hende .ry, 	tia lidt Kur til hende, 
!••,, n ban gi male del iil alle nyde-

tinge I lamer Men hun il:kvik 
gjort N.er  rid ham 	aithenlyad 

m; silde, altid og hun var 
I okkers klag og kvik ral. ny-

oy, hendes I,:• havde været 
P!oressar, og hendes Mor var Dat 
ler dr en Oberst 	og selv gav 
han rralzni,•iing i Plast.ik ag 
haid: vejar tr.; studerel - men 
han; Indiandlede hun som en far-
sinuped Fyr, som man ikke tog al- 
• o 	-  hidtil han en Aften af 
lutrer WiSeri friede til hende ...Ide 
part Molso. 	Og gier var den 

der the, de pint barn si- 
<Un 	Tanken mit hendes Svar: 
.Ilcis Ile mener ilet alvorligt. sno 
Lo,ui ,niti et hale( Aar -- men  saa 
ingi meget, meget være antlerle- 
,k, 	e Ikke Skygge at Spot el- 
12e Ilrille ri i Slemmen. Hun bile-
d:- -set ham lige i øjnene, og var 
;;asset fra hum Nassie Morgensur 
hun rejst, uden at han salt hunde, 
,ig -siden intet -- Og ingenting 
havfe” 11:111 glimt 	altsame havde 
hun haft Ret 	det var ikke Al- 
kor, og tiet meget, meget, dør 

skulde blive anderlettestl—Pind, 
relig rejste han ai4.. —; ,,Nu be-
gynder Vi ut arbejde fon 04 selv 
for en Gangs Skyld,"  sagde hen 
højt. Sari gik han et,  Par ener-
gledet! Shag op og ned ad Gulvel 
og,staiatt,ede tlltlidrrt torun et lil-
le.  Maleri af Lundby — Perlen 
blandt Items Mange fine  anion Bil 
leder. [Lut tog det hurtigt ned 
og puttede det i en liaandtaatte, 
saa sig tidl. ent i Stuen og tog 
desulen en stol' sølvforgyldt Bo-
eoetadanse fra en Konsul og hulde 
den ned til hialeriet. Saa med-
delte halt ganske kort Thereee, 
ae ban tog til København og fort 
kom hjem næste Dr¥S.  Aften. ---- 
Thertere vontette ham i Spæn-
ding, hun savnede natairligvis 
straks næste Morgen bande Male-
riet og Damme — og antnagered 
lidt Men rin son hendes Dreng 

- 	-  

korn hjem I straltalentle Humor 
ok ustandselig had ben* om at 
',vore og %mage alle de Detilein-s-
ser, ban havde bragt hjem til no-
liken, med Julen, for tak, - age 
begyndte hun eng sunnit lit fad 
Ilespekl for ham Og JIII 111:1 ullr 
Herlighederne og 	de r len 
lidt skumle og f  oraidit, 
ih, to  Kaninlaser gjorde der,ers 
yderste tor af' Vindansu,Istilling-
en skulde blive om Imponerende 
som nitilig 	men de flue hlaeei• 
paner, de sløre, bifili tyrk/ikke 
Blommer rag  de mnngefarvede 
italienske Makaroni tog sig ilds.• 
rigtig ud i Onigfeekerne. 	K un 
filerne atenminerle Ikke til, 
Dngene gik. Nu skrev mar Ar-
redt' den Fi. December. Slaget 
var ikke MIO endnn 	men tungt- 
ha vundet. Sne fik angr Thom-
ven sin geniale Ide. flink ringede 
og Indbod min gamle Ven, I ir, 
Krøg!) til et Møde srmune Aften. 
' ilstede var kun gamle Therenr, 
die to Komisser, Forret/tingene 
gamle Bud og han selv, Forband- • 
lingerne varede en Time, og Del-
tagerne svor en dyr Fri polt, set.. 
-aldrig skulde de robe, hvad der 
'hin Aften var besluttet,. oml de 
snu blev-  •  10(1 Ane. 	Rr- 
Krogh la endnu, dr, han gik' ned 

luerne Aften 
ra:arilele Eftenalti-

ngen hærle 	 ned(' 
i unge Thommens Butik, og (kJ det 
Kl. 7 om Aftenen ' blev rullet, ni); 
sno man et extniak Landskab med 
el hældende Figentræ fuldt af 
Frugter - under en Dadel-
palme --- piggede Annature gene- 

. op af en ubestemmelig Jord-
hund at Krakmandler og Nødder, 
og midt i Slaraffenland sad en 
•kailsorr grinende Yngling mage-
lig i en Kurvestol ag rullede flygi 
telig med (inene. Med bestemte 
Mellemrum rakte han automatisk 
Armen op mod en fristende Fi-
gen over alt Ikved, men lud den 
synke uden at plukke Frugten. - 
Inden der var gstaet. et Kvartet-
var Gaden sort af Mennesker 
foran Vinduet. Folk stod helt 
over pair det modsatte Fortov og 
stirrede ag stirrede. For det utro-
lige val-, at den sorte Ungersvend 
under Figentræet var et liNatgelgt. 
Portnet'atKonsutens Son - • blot 
at han "var sort Sensationen var 
ubeskrivelig. Selv alvorlige Falk 
stod stille I flere Minutter med 
Næsen mod Ruden. Desværre var 
Ghtsaet lidt dugget, 	det suta for 
Resten ud, som om det var gjort 
med Kunst — sum det var umuligt ,  

tet argere, om der var en træk» 
nisk Figur eller det virkelig skul 
(le være — — — 

Butikett blev stormet, men in 
.drilfor var der blaf et hop 1, ar-
panel helt op til Leflet med er 
aftanset Dor ud til Vindoer, ,r; 
Komisserne kar uigenneinted- ime 
lig -- „Jo. in; tiet var en stor 
mut-tel Voksfigur - den var laves 
i Hamborg, del var blot kedeligt 

Principalen Ina I Sengen a' 
IlulsItettemielse og ikke saa, hval 
megen lykke den gjorde.'"rele 
fonen mime i Lejligheden kilte -
de' den bele Aften, mens ~til 
'[beruse svarede stadig det. sam 
ale, at, Hr. Thomsen hm i Sen. 
gen med. høj Feber og Angina 
ikke ninatte modtage nugen. Ok: 
spgagk ;han Dr. Krogh, s.agale 
han beklagende, rit lian - skave  ul 
øjeblik havde  varret bringe for 
Difteritis og bestemt lerbod  ett. r- 

• søg. 	- Nieau: Dugt var Gardinet•':. 
nede hele Dagen for '1 os, 	• , 
det, luen 1/1- :&! ■-lbs 1 	7 Ittnveldeh- 



ilet  k.!'  ,11111. .., 	,, 	, 	tit d 
trimle,: Ir-dt ,  
h.1'.11y er, 	l-',i, 	. ,/.,..,. Il 	k 	\ 	. , 
,,,.,• Ju, 	$„,g, II 	PI i' 	s. 	, I , I I. •  , .. , 	i 

b, lUbt« 	111:.1/ pi t., ■ /, 	II 	, 	, I 
bigs.ikke lUenri.sei us 	... II 111 
kregaies 12,sen var Jr,i i , , 1.,,,. 
tier, XLIbGniaterne .:.; Nut ■ -‘,11.,. 

: materne, dl de forme 1,,,, ii. „3 b  

eterdrge bolk, der In ,renu v.u.,t,t 
, sig ved a t ii-a 	ri K. 115111 

etatstræ Siffi i den tirad knude 
• 'satte de /Irtra, ti, han sky Id. 
elm Far's Nal n 	ng udl, .vet. 
tål Grinet, • ..i,oni LI!.211'tieli 

velin Li ii,. ■_ffilulig' 	_Men 1);Igen  
, medens Gorillaer I ar tiede, 

om Affenen frit 7 ti! 9, enar  
-en prøvede ar reekke sin 

1, rar Bund:rm LuluByens 
r faml; 'il dere,  aben-askel-

at de 11,7, unge i lioinNeu kun-
en Mængde Sager, som de 

mumie forskrive fra linverl- 
Lageret maske fornyes 

', flrfiette‘tange. Det maatte du ve,re 
`' eaffier Tros( for. den stokkeis Pa- l:,  

11#.4 der strridig.  var lige sløj eg  
utilgængelig, :heldigvis kom lian 

,sig saa vidt,..at han Juleaften 1:1 
'•!.10 1 Slaalll'ok og Tøfler kunde 
'spise att-Sttndlipiri Andesteg 

Guasesteg var forbudt 	sammen 
.rried to ar sine adstarligsi e Ven-
' tur, der ofrede sig og holdl Jule- 

P-• afben med ham! 	Xn er Histo- 
rien omtrent glemt 	den er rog-  
saa over to ,\ ar gammel - og der 
ønsket saa nugge siden. Den ilte-
1Mniske Neger er officielt Aner- 
kendt allevegne 	den felgende 
Jul var han Haseterre ririlejet til 
en Forretning i Dfisseldorf, sten 
da behøvede tinge Thomsen ham 
heller ikke, han havde faaet en 
fint oppudset Butik og en nyde-
tig ung Kone, der far sin For-

' nojelse underviste Byens Damsar
' i Plastik, og som talen at • det 

vakt:.' Forargelse milinede Nyl- 
. aarshallet med Boreinesieven -- 
`7” og det bered en hel Del mere, 

end at gamle Dr. Kerigh -under-
tiden ved den fjer*. 'Whisky gas 
gas' sig til at vrovie om vaske-
ægte Negere. - 

W. 

er Aile6efiolderens 

.9tek i arden? 

Airehrluddereus Dæk er el Be-
greb risuge Landmænd kun ofrer 
I :Lirker paa i l-orhindelse' nled.  
Frygt for at le ■.`ende Væsener skal 

Alle titinske Landmænd ved, at 
Ajlen bar indeholdt et nie- 

reet fidel.. omt 	I jadiiembildel i 
i ■ arrlpen for at faa PrOduktionen 
,oruget paa billigst. muligt Maride. 
'den man glemmer ofte, at delte 
ilitelperniddel — Klaelstofffel — 
.;:ke med rdil,eride fille hliver lig- 

nede i rwholikr.e.,11 for at 
-,e-rde plet Poraarel, næn af al 
\lagt søger al undvige, øg sker 
rte.da paa fores der Lamlinanden 
er — ofte stort.— direkte Tab 

Hu' at skaffe 'dette FOrhold be-
iyg, blev der i 19011 foreteget 
en Række Undersøgelser nf Aj-
lens Indhold af Kvæl-stol i Ajle-
i)ellnIdere ved Gaarde i Jylland 

paa Sjælland. 	- 
Man gav et Dæk, der 'gråkusk 

1.11t. hindrede Luft.velcsel, Beti,,g-
1,15:en „særdeles godt." og- et løst 
og utæt belegneres -som „slet". 

Af Resultaterne fremgik W. a. 
illgeridc,;..Ildet Rubrikkerne i ne-
ILirstaaende Tabel fortseldsvii 
elgiyer I Antal Beholdere, il 
Tildækningen, III Eyagstofind-
huld, ly FOrholdslal. 

I 	II 	• 	111 	IV 

I:: 	S:erdeles ged 	(1,02 	10€ 

:al 	God 	 0,.e2 	5:1 

Mindre god 	0,41 	G4 

10 Slet. 	 0,29 49 

Af disse Tal vil rier se.s, sti 
Halvdelen af Aellens Kvælstof far 
svinder gennem det tabne, da:u-

lige Dæk. 
Natte man erindrer, at Ajle.ri 

fra en velfociret Ko indebbIder 
samme Msaigde Kvælstof vant 
150-2200 kg Chilesalpeter, vil det 
sige det satintic, som at Tabet 
svarer 	75-100 kg Chilesal- 
peter pr. Ko. 

fligs, Tal maa, i vore af Spa-
nu-teorien, prægede Tidest, an- 

eirlier Landmand til 	i 
egen interesse — at sarge for et 
1K1'• Dæk paa r.in AilehelSolder 

pligtam 
Der hof vtorre snare uf end 

dem kris!~ Mråse, dor-har stimet 
f læli 

 
141.1, at det nidrig kan for- 

s■ ae'eti at sige andet end Sand-
heden at intet kan tilstede at 
hulde denne i ilbagt , ore end kun 
for en Tid 

Andre har drevet et Spil maa 
Sanclherlen, vi næppe kan fatte 
Da el.] Mænd, der dræbte Knud 
Lavarrl, a [talte Merdel, lagde de 
sig ned pels Gulvet, idet de men-
te saa at kunne sværge] prt, at 
ile hverken stosende, siddenble 

gamenle hinde lagt.jlaud op 
urtid ham, ag nat den Slags ho-
rer vi mere i Nlidclehilderens Hi-
htlirk 11WCII vil forsvare suadant 
I vore sago; men derfor stem-
del ikke undt til. I Digterværket 
Adam Dom lider Paludrin-Mfil-
ler om Barnets indtræden i Sko-
kit og den I sandherdighed, det 
litei• ger Bekendtskab med, uanr 
det gielder ni narre Læreren, Vi 
Lærere 	gerne tro; at Barnet 
betragter stradain som en Slags 
Krigslist 	il:i• le da for Bysten 
heller ikke er noget gad! -- og 
at del', Sandliedsklerlighed i 
ifjemniet og ellers ikke b.thover 
at blive negrebet -derved; men 
jeg har dog kendt en gumme! 
Skolemand, der efte sagde med 
cl Suk. „De gamle Persere ind-
øvede llorneue i at (ale Sand-
hed Ihorlerle% guar del os i den 
HCIlsCPTIat.)" Og hvor ofte bli-
ver ikke gien unge uheldigt part-
virke! ved Uribaydelsen i livet`? 
For milde ,Air siden stud der i 
et 131:id flere Artikler nin den 
Uskik, al flusinuflø.:, hvem et Be-
søg kommer ubelejligt, luder si-
ge. al - de ild:e er hjemme. De, 
dia' skrev, havde selv faaet søm-
dan Besked gi overbringe: de 
nicafe, al en virkelig voksen for-
st:nar, at del er en Trilemaark, 
der i hvert Fald nf mange ildet] 
tut •mes at udtrykke ganske, hvad 
(brien,: siger, num al, et 111-aarigt 
Pigeben' let vil mene, ar nanr 

tn■ -tif,  hare- 
. 	• r' 	Ikke 

' /1 	I . 	il'e•e lle e e 12 e Ie• /1 

Befriliug til al.ware r f c-

h :11 det eller det er bebor-
;ter, angret del il.ke er det; jeg 
11':e- kendt flere unge Meend, spot 
(LA liter pint megerse-ar mestre 
besvare en Forespørgsel s‘uøleøies, 
eller ealde iljenunot til Byrde. 

Det er ikke altid let for Ung-
dommen et holde sig pas Send-
b.- dens Vej; og det or dot visse-
lig heller Ikke for rekdre. Mange 
pomib,:i.n og Forretningsmænd 
kan starlig teklo med her&l; in, en 
for ovri,g grekler det Jo os alle, 
liver i t.i•s[t Forhold,- 

Der kan t-ære Forhold, der stil-
ler tig inmel ubetinget at føljw, 
hvsd 'elf,firs Sandhedspligten vilde 
byde Blev jeg spurgt, hvor en 
P'ereoe var at træffe, som den 
sPorr.gg:de vilde myrde eller plyn-
dr;., sule dog ingen mene, al jeg 
%1; 	aabenbure det Man vilde 
ogeua 	. • i-lie. kunne tro pas, vansr_ 

all var, •ori det skulde være 
fra eg Son, eller Datters Side, 

urt sie dm meldte bader el- 

ler Moder for en gat 	FMS- 
bryd:Jse. Iler er l'rzes...r ug Lær 
ger, der ikke vil være med til 
skjule den virkelige Tilstand fo 
din livsfarlig Syge: men de vil 
ikke korfrue brutall frem lierined,i 
mest afvente en heleJlig Stund — 
ali'sÅra holde Sandheden 'tilbage 
en Tid. hutr 1~ en lOdhydnl-
ge, mon ikke-ønsker at modtage, 
skial saml naeurligvis ikke siger 
„Jog vle forfærdelig gerne kom-
næ; jeg er sæt ked af,.at. jeg ikke 
kan": men inan skal -da heller 
ikke være -hjeriehts.og. sige: „Jeg 
har ilrite List. til at 	med 
Dem at gøre." Er jeg nødt til 
at italre en Samtale 'med ten filand, 
og jeg ved, jeg man sigeliant Tro-
?et, der vil kraerke- ham, har jeg 
log det Betisen at tage, nt jeg 

necige:n• ni feenifnre disse Vtnin-
,ler, saa ki'llge vi er i • hans eget 
lims, eller iler er indre til Stede. 
" 

 
PA' 'det saa, 	Sandhedspligten 

for en Stund mim vige for Kær- 
lighed-!:ligten, sil et ædelt Men- 
neske del fide 	Sammenstart 
om m!qei, han ikke er glad ved. 

E C 'I' I I' N D DA•thilt-- 

Gudstjeneste og Moder 

Soullag dun II Februar. 
Aibrige Kirke Kt, 10. Skr, 9,30 

04 Kirke Kl. 2. 
AI ruge McnighedshIern Kl. 7 

festlig Made. 
Tscherning Møller bier. 

Fra Uge til Uge 
—0-- 

Evangelisk* Møder. 

inm det vil ses et nmstaaende An-
nonce indbydes Baptislmenigheden 
til Møder I kommende Uge, bude 
i Allinge og Sandvig, med Missio-
nær 0.0. Jensen, som taler. 

Missionæren har tidligere øvet 
sin Missionsvirksomhed I Afrika og 
England. 

Han har nu besøgt de fleste By-
er paa Øen, og der her overalt 
været meget meget stor Tilslutning 
til disse Møder. 

Skal en Mand tilgive? 
er Tiden paa en spændende ameri-
kansk Film, som paa Søndag trem-
vises i Biografen. 

Lær at danse - 
og lær at danse rigtigt. 
— Det er det Mono Hr, J. GAD-

STRUP har sal pie sit Program -
og det skal Indrømmes, al J. Gad-
strup forslaar at lære sine Elever 
Kunsten I forbavsende kort Tld. - 

V1 har modtaget Meddelelse om, 
at nye Kursus — samvel for voksne 
som tor Børn — bliver begyndt I 
April Maaned her I Byen, og Gad-
strup treaber et Tilehitningen bliver 
betydelig større end sidste Aar. -
Kursuset i Dans og Plaslik er pie 
talt 20 Timer og koster 15 Kr. for 
Børn, 20 Kr, tor voksne. • 

Ni.?: 	man samtidig'_ -51 4 
sidste Nyheder paa Dansens Om-
raade, kan man vel næppe forlange 
mere. 

Ailioge-Sandvig 
kommunale QdYalg 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Laur, Pedersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig ,Ilave. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, For-

manden, Johs Rømer, Harald Mo-
gensen. 

Legater. 
P. C Holm. Hans Madsen, 

Kasse og Regnskab. 
Formanden, P. C. Holm, Lam. 

Pedersen. 
Fattige. 

Emil Holm, P. 'C. Holm, Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Land-
distriktsforstanderen. 

Alderdoms uaderstottelse. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen, Landdistriktsforstarideren, 

Skolekommissionen. 
Th, Hansen, Laur. Pedersen. 

Gas-, og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th, 

Hansen, Lime Pedersen, hils. Ro-
mer. 

Raadhuset. 
Emil Holm, 	Herm. Mortensen. 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Sanatoriet, 
Formanden, Supl. Chr. Olsen, 

Forskønnelse. 
Chr. Olsen, P. C, Holm, Emil 

Andersen, f-lans Madsen, foliannes 
Rømer, 

hijgehnset. 
Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Enid Andersen, Herm. Mortensen, 

Hans Madsen, Johs Rømer .  

Politikorpset. 
M. C. Fandt. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For. 

manden, Landdistrikisferslailderen. 

Børnebogsamlingerne .  
Chr. Olsen, Har. Mogensen. 

Yolkebogiamlingen. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 

11,,Belpelsaseen, 
0. Thorngren, Formand, 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 

Sundhedskommissionen. 
Chr. Olsen. Joh. Rømer .  

Bygningskommissionen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madsen, Harald Mogensen, Formel. 

liren dk ~missionen. 
Herman Mortensen. 

Revillingsnrovnet. 
Emil Holm, Emil Andersen. Hans 

Madsen, Johs Rønner, Formanden, 

Vsergeraadet. 
Emil Holtn, Supl LAMT. Petersen. 

Jernbanen, 
Emil Holm, Hans Madsen. 
Supl P. C, Holm, Johs. Reiner. 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen, 

Benenden). 
Emilrholm, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 

Enkelkorn. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johs. 

Reimer. 

Hjorth 

Fattigforstandere. 
C. Larsen, P. Holm, Th. An-

dersen, 

5Cilis og Sesquit 
Priserne er uedsatte.  

Kiks til 120 øre Halvkg. 
Beequit til 100 Øre - 

a Z. £cliz..en, 
Telelon Allinge 12. 

Blandet Fiinglmarmelade 
75 Ø c bllvtoto, 

Syltede Asier 
i løs Vægt 

Smaa Agurker 
i Stykkevis. 

e1.1tTTJi tt,  

En Kari, 
kan Ina Plads I. April, 

9artnerelev 
antages til Formue!. 

M. Kr. Kofoed. 
Haltelyst Allinge. 

Tit. Sansig 5 og 47. 

.94vad 

Xgproducenterne 

ikke maa glemme 

(Ni Konsulent Stenbæk. 

"Eg,export er el 	stof 
,regiskIlde tor Limg n,„; køl& 
endnu stolte, em hve: en 
decent gør :eg 
kur et bojar. 
bør vare de Item 	: re  

Fur at upgea dette 	følgen 
være en gyldig Røgt' 	• ale Pro- 
ducenter. 

Indsamling al 	tre Redet.* 
har loretages flere Gange deilt(  
lo at 'indvie Tilsrue.siling. Vask-. 
nieg er torkaalerlig. 

Brug selv i 	 alle 
tilfældige snavse.'; 1.g, samt ‘54, 
Ira tilfældig fundne Reder. 

Sørg tor al !ilins tlfir rigeffr 
Grøntfoder, frid~gr te 	alt el- 

ler Aarsliden, smilede& 
tillid kan indeholde en senil; , 1441T-

kegul Blomme. 
Æggeskaller] skal virre tyk, Beate 

ng glat, hvilket henget Ægget% 
Holdbarhed ng eng, al de ken rea-
le Transporten tuden al giv, Bræka-
ge. Giv derfor Hønsene rigeligt 
Skalmateriale i. Eks. hviefe Strand-
skaller, der er Ineget kalkholdige _ø 
og særlig gode tel Skaldannelse. 

Gennemførtes disse simple Regler 
betyder det, at det <hulske Æg al• 

ild kan hævde sig snrn 	bedste 
Exportrtg ng opnas dan lægerne 

Pris. 

Borde med Udtræk 
Kell ler 1 

skalren og T.ygelgig. r ur bilagt  fri 
Salg 

Snedker K. Ipsen, Tein. 

En ung Pige, 
kendt med Madlavning, kan Lea 
Plads hos 

Mater' Nielsen. Sandvig. 

... 

paa Haandtaget oi ren J Y) Telefon 
Allinge 74, naar De nar et ee7 
andet at avertere.  

Nordbornholms Ugeblids Annon-
cer virker bedst Gy koster mindst 

Glem det ikke.  

QQ04)QQ(*).Q4) 4)&1-Gni 

å
øger De en Pige, en Kar' 
eller en Dreng, eller ma gg. 
ler De en Svend eller Laer • 

Ung en Fodermester eller an-

den Medhjælp, høs De snarest aver-

tere] Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og /teses Jrf saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet tret derfor sesi .  
godt som altid bringe et difteris-

stillende Resultat 

"41 



Ca.40 unge Høns 
er til Salg, sandet eller delt, deraf 
33 brune Italienere med Hane, til-
sat fra AdJsciiitiet Reelen blandet. 

Fru Oda Jensen, 

Alliaee Strandvej. 

Iisa,1g. 
Divan, Salonmøbler, 2 Spisebor-

de (4 x 0,9 m.) og (3,6 i. 0,9 ru.) Spi-
sestel til 12 Personer, Petroleums-
Kakkelovn. 
Kaptein Hahn Allinge. 

Varm sort Pølse 
i 	og Leverpelse hus den 9. els, 

Julius Hansens Elske. r Sandvig. 

4, 	Aaen 
ge,ga. med tilhørende Avlsjord for Pile-

broen ned tit Savererkels Mølledam 
er til Salg. 	Henvendelse 

Nordre Malle, Allinge. 

Barber og Frisor Bang 
træffes hver Fredag fra 12 til Alten 
pas Ro Afholdshotel. 

Vil De Købe 

 

gode billige lok og Slanger 

da gas til 

Cyklehandler Mikkelsen. 

Allinge. 

 

       

       

   

Et Parli prima 

   

       

  

LYS 

  

sælges for 65 øre pr. Pk. 

»uge iltdonial= 
13rulniftforrettitug. 

FisKefars. 

6-7 Personers 

Bil udlejes 
til enhver Tid billigt. 

Tlf. Sandvig 32, 

floilhho og Iiirkohrdo 
er til Salg pas 

Hedebo Olsker, 

Aldersrente. 
Skemaer til Ansøgning om Al-

dersrente udfyldes. 

Johannes Pedersen, 
Hes n. Lede. Alire e 

Tem Brugsforening. 
0+drette Gere raft 	111 ■ 1g 

dee Torsdag nett 15. Februar Kl, 3 
hos Emil Munch. 

Bortakkord, rine af udrangerede 
Varer Kl. 1 Ve r Brugsforeeingen, 

Beelyrelsen. 

En flink Dreng, 
15-17 Aar, som vil malke og passe 
Køer, søges til 1. Maj. 

Avlsbruger Holm, Allinge 

Olsker. 
En Fortegnelse over Kommunens 

offentlige Biveje v11 være fremlagt 
til alm. Eftersyn i Olsker Forsam-
lingshus i 4 Uger tre den 10. Fe-
bruar d. A. 

Sogneraadet. 

Xixlevarer, 
Klædning«, Stortrøjer, 

Overfrakker, Huer og Hatte 
fra 3 Kr. ManchtlekjorIer, Flipper, 

Bindeslips. 
Tobak, Cigarer, Cigaretter, 

Alt til billige Priser. 

Nic. Kofoed, 
Ktemeneker Si, 

Uld 
Silke 

og 

,Bomuld 

'Bedst og 
jlligsl 

is: ~:unlcdr 

V tres .1 e • 	. 

• 1:1 !I., I 

I 	\ 	:I 

:11 

ski 	. 1111 	el ru 1111~ \I. 

s 

e 
Indlysende 

ageren 	tido .11".eaa for- 
led. 1 I i i i ørn Vennen og dell` 

il knimu, r eig.mig nu Karl, er 
Tempereret pen 160 Grader Cel• 
enes, tis oi 1,elee vil den indvirke 
jeor Os? 

1.Zerl • 	vil 

Behagelig Beskæftigelse 

Herren: Træffer jeg Hr. le- 

eiongrrieten Ikl«e lige i 
jeblikker han er inde bo, Direk 
tøren, lian n vanperm' newil nit, 

Ikke hos ham 

Købmanden: Iherrik itu er 
nu edhert .og kan fus Proids semi 
Ekiegdienie— men ikke le»: mig 

Det ',Fistede 

Hjærte 
skitse 

En ærlig Natur i Forbindelse 
med den Kendsgerning, at De mu-
lig allerede har hest Kritikken, 
EvWfgel'eiiifg—fil: at eirstan, :et; min 
Bog: "Det bristede Hjan-re", ik-
ke ligefrem gjorde Lykke. Dette 
var min første Bog; og Kritikken 
udtalte meget eabenhjeerige, at 
den lkinabede, det ogsen vilde bli-
ve min sidste. 

To Dage efter, at Bogen var ud-
kommen, lob jeg pas Jean ug Pe-
rcy: de erklærede begge at have 
læet Høgen, som de havde- fundet 
den "tydelig nok"; hgarforgnet-
op "tydelig nok", tillod jeg mig 
st iorbore, en Smule mistænksom 
overfor denne tvetydige Udtalel-
se. Jeg er Femske visl Helten og 
dor som miden part et fattigt og 
ensomt Kvistværelse; men — — 

Javel; sagde Jean; men Du dør 
af ulykkelig Kærlighed til en anele 
Skuespillerinde med gyldent og 
bølget Hear; og leendes Fornavn 
er Margit ; og saa kan enhver jn 
nok forstas, hvad Meningen er. 

Selvfølgelig, supplerede Peter; 
den hele Beskrivelse nf Benin-
len er sum tydeligt Margit Harris, 
et ingen kan tage fejl. 

Tror I virkelig Folk vi! mene, 
:let er hende; spurgte jeg ivrigt. 

Det knn Du stok. pt'la, seere-
de' Jean. K a n ikke hajle:  st- 
urd'r.vde Peter. 

Hurra' lellwod jeg; de Ord skel 
1 virkelig have Tak for! 

Ile sæl begge Hee forvirrede ud 
e.,1 ui Irere denne rilak -esse 

Ilur nu her; fortsatte jeg: "Det 
bristede lljærte".er som ling be-
fragter en skrækkelig Fejltagelse: 
men des har mindre et sige i snit 
unge I.iv. Jeg finder :n Margit 
Harris er den mest vidunderlige 
Kvinde i Verden. Jeg er gareike 
simpelt heil væk i hende. —Jeg 
skrev Bogen, blot for at fin-tælle 
hende det. Ilvis det Billede', jeg 
Isar tegnet al hende, kainnwe Vir-
keligheden sus mer, søm 1 siger, 
sna vil bon forsten, in det. er hen: 
de, der er ment, og sne vil hun øn-
ske at træffe Bogens Forfatter. 

Aet vil hun naturligvis; sagde 
Jean; hor, Du maa fire nogen til 
at forestille Dig fer hende. Hun 
er forestregtek til at elske Dig efter' 
lpc de'semikke Time, Da her skre-
vet om hende. 

lykke

Og jeg heaber, slet eaa vil ende, 
lykkeligere end 1 Bleget]; sagde negere end 

14rsj1/2.GASI 
NOK 	11r4i1 

Udsalget 
fortsættes til de samme 
billige Priser som hidtil. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Frisklavet Fiskefars kan faas 
hver Onsdag Formiddag naar Be- 

-~ 	 irs ag. 
Allinge 
Tlf. 12. -ct 

Auktion' 
Tirsdag il. 23 d. M., Kl. I le,. et. 

holdes .her Bet:ærme nf Mon- r 10- 
Auktion pas Risemfillen 1 

Olsker over 25 terne sortbrogede 
Gyiter, manne :rær Ferring, 20 Si.k 
Ungsvin, 5 Køer, I Fel, Halm, 
Skraa, 1 Stenrulle, 300 kg. Flæsk, 
Oksekød ni. rn. 

Endvidere bortsælges som Apixiin s. 

50 Tdr. Abbed Prendice lave. 
50 Tdr. gul Næsgaard Havre 

(fin Salsed) 
fra Olsen Kildesgaard. 

Dommerkoniorel for Rønne Kub- 
sled rn. v., d. 5. Februar 1923 

0. Krarup. 

• ••••••••••••••• • 
!Biografen. 

Søndag den 11. Februar Kl. 71/2. 

Skil n Mand tilgive? 
Stort Nutidsskuespil i 6 Akter 

med den billedskønne Miriam Coeper 
1 Hovedrollen. 

Skal en Mand tilgive? er et van-
skeligt Problem at afgøre,, lad os 
se hvilket Svar denne interessante 
Film vil give pair Spørgsmaalel, 
gennem sin spændende Handling. 

Lemeelsossm: 
Pal Grund af Misbrug 

forbydes al Bramdeplukning pas 
Hammersholms Grund. 

Olsker 
Husmandsforening 

afholder en festlig Sammenkomst 
i Forsamlingshuset 

Fastelavnsmandag 
Kl. 7 med Foredrag og Pakkefest 

er oplages 
Forniendere-- 

— Medlemskort maa pas Forlan-
gende forevises. 

De lokale Foreninger samt Hus-
flidsskolen indbydes; 

Bestyrelsen. 

4 og 5 Ugers 

iffikk Grise, 
er fil Snig pas 

Munksgaircf pr. Allings 

TIL 128 

En god Rottehund 
øriskesill Kebs. 

Maler Dam, 

Si. Helenas 

Buddingpulver. 
Vanille, Mirede!, Rim, Chokoladt, 
Appelmi, C 0011. 

i Pk. 18 Øre. 6 Pk, I Kr,  

Chremepulver til Sauce. 

10 og 20 ae pr. Peeke. 

r;s. V. Zar ost. 

t-.rindrIni;s1Iste. 
iStirKniester 	ti: i 	l Ett.h. 
SP,■ Ck..13>Vr1 	- ■ 2 	2 
Branddirektibreli 	.re. 
Srempettilial i sparekassen id • i2 
Dampskibsexpedniunen, 	aed S' '- 

bones Ankomst og Atglilli4 
og Fredag Elierm , Mandag ti 
T111"51.bi. Ftem. 

Distriktsiægen s S., og 2 -3 
rotheme,.:,anilirgen paa Raadi,.aset, 

'Jdlann hele Anrei Tirsdag 3-4. Fri - 
dag 7---0, Læsestuen liver Dag til 10.9 

Iljalpekasserse Fermt] 0. Thorngrem 
Kasserer Snedker eltr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  asien tor tiods 8-12, 2•6 
Kamnerkoianre; 	 2 .1 
Laane- tie Diskontereert en 2- 1 Mini 
Pestkontoret; 	 " og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag ng Fredag o-7 
Skandinaviemilmerikalimen: 

	

Aztnt 	hornirsks, 
Statsenstaiten led Livl, eidkring red Chr 

	

Olsen, Mesan 	 1-1 Em. 
lielegrefslati.men n !2 og 2 -4 
Told...„irei a-- 12.Folpi. 2-5 Etierm 
Klemens lertegeegeigei 8-- 12 Fm. 

2-6 Efter 

STRØM PER 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

pas Land opmærksom pas, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 
..etingelsen er kun, at det skrevne er 
	it-,¥itratgelig_Ezera_reg..ineenIee_ 
rimelige Orainser, samt et fndsendire— til 
Underretning for Redaktionen —opgiver 
Navn og Adresse, Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i  Bladets Spalter, 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
eg del er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den serrengeste Diskret 
tigin med Hensyn til sine Kilder. 

HATTE 

i 
5ton 

lUdvalg. 

Billige 
Pri,ser, 

NORDLANDETS 
11ANDE151.1l.15 

ALLINGE 

 iiiik 
Maligia ion 

Jeg verf del ikke 1)c...demi, tis.1 
'Yd,: jet!: 1111.11 	,l4•1 	i',111 
i 

Del' Vil i 11V1`11 
enmukkert, (mil paral det lariee 
Om-omme Kvivtra•rrlse•, 11\'.I' Iles 
.1 ir i Bogen; ingie Jean triisien 
I , .1,e, er sti sikke!. 1131, .11 11,1 

meget suset vil hore fra tiende 
• - Kun i,) Doge senere ist .d 

erie jeg el HilTV, ilre sur videneire 
meget fra mine etegeettere 

rdekrifivn var 11.1pr:egen lev nr- 
delig 	Breevt Ind siniledm, 

"Tilgiv at jeg skriver tri 11e111 
eær donor •Hurttle. issko 11, mine 
genner siger, at jeg nid,' airre 
Heltinden 1 Deres Peg. "lire bri-
et<1.. Ifjært e". Jet: syn" '`"'l godt 
rm Beger og vil gerne ville, dot 
Irs a irketig er mig. der 

Jeg rider isyer Dag fra 11 til 
12,30 pust Penmenatlen: isg meste 
Forstleg og Fredag vil jeg gatl for-
bi Skiltet. ord 12 Titlen. Hvis De, 
uryder Dem om at mode mig, vil 
jeg bede Dem bære en gul Nellike 
I Knaphullet, sire jeg kan v ide, det 
e. Dem. Meluro i Deres Bog bol- 
e 	saa meget af gule Nelliker,. - 
deraf Ideen. Ilte 'er kedeligt, 

jeg ikke kan inserere • Dem 
ril al besøge mig, hvor jeg bør: 
leen vl bor Here Vat11111■111; irg Ili• 

vil sikkdrt. pine Sjalet) ud uf min 
krop nf Nysgerrighed, hvis de 

lager, al jeg har skrevet til 
Isen. Jeg Inmier tit træffe Dern, 
eg :ri De vil firetælle mig den e-fr-
ie:tig,- Sandhed om Bogens og De-
res Heltinde. - Deres forbundne, 
— Margit Harris" 

"P. S. - - Jeg finder, al det-b:e-
pitel, lign.. Helten doer i et. (artigt 
Kvierværeise, er ganske vidunder-
liet" 

Meget seerski; genete ;cg 
1111.,gpi stnekt: ilter 	ikke 

meget overhevis6nde ener i rin-
geste Grad troværdigt. 

Jeg satte mig til at tænke al-
sesrligt over Stigeu. Pludselig rej-
ste jeg Mig, gik ud og købte rm gal 
Nellike og gik lien i Klubben, 
hvor jeg heldigvis traf Spender. 
lian er den eneste af mine Kunst-
nervenner, der skylder mig 39 
Kroner; de andre skylder mis nile 
meget mere. — Naa jeg foreeing 
Spender at slag en Streg over des 
30 Kroner, hvis han til Gengæld 
vikle g'aa frem og tilbage foran 
Slottet fra 11,15 til 12.15 den Fer-
middag. Da Spender aldrig i sin 
vildeste Ignitasi lurede ttenkt td. 
betale ulig de 30 Kremer, ,Ifsksg 
han naturligvis at rere eu Fin-
ger, medmindre kan fik 20 Kro-
ner i !filede Naa, jeg gav mig: og 
han st,:rtede helt fnetrost Ilings-
fuldt ; glad ved de eae let tjente 

Penge: og det til Trods fer at 
den gule Nellike i ham. Knald-hil 
fik barn til at ligne en Agent, der 
gik rund• og gitgre Aktier i Fore-
tagender, der ikke eksisterede. 

— Naa, ja. Det blev altsag En- 

ci.n tent Historien. Jeg san altidg 
Syarder mere. — Han blev gift. 
istid Margit Harris 3 Uger sene-

.1;2, en fældes Ven har forlait 

• 
at hue stedlig tror, at hendes 

ceil er Forfatteren til "Det bri-
stede Iljtertet". 

kere og Peter siger begge, at 
jeg er en forbistret og blind Idiot, 
at 1:0, at de vilde holde Grin mød 
ni d mig; og jeg rustriger, at deller 

-- Hvis De tilfældigt skulde 
kende et eller andet rigtigt rate 
iigt, eniomt .ag trist. Kvistværel-
Se, er jeg parat til at gaarderhera 
un lægge mig til itt, do; jo for, jo 
Milere, — 

x 5, 

• Tidsrmessigl 

ieldannet og i enhver 
II n• r te d.. dygtig Kokkepige se 

dannet. 
reiriekkeie4 



i Pakker. 

Finestw dans; k Fabrikat 

Klipfisk 
Fruesis dloakkes, nedsat ni 70 Øre 

Fin hvide letsaltet Klipfisk. 
45 Øre pr. Halvkilo, 

fineste Caroline Ris 

Ajle-Tnder. 
I ',iher Lk ii strit Prisen s 

Klemens Maskinsnedkeri, 
Til. u. 13. 

Prisen paa Kul og Koks 
fra Lager er indtil videre : 
Prima Derbyshire Kul 	'pr. ht. 4.50 

do. Nøddekul 	4,00 
engelske Koks 	- 3.50 
Srnaakul , 	- 2,75 

itiiugc Tolvufo! & $scobuttfarrebtilio 

Allinge-Sandvig, 
Missionær 0. G. Jens:en, forhen Afrika, taler 

i Allinge: Baptistmenighedens Mødesal 
Mandag d, 12. og Tirsdag d. 13. 

I Sandvig: Baptistkapellet, 
Onsdag d.' 14. og Torsdag d. 15. ds, hver Aften Kl. 7,30  

Kom og vær med i 
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BORNA giver lækkert Smørrebrød. 
	 ~mv. 

Mit aarlige Udsalg 
begynder. Lørdag- den 10. Februar, 

Mange Varer er fremlagt til meget nedsatte Priser. 
Opmærksomheden henledes paa, nogle færdige Herre-

Habitter og Motorjakker, meget billige, s'aflit TDrengedragter og 
Bluser. -- Under Udsalget gives 10 pCt. paa alle ikke ned-
satte Varer. 

Chr. Westh, Allinge.. 

BORNA er god 

Bestil Deres Tryksager 	Bogtrykkeri 

Godtkøbsudsalg 

En Del udrangerede Varer sælges uhørt billigt --
det øvrige 10 pCt. under Dagspris pr. Kontant, 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

Bornholms Ilegoldbil Ndrilaririe 1 
fremstilles, behandles og .:oplievnres, vil'ganeke nyd-

. kaarligt forlange dette højtins Produkt til aloe* Maal-
' tider. - Alle Forretninger i Allings-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

:friserne 
paa Sylte, bajerske Pølser, 
Leverpostej og diverse andre 
Paalægsvarer ere nedsalte, 

Grønne Ærter, 
Et lille Parli grove Ærter i prima Fineste polerede Japan Ris 40-45 

	
v rrotssag fore I- 

fejlfri Varer 1 kg. Daaser realiseres 	Smaa klare Japan Rie 
Id 150 Øre Daasen. 	 30 Øre pr. Halvkilo. 

„y? 	 anbefales ti! istttig, Priser , 
 ais 	j. 8. Larsen, Xllinge. 

Inkasad' ou, dalLtmtealskriniag. in. 111. 
Trælles i Hasle Onsdag Formet. 

„Rojesen 5Cofoed, Rønne 
RI, /11.~..es.1~1411...".” 

Regel .7fellefisk 
Bedere K.alttet. 

! Prim.  rs.  et  nedsat til 1 Kr. pr I -kg. 

J. B. La rs(-, 11 

BORNA er bedst og billigst 
Slore, S8d8 &slim li[ipelsiur 

4111~1~1111~ 
Fine, store Citroner, 

er hjemkomne. Posen er billig. 

J. B. Larsen. 

Prima hvid 

Slangsæbe, 
pr. Hdlvkilo 35 øse. 

'?hituge Rolottiat,  ost 
43robuttforretiting. 

God Spegesild 
I 	' 

K. Lund. 
Røgeriet, Sandvig. 

J B. Larsens 

KAFFE 
r relud beds!, bar De prøvet den, 

bruger De den altid. 

ild Kaffetilsætning. Mocca og Cikorie 

Nye tørrede 286ler 

Nye tørrede .hele Æbler 
2.Kr. kg. 	 .11,.1102[801118 G Skiver 190 øre pr. Kg. 

J. B. Larsen. (—E=.0.---51  Allinge. 

Aarligt Udsalg! 
‘41 
,̀217 

odtkebd--Zidåalg 
fra den 15. Januar til 15. 2re6ruar 1923. 

En Del Rester 
af forskellig Slags er fremlagt og mærket med Maal og Pris 

til absolut Bortsalg, ligesom alle vore Varer er mærket med 

Pris, og gives 10 pCt. paa alt - undtagen Garn. 

Vi har et stort og kurant Lager og [ører altid gode Varer, 

som de ileste kender, At anføre hver enkelt Vare bliver for 

vidtløftigt, da vi jo omtrent har alt — saavel i færdige Varer 

som i Meterrnaal. De solideste og bedste Kvaliteter i Manu-

faktur og Trikotage til den allerbilligste Pris. 

ens Yiansen, 

Vort store aarlige Udsalg begyiidle 
Mandag den 15. Januar og omfatter hele 

Lagret-  af kurante Manufakturvarer. 

En Mængde Rester er fremlagt og sælges 

til halv Pris og derunder. 

Særlig fremhæves: 

Haandklædedrejl 
	

80 	Øre ni 
Svært Bomuldstøj 
	

80 
Fløjl i flere Farver 
	 200 

2 Alen bred Serges 
	550 

Vore Varer er købt eller nedsat til billigste Dags: 
priser og alligevel giver vi 10 pCt. Rabat ved kontant 
Salg, 

tiordloodets llandgishos. ALBA 
•L..,===ai 


