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Smilet 
.WEG smiler saa gerne 

— for Smilet har inderst 
et lønligt og bristende Skær, 
en Genglans af Dage, 

der nu er mig fjerne, 
e1-heruundne Dage 

i vekslende Vær. 

Og Smilet er Kilden, 

kan hu re og d p 
hvis mumlende Vande 

bag tindrende Glæde 
kan skjule en Sorg, 

der er lønligt tilstede 
og ledes i Londom 

bag Rislen og Sang. 

Jeg gemte en Drøm 
om et straaiende Under: 
I Smilet er Underet sket. 
Og-bliver mig Verden 

forbitret og gammel, - 
hin Festen mig led 

og biir Glæden mig vammel, 
L)rkyuder jeg Smilet 

som Smiler, Profet. 

For Smilet kan give 
den bitreste Smerte 
og skabe den rigeste Fest. 
Nu kommer Jeg ydmyg - 

jeg kommer at knæle 
'I Mængden al trælle 

ug tørstende Sjæle 
for Smilet, der læsker 

os dybest og bedst. 

Vi smiler i Graad 
og vi smiler i Giede, 

vi smiler i haabløse Stunder. 
VI tør ikke le og vi tur ikke græde, 
men smiler i Jubel 

og smiler fo; Vunder, 
og smiler I Tvivl, 

niar vi ikke ved Read. 

Jeg elsker din Mund 
i dens skælvende Dirren 
etsteds mellem Jubel og Ve. 
Og spørger din skælvende Mund 

om min Stlrren, 
saa svarer jeg ikke, for i dine Blikke 
min Sjæl i et smilende Spejl 

kan jeg se. 

Og Smilet sintr Bro 
mellem Verdner, der skiltes 
al Isnende Tomhed og Ro. 
Var du mig san fjern 

som en smilende Stjerne, 
saa bragte dog Smilet dig nær 

i det fjerne 
og førte mig ind. i dit lønligste Bo, 

Jeg bøjer mit Sind 	• 
for det Under, der fødtes, 
for Smilets ougtindrende Skær, 
Hvad gør det at Timer 

og Skæbner forødtes?  

Jeg hvisker del stille; 
Hav Tak al vf mødtes, 

du firerne, der kom mig 
snit inderlig nær. 

— En smertelig Glæde, 
en hulkende Jubel, 
en Tro, der ved stelikke Read . 
Det Smil, som du herte mig, 

gror i mit Hjerte: 
Jeg kan ikke le, 

og jeg kan ikke græde - 
blot smile etsteds 

mellem Jubel og Grand. 
Christian Stub‘Jergensfin. 

Elaa Yodtur 
gennem 8uropa. 

Serra fortalte om sine 
Dagbogsoptegnelser og Hinder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 
—x-- 

Var tidlig oppe Søndag Morgen. 
Fra mit Vindu havde jeg Udsigt til 
Miinchen, hvis karakteristiske Kirke-
spir ragede højt op over Hustagene. 

d 
gere sile, otb 	negaer en, n 
Byens Centrum. Der var Morgensol 
og fejende Blæst over Gaderne, Sol 
og Søndagsstemning overall. — Jeg 
opsøgte Posthuset, en mærkelig lav 
Stenbygning i pompelanek Stil, hvor 
Jeg fik Breve udleveret, deriblandt 
et fra min gamle Rejsekammerat, 
Nielsen, der fortalte om to Roskilde-
Collegaers Udenlandsrejse. De var 
med Rutebaaden sejlet til Harwich, 
var derfra spadseret til London, hvor 
de i Mililonbyen mente at kunne 
fas Beskæftigelse. — Englænderne 
havde imidlertid behandlet dem ret 
overlegent, alle Døre var lukkede, 
og trods aarelaug Forberedelse og 
Kursus kunde de vanskeligt klare 
sig med Sproget. Skuffede i For-
vridningen om en glimrende Karri-
ere i old England vendte de London 
Ryggen, tog over Duver og Kanelen 
til Calate og var derfra gaaet til Pa-
ris. I Frankrig voldte Sproget dem 
endnu større Vanskeligheder, Hotel-
pilserne var ublu og den sammen-
sparede Kapital blev opbrugt inden 
de naaede den tyske Grænse ved 
Me12. Herfra gik det taaleligere, de 
lærte efterhaanden en Del al Rejse-
livets Finesser, lærte al sætte Tæ-
ring eller Næring, og I Hurtigmarisch 
nærmede de sig Miinchen, hvor de 
vilde slaa Følge med mig. — Jeg 
vilde kunne tredie dem pen Central-
herberget eller der fan nærmere Urt-
derretning om dem. 

Alken gik jeg til Centralherberget. 
De var der dog Ikke; men blandt 
den store Vrimiriel et rejsende traf 
jeg flere Kendinge, Collegaer fra 
Wien og Konstant, Vi slog Følge 
og havde en ret anstrængende Dag 
med Besøg i Museer og Kirker. — 
Henad Aften, da vi sultne og trætte 
vendte tilbage, traf jeg mine Lands-
mænd Christiansen og Petersen, der 
I daglig Tiltale gik under Navnene 
C. og P.. De 'var lige ankomue, sol-
brændte og næsten ukendelige. C.  

lille og tyk, P. lang og tynd. — -
Vi mande Straks over t I lotbraullaus 
og fejre CieusYnsglreden ved en ægte 
Miltichener-Bier med tilhørende Pøl-
ser og Sauerkraut. 

Overalt i de store Khaner var 
lylcil til Trængsel, Kelnerinderne 
maatte albue sig frem med de skum-
mende Krus, Publikum larmede og 
sring.Døgnmeledier f Takt til Or-
keetret, man maalle selv rekvirere 
Varenu: ved Boufelen. 

Vi blev enige om et afse Følge 
op gennem Tyskland og overnattede 
pas Herberget. 

Næste Morgen tral vi flere danske, 
deriblandt en lille Blikkenslager. 
Han var spinkel og lignede en Dreng, 
mindede mig om Bubbl. Det blank-
slidte Chevfolstej hang om ham og 
blottede en solbrændt Hals. Han 
var en sorg!» Natur og viste mig, 
at han Ikke engang ejede en Skjorte. 
Medfølelsen tik mig til at appellere 
til mine Landsmænds Pengepung. 
Ved forenede Anstrængelser maatte 
der kunne komme saa meget ind, 
at der kunde købes en Skjorte og 

in M Jj4n_afbr9 mig og
r  slog forsorent -id 'Med Hatinden,1 
Idet han forsikrede, at han Ikke tog 
mod en øre al rejsende Landsmænd 
— inden Aften skulde han nok lægte 
det fornødne hos dem, der havde 
bedre Read. 	• 

Og virkelig kom han om Efter-
middagen hen til os, ekviperet fra 
Top III Taa og med Penge raslende 
i Bukselommen. Han Imponerede 
Os virkelig, og vi gjorde Plads til 
ham ved Bordet. Om han vilde 
spise med ? 

Men han rynkede pas Næsen ad 
vor spartnnske Levemnade og for- 
sikrede, al han havde spist. Han 
spiste kun paa de fineste Steder og 
havde Maden gratis. — Vi kunde 
i Morgen følge med ham hen i Hof-
brauhaus, der havde han spist idag. 
Han gik Køkkenvejen og gjorde sig 
gode Venner med Pigerne, de kræ-
sede op for ham med a la Carte 
Retter og Smør og Bred -- alt del, 
der sendtes tilhage Itl Køkkenet Ira 
en fin Restaurant. 

Vi fulgte dog Ikke hans fristende 
Anvisning — nøjedes med vor tar- 
veligere Kosl 	gnaende ud fra, at 
der ver andre, der havde det mere 
Behov. 

— San turede vi Byen igennem 
endnu en Dag, men henad Efter-
middagen var vi trætte og forlod 
Mfinchen over Nymphenburg, del 
gamle. smukke Kongeslot med Have, 
der minder om Frederiksberg. — 
Overnattede i Dakau, hvor Krofar 
skænkede os en Miinchener-Bier 
sari fyldig og mørk, at vi aldrig 
mindedes at have smagt bedre. 

Næste Dag (7, Aug.) gik vi videre 
, gennem et.  fortmldsvis fladt Land- 
, skab med Humlehaver og afhøstede 
• Marker. Overalt havde de travlt med 

Humlehaslen, og de smag, buttede 
Bondepiger 'var ofte saa indtagende 
og de smaa Fingre gik saa rapt, at 
vi fristedes til at være med ved Ar- 

' bejdet. 

Banelinien fulgte Vejen lige dl 
Plallenlinien, og da den ikke slog 
saa mange Sving som Landevejen, 
fulgte vi Skinnerne pari lange Stræk-
ninger. Tiden gik hurtig med For-
tællen om de halte Oplevelser, det 
var pas sin Maede en indholdsrig 
Dag. 

Overnattede i Plaffenholen, mindre 
og interesseløs By, og drog næste 
Morgen videre mod Ingolstadt, By 
og Fæstning ved Donau. Den go-
tiske Fruekirke med to Trufne, det 
gamle Slot og Fæstningsportene er 
ganske interessante, envadere Nonne-
klosteret, Donatibroen og de store 
Militærkaserner. — Gustav Adolf har 
belejret Byen og Tilly døde her 1632. 
Hans og den tapre General Mercys 
Mindesmærker er et Besøg værd. 

Landskabet bliver tier mere inter-
man!, bakket og skovrigt, hvorfor 
vi fortsatte og overnattede i en lille 
Landsby. 

Næste Morgen fulgte vl en min-
dre Landevej til Eichstitt og langs 
Altmehl til Pappenheim, der ligger 
smukt mellem høje Bakker, har to 
Slotte og et gammelt Kloster med 
Greveme af Pappenhelms Familie-
begravelse. Her knejser endnu den 
berømte og uforfærdede Stamfaders 
Borg, ham der gjorde sig berømt i 
Trediveaarskrigen og gav Anledning 
til Kejserens endnu benyttede Mund-
held Jeg kender mine Pappenhel-
mere. 

Dagen efter, 10. Aug., klatrede vi 
over Bjerget, en dejlig Tur gennem 
Skov, ad ensomme Stier, til vi ved 
Middagstid san Weissenburgs røde 
Tage ligge nede i Dalen, dybt un-
der os. Korn om Eftermiddagen 
over Pleinfeld, en morsom gammel 
By med Bymure og gamle Slotte, 
og overnattede i en Kro en Times 
Vej Ira Roth efter en romantisk Tur 
i det frankiske Højland. Her sov 
vi, de der kun fandtes en ledig Seng, 
pile Høloftet for 5 Pf. pro persona. 

Det er en romantisk Egn, næsten 
uberørt af Turistlivet, og Byerne bar 
et middelalderligt Præg over sig, -
Her sidder Beboerne endnu som 
deres Forfædre og laver Guldtredser 
og andet Flitter, som Soldaterne 
Ikke mere har Brug tor, men som 
nu er efterspurgt Maekeradearlikel. 
Maleriske Huse, dybe, hvælvede By-
porte, teglhængte Bymure og mid-
delalderlige Slotte. Saaledes ter og-
5111 Roll] ud og Schwabach, og de 
røde og hvide Farver siger smukt 
til de grønne Skove og den flim-
rende Sommersol ; men Perlen blandt 
Middelalderens Byer bliver dog 
Ntlrnberg, der ikke alene er den 
største, men ogsaa den interessan-
teste. 

Og vi tiende Nhrnberg henad 
Aften, og det var Søndag! 

— — 
Wenn einer Deutschland kemien 
und Deutschland ligben soft, 
muss man ihm Nlirnberg nonnen, 
der etile Kønste volt. 
Dich remmer noch veraltet, 
du treve ileissige Sladr, 
tco Derørs Kunst gewaltet 
Hans Sachs gasungen hat. 

M, V. Schenliendori. 

lir .?nigen af Xunst-
gødning økonomisk? 

Det er et Sporgsniard nf stor 
Interesse intitinrm.  Lantlimuget, ..g 

ganske sierlig tirad i disse "1i-
iler, hvor Priserne pint Preduk-
term,  giiiir ned mundtlig lund, at. 
hedningepriserne «mire« genen'', 
eller du å hvert Fald ikke gear 
ned merl samme Fart Y.0111 Pri-
serne !Mg 1.1111tiiirilbp.ip oda kt er. 

Tiske langt Priserne peu det 
tudede boder kan gal, ned, uden 
at Anvendelsen af Kunstgradning 
bliver urentabel, vil jo afhænge 
nf flere Faktorer, men vil dog 
først ug fremmest blive brorelm 
pen Afgrødernes 5t ør r alge. 

ilvorlroes disse forskellige For 
hold arinenger reg betinger hinan-
den, kan [non fat. el Bidøtre at 
ved at underkaste de nu udkomne 
yorsogshereininger en nøjere I ltr. 
dersugelse. 

'rager man f. Eks. Beretningen 
over Plant easrbeirliejilet pint Fyn, 
og. der ser paa Resultaterne af 
Godningsforeergene, vil min ee, nt 
K ind god n ingen her virker godt 
b.eitle ril Kure rig ril Roer. 

Konsulent M. K. Kristensen, 
Skamler-1meg, skriver i _Jydsk 
Landbrug" i en Omtale al 
nævnte .Beretning, al a. fakgeartie : 

el Bereinigen drøfte'. man Tie-
tingelserne fur K unstgurinIngeas 
økonomiske Anvendelse i 1923. 
Regnes Clailepeter at koste lr.2 
Kr., Superfast:ir 9 Kr. og Kati- 
gødning 18 	og gmtr man ud 
Ira de kreliggende Gennemsnits,  
tud for Kunstgødningens Virloring, 
vil Chilesalpeter blivolastalt 
til Korn, . selv om Kornprisen 
gamle ned til omkring 1-1 Kr. Run-
kelroer kul betale Salpeteraaven-
delsert ved Mi UdnytteLsesprie. af 
omkring I. Kr., Kambuer ved 1» 
Kr. og Sukkerroer ved 2,34 Kr. pr. 
100 kg. 

tr pe [-rust at bliver rentabel 
til Byg selv med en Pris uf 134(r., 
medens lineren mile koste 22,50 
Kr. og Runkelroer -og Ktrudroer 
1,50 Kr . Sukkerroer 2.10 Kr. 

Kaligo ning kan ventes be. 
ridt af ituriketroer ag Kaalreer, 
selv om t;t1nyttelsesprison kur] 
andrager lienboldsvis 1,10 og 1,30 
pi'. hkg." 

Sat, meget bar taltsau Forsøge 
ne vist, at Priserne kan reduet• 
res, inden der bliver Tele una, at 
Godskuirmen med Kunstgødning 
bliver urentabel. 

Landmændenes Interesse til 
nok i storlig Grad fæstne& ved 
Tallene nngaaende Chilesalpet,a-
ren; <La denne ganske uundværlige 
Kvielvtorgodning i 'A.ar har væ-
ret Oppe i en temmelig luaj Pris, 
og tiet Sporgsinaal derfor a'et na-
turligt er opstnaet, om,  det i det 
hele taget ikke vor økonomisk 
fors":: rtigt at, spare saa meget paa 
sten som muligt. 

Forsøgene har lier ret klart 
svaret paa dette Spørgsrnessi, thi 
selv om Tiderne er dbarlige, er 
der dag vist. ingen Grund tit al 
antage, at Priserne pna Produk 
terne skulde galt ned under de i 
Beretningen ruevote Tul. 

Derfor num det. atter indpren-
tes Landmændene: 

Lad ikke Planterne lide Sult 
med Hensyn til. et  enkelt.  Næ-
ringsstof, men husk, at det er det 
Staf, der er til Stede i mindst 
Nialigil?, der er bestemmende 1:11 
Afgriidenk Storrelse. 

244Liti.  
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Den Odsles ring rlige Samvit-
tighed viser sig deri, ar lian er 

i di' 1,11111.11 Ting! 

23' 	24' 
Februar 1848 
Det er idevi sagt., at naar (10r 

inles a.n den politiske Udvikling, 
har ,'Iliverf. Menneske to Fædre- 
land O? 	og Frankrig. Der 
er dell Sandhed heri, al kvad dor 
sker 	 i ]tampe i sart 
Henseende, oftest v er sig først 
i Frankrig, hvorfra sau Priavirk-
ning udgear til de andre Lande. 

I ganske særlig Grad galder 
(i e.,: nr. 1-1. 	hvad Farrapy sari 
i disse Dage fra' fem og halvfjerd-
sindstyve Am. siden. 
- Efter at Napoleonstrden var 
forbi, var den gamle Kmigefmi-E 
tic 	.rilhagr:. til Frankrig 
En FIred"er til den under Revolu-
tionen henrettede Konge havde 
besteget Tim", -og efiur hutr 
igen en :ulden Broder, Karl d. 
10., der var aldeles upaavirkei if 
dek.emele. 
et han inir havde glemt og in-
tet heri. I -?..18:30 blev han da og-
saa fordrevet ved en roe !levede-
tion, og Ludvig Filip af Orleans, 
blev hans Efierfolger. 

Ludvig Filip var ikke rmgen. 
ringe Mand. Hans Fader, iler 
hard -  slette: sig til Revelnitenen, 

dir,T 1:tutti,  pen SI; rnii 	hav- 
de ludet ham fan, en god .0pdra- 
gelse: had lerviv i sin 	er 1;11 

'været en medigng dygtig Officer, 
0,7, dr han rilsidst matske flygte 
til Udlandet, forsod han ettange 
Fo-hold-me værdigt. 

<11'It:1111.4iC Fnmilie var 
(-) .:).•:ird.'rerlitt rig, og deerei Fer-
biedelse Incd den Samfundsopfat-
teist', han havde, -gjorde, at. han 
nu vom Kurage ?duftede •);lig 
til cPt højere Bourgeeigie, de sto-
re forretningsdrivende. Deres 

var _han -- men indenfor 
?Le'es Kreds til-fredsstillede han 
ikke i Længden de-1 trans'kePolk. 
Valgretten- var i den Grad ind-
skrænket. oi den største Hel a f 

inert. oplyste ingek•Veiigee), 
<er i de store PabrikliVers 

Arbejdr rbe fol irn ng - var Mist' r- 
jelsen med Begeringens Hold-

ning overrev dens Krav meget 
strt,rk. Der forefaldt bunde blo-
dige .0p-stande og Attentater mod 
Kongens Liv. -  Ludvig Filip ved-
kendte -sig fra første Færd Ikke-
Interventions-Princippet, at man 
Ikke-skal-blande sig i andres An-
liggender. Ingen forlanger, ur 
Magter som Dameark, og Norge 
skal ,;ore andet; men del, bliver 
jo -!■1 anden Sag, neer Talen er 
+. ir et short Land. Der vier tile-
der i Europa, lyver num napil 
Grund havde ventet sig Støtte fra 
rr.a usk " Side, møn ikke Bit; Fraok-
rigs Anseelse sank herved, og 
Fieniskireendenes Sind blev bit. 
tene. Hertil kom, at num Norge-
des over Kongens stime udsone-
miske Sans, der gav sig uheldige 
Gril leg..Efter Loven skulde en 
tilltraidende Konges P1artnest til-

t Staten; deure hevde Ludvig 
orn~ ved to Hage feer 

sin Tronbes 'lancier? at. forære. sine 
••- Børn sine 200. Millioner Romes. 

tt.ki' delige var hans Bairs,snrc.kti-
laftoner. Han (lers-rtrN derill, 
balt Ind Joernall' !re skrive 	- 
uroNgvnih-  rier Krig: Papirørers 

tit 

lkr rgrer os mindre, hval 
vi blitcr bedi'111.(el. fol'. 4.1141 dette., 
Inorlerks vi bliver bedraget! 

Tillire,re skrev man sine Me-
naar 111:11) s:11' en heroen 

\land. 	nu skriver man 
for ar tilise herom?? 

Atilitis»tEtt 
Vejen til Ilt rsruerneka- foret 

etre over Lykken; Lig' 

••• 
• Visse Mennesker pantegi r 
sig store Udgifter rar al spare. 
en ringe Sum. Man kan sige om 
dem, at de kurer i Karet for :IL 
rerae  Skosmtlerne. 

ntergi m 
Detiden  intlue-

sat' ?ae Udbyttet forklares let-
tab] og tam udmat-sket Mumle val 
æt anføre nogle Ileraultarer al rw-
sag. udrørte paa Assisetv-Tylsteup 
og Lyngby Forsalgs-unikaer 
karens. 1904 -Mit, 

1 nedrustaaende Orgorelse be-
:yder 1 - Lægge-tid, 1J -1.erinul.l. 
eg  III -Sandmuld: medens 
lie angiver Udbytte i hkg. 
(1,.: pr. ha. 

II 	ill 
Inden Midten af April 
Firrat i Maj 	 280 230 
Omkring 20. Maj 	255 21 

Disse Resultater viser, at Ud-
bytter falder stærkt, naar man 
kommer hen sidet i Maj, hvor-
imod man kommer op paa næ-
sten liejoste Udbytte ved at læg-
ge Kartoflerne i første Halvdel 
af 'April. 

Dette kunde iler vatre Anled-
ning til at bemærke sig, og drage 
den Lære delta, at det er kloge-
re at lægge Kartoflerne før San-
perioden end efter dame. 

Men 'Henblik paa Læavdyli-
den blev der i somme Thi,rum 
anstillet Forsag paa avennævnte 
Steder Der blev forsiret med 
3-13 og 18 cm Dybde, men Ud-
slagene var ikke store, dog var 
Afgrøderne mindst efter 18 em, 
sne det, maa siges, at den heldig-
ste 

 

iinD
ybde ligger mellem 8 og 3c   

Vedrørende Inreggeknol den s 
Starreise blev der i Aarene 1895 
1900 udført .F.orraiig. Man an 
vendte Knolde uf  isorskelli 
i-else, og det virak nig, at. 
de middelstore Knolde 	t 
nu, 80 gr. - der gav dot bodato 
Ngttotalbytte. 

I nedenstanende Onksrolsr  br 
:yder 	Lerinuld, 1f -Snridnnird. 
(;! Tallenn angiv« Nettoudbytii-
i lihg. pr. hm 

5 

Luxus er opfunden for-ni. -.  
skjule Noden! 

sank, og han Imlin.). Sire led han 

	

dein 	ve Igeeoliøende: li/apiror-.  
,,,k
li  

	

. 	, ..x  11,441  mølle 11K411 stor 
fror , fitbdt hutr bulede købt bil-
ligt.  

5.,..-m  kom  g,evo4utioneri Ben 23 
Februar lgilel rejan' der sig .inder 
kebr.iiibet "Vidgrefurili" et Op. 
ror, sæl) Kongen gav efter fur, 
iin Min hørte, at Nationalg.irden, 
iivi:ns store Borgervæbning, der 

11.>,,,  bestod af lidrIelstandsfolk, 
ikke vilde mætte Militæret. Nu 
vor der almindelig Jubel: oni Al-
tenen blev Ryer' Illumineret. Men 
samme Aften ved 0-Tiden fandt 
el Sainmensind, hvis Opkomst 
fortælles paa forskellige 11ittril-, 
Sted mellem en Milt-ling Solbiler  
og ell I' ilkeskiire. man rible 
pan Forræderi nvori Folket, I ho• 
bel af Natten blev der bygget 
tffift Barrikader i fartdorne i Pe-
nis, og Kræver lad nu paa. al  
»engen skulde nedlægge Regerdn-
gen Dette gjorde hen den meste 
Dag, d. 24., og rejste bart. 

kn Sen af Ludvig Filip, Iler-
hgen af Astrogie, lin dygtdg Offi-
cer, var øverstbefalende 1.  Al-
ejer dg blev opfordret, af sine tin-
demrdriprie til at.stalite- sig i Spid-
sen for dem og genindalette sin 
Fader; han svirrede, ni han s'er' 
Soldat eg skulde adlyde de Ord-
rer, hen fik, men ikke ræsonne-
rer over, hvem der regerede. 

Nu var Frankrig Republik, til 
Napoleon d. 3. fornyede Kejser-
dømmet.. Hvad der sete skel i 
14rankrig, virkede langt ud, greb 
ogsan ind i Danmarks Forhold. 

E. C, T. 1,u n d a I, 

Om den rige Pelairseetel der 
hver Dag spiser thi_ 'Middag hos 
sine Bekendte, siger 111:111, al. han 
ll'ar en Sier - Omgang. Den - fattige 
I'ebersvcud, der ger dot samme;  
kalder titan en Snyltegæst. 

..•. 	_• 

D e 41¥1&&441~ 44~Iiik‘ 
Folk, s,m klan tirener rh• har gjort 
en god Handel, riene de har p1- 
drel. Kohmanden. . 

Stersie Knalde 
	

200 	. 1.1:1 

NleSititels1e Knalde 210 	161 

Niesimindate Knolde 201 	150 

Mindste Knolde 	• 	, 1.11; 

4- • -1>ea2m.sit • 
rei,:ige. en Sortering af 1-t. 	kur 
milerne., idel, en snadan vil be- 
tale sig godt. 	- 	• 	- 

Inginiende • Qveralsæring af 
Knoldene -  viste 'det sig i Pkirsog 
derover, al de itelb Rbødegen-
nemgaaencle gav det bedste' - Ud-
bytte, hvorfor en Overskæring 
1:110 kan tilraades, hvor man har 
nied ?neget store knolde at gøre, 
og hvor def. samtidjg kniber med 
al fat Udsæden til at slim til. 
Og her nota det erindres, at over-
sltruirne Enol'e inert bruges lige 
efter Overskreringon, de Udbyttet 
ellers vil kunne sænkos- betyde-
ligt. 

hen heldigste Blekkeafsland 
viste sig at være 30 em. 

At der ofte syndes mod de hyr 
fremdragne . Faktorer or ru 
Kondsgerning. 

1 det hele taget bliver rier :ih 
for :ifie skænket Kar- øllerne alt 
ror udi r) 	 isel 
nuar Hensyn.  Leges til, af, nem ; 

Kartoflerne har et - bande fon 
Mennesker og Dyr - snare rier-
difuldi, Næringsmiddel. 

Navnlig pair letlers Jorder vil 
ilet vare vanskeligt at fremskaffe 
et billigere og bedre Foder 
navnlig til Svin - end Kartofler. 

A. n. 

En Sterling 

A: Deres P aler, den gamle 
Sielreimger, kenili e jeg godt. 

-14:  '<in; ja skel med at koge 
•.1111g,,; Passi 

011'110,: barn! 

Internalknal FOreaing r. 
Itib,14tudinro !ad& endnu af- 
holde 	Meatr i Klemens, Øl- 
.riel" og Allinge (se Ann 1, da kler-

usen for de valgte Emner og den 
udmærkede Taler synes at blist 
stene og simre. 	 w. 

Gudstjeneste og Moder 

Søndagen den 4 Mads, 

Allinge Kirke KI. 2.  

0:s Kirke Kl. 10, Skridtem. KI 930. 

ForaarssEedhalm 
er lid Salg hos 

Peder Hansen, 
Solbakken I Re. 

Lultesk Missionsforening 
afholder, om (hid vil, Missionsmode 
I Tein 
Mandag d. 5. lider Marlie Hansen 
Tirsdag 	6, 	H. A. Mortensen 
Onsdag 7. 	Marint Hansen 
Torsdag 	8, 	P. Svendsen 
Fredag 	9. 	do. 

liter Alten Kl 7. 
Alle er hjertelig velkommen. 

Paa Grund sf Sygdom 
er Plads ledig for 

en flink Pige 
111 15. Maris 

Schou„ 
'Hotel Hammershus, 

Allinge SandYig 

kommunale Udtalg 
Allinge Havn. 

Chr. Olsen, Herman Mortensen, 
Formanden, Laur. Pedersen, Irans 
Madsen. 

Sandvig Havn, 

manden, ui, 
gemsen. 

Legater. 
P. C. Holm. Hans Madsen. 

Kasse og Regnskab. 

Formanden, P. C. Holm, Laur. 
Pedersen. 

Fattige. 
Emil Holm, P. C. Holm, Laurits 

Pedersen, Harald Mogensen, Land-
distriktsforstanderen. 

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

Madsen, Landdistrikistorstanderen. 

Skolekommissionen. 
Th. Hansen, Laur, Pedersen, 

Gas- og Vands-mrk. 

Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 
Hansen, Laur. Pedersen, Jobs. Re-
nier. 

Sandhuset. 

Emil Holm, 	Hene. Mortensen. 
Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Sanatoriet. 
Formanden, Supl. Chr. Olsen. 

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

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Reiner, 

Sygehuset, 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herm. Mortensen, 

Hans Madsen, Joks Romer. 

Politikorpset. 
M. C. Fetich. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, landdistrikisforstrinderen. 

liornebogisumlingerne. 
Chr. Olsen, Har. Mogensen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 

Felkehogbandingink 
Chr, Olsen, Chr. i arsen. 

0. Thorngten, eoimaltd. 
Snedker Chr. Lind, Kasberer, 

Sandieedskontnalahleuo 
Chr. Olsen, Joh. Ruroer. 

lElygningskomnaissienen. 
Chr. Olsen, Emd Andersen. Hent 

Madsen, Harald A1,,kzensen, (ronode 

Ilrandkontml.tionen. 
Herman Mortensen. 

lievillingentevnet. 
Emil Holm, Emil Andersen Hm* 

Madsen, Joh! Romer, Forman.len. 
*a. 

Værger/ladet. 
Emil Holm, Sup!. Laur. Pelertielk. 

Jernbsnen, 
Emil Holm, Hans Madsen, 
Stipl. P. C. Holm, Jobs. ROUM. 

e d Sessionen. 
Th. Hansen. 

grandvel. 
Emil Holm, P. C. Holm, Ideirs 

Madsen. 

Enkeharn. 
Chr. Olsen, Chr, Larsen, Jobt. 

Ruiner, 

Plejebørn. 
Emil Holm, Acton bla,lsavt, :1'114. 

Hjorth. 

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

der sen. 

Køreplan. 

Sogner1r4.,i., 
KM111111,1•- NItOttirir  

i) 
Fra Rønne 
	2.; 2,00 6.111 

- Nyker Klemtolver 8,-12 2,19 
8,55 2,16 r146 

.roe 

9,11 2.52 7,112 Pø 
9,21; 3,09 7,19 Tein 

1,42,104 -  Allinge 
•;•-•-‘4e-edr•?- 

i) Løber kun Onsdag og Lørdag. 

Sandvig-a.»». 

(tf 
Fra Sandvig 	11.20 10,00 4,20 8,00 
- Allinge 	11,30 10,08 4,28 R 98 
- Tein 	11,4210,184 39 8 10 
• Rø 	12,50 10,34 4,56 8.16 
- Klemensker 12 20 10,53 5,16 8,56 
- Nyker 	12,36 11,05 5,30 9,10 
- Rømte 	1,00 11,25 5,7f) 9,30 

t) Løber kun Onsdag og Lerdag, 
ti.) Løber ikke Onsdag ug 1.e:dag, 

Søn- og Helligdage 
Ruz.inci-S5AdTig 

Fra Rønne 	8,45 12,35 7,40 
-  Nyker 	9,02 12,52 7,57 
- Klemensker 9,15 	1,05 3 1.0 

Rø 	9,30 1.20 8.„25 
Tein 	9,43 1.33 8,38 
Allinge 	9.53 1.43 8,48 
Sandvig 10,00 1,50 8,55 

StenderIg-Ro n op 

Fra Sandvig 
	

10,25 
- Allinge 
	1032 6.07 

- Tein 
	

10,41 
	

6,16 
- Re 
	

10,55 6,30 
- Klemensker 11,11 6,46 

- Rønne 
Nyker 
	

11,21 
11,40 '7,15 

6,56 

• 

brindringsliste. 

Horgmeaterkontoret 2-4 Elur 
Sparekasser; to- If og 2 -  4 
Branddirektøren do. 
Stempetfilial I Sparekassen 10 12, 
Dameskihsexpediminen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgarg Tirsdag 
og Fredag litterm., Mandag og 
Torsdag borm. 

Distriktslægen 8-9 og 2 -3 
Folkebogsamlingen pas Randhuset. 

Udles', hele Aaren Tirsdag 3.4, Fre- 
dag 7-8, Ltearsluen hver 1.44 til KI.9 

tljtelpekassen: Formd 0. Thorngren, 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. ,  

Jernbanesi. er  aaben for Gods 	2.6 
Kæmnerkontoret 10- 11 og 2 4. 
1.40:,nkeo-ndfDet

is Søgnedage 9-12

2 . 4 

9-12  og  
Postkontorer. 

ior 	 2__e. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag Cr 7. 
Skandinavien-Ameikgrenan t lin I oitet„  A 	rmrniizk a.  

Slaisanstaitan for LlYSLICSilifing, ved ,:hr. 
Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 

Telegrafstationen 9-12 og 2 4 
Toldkamret - 12 Fem ni. 2-5 E6k Eerftimn.,  
Klemens Jernhaneslation 8--12 Fm. 

2- 

 

Hvis Du vil vide, hvad Penge 
er -værd, saa prøv nt Inane dem. 

Kartoflerne 
Selv orn Krigstidens gyldne 

K:Ifia:kispelculativii er forbi, kun 
der dog være Anledning til ni 
skænke denne Kulturplante Op-
preerk?onthed, idet den dog selv-
i mindre gyldne 'Rider har en 
overordentlig star. Betydning og 
Va!rdi indenfor Landbruget. 

Denne Værdi i' f&erhlHticet e4 
ikke særlig stor Sogn direkte 
Salgsvare, men sone ketl: l'Fire-
skeproduktioneu -dal (4 roir:iu 
denfo.' Landbruget, rier i Ny. 
blik len betaler sig bedst - Mari 
den siges al have oh. stor..Viern1-1, 
idet den --- 'Sart kogt - utieterr.r 
ganske fortrinligt, Peder. 

}bror .stort el Areal man. træd. 
Rimelighed kim dyrke Med. clette 
For-mind fi./1' øje, man sofvbsige-
lig rette sig -efter "Svineholdets 
Sturrelse, Og eftm. Ur113-yirtigit, pr. 
Anealeuhed. 	. 

net sters1 mulige Irdb:latl,e pr. 
Arealvnhed er riggen her ilsrt- • 
gende .for deri mest rentablerPine 
(lektion; og elle de Forhold, der 
kim biting'' det, 111:111 (Imiter tr.- 
ge;-; i Betragtning. 	. 

Her ';lit). 	nogle ~ki,e.: 
nont det er værd.  rit.eideldee' 

, sig. 
Angrmende LaØctiden, .de er, 

det, at ric-n for mange Landrmends 
1,•*<-.elluxinnicarle „ir:?...(1-es, for_ lynet, 
hue i• 	Mai) 'skal 	~Se' 
Sitaniagen 411- k:mini  Karent~a 

Mi#3.4411■$ti.,414ANSigir" 

lian forstod del heller-ikke• 

Kiniden • t I verden. sælger- De 
tie 14.iks'r 

lirtekraannteren :.Ta,•clet bur' 
jeg virkelig ogsna selv-lidt undret. 
ti ,over! 

4111.1. 

9,15 
9,22 
0,31 
9,45 

10,01 
10,11 
10,30 



11111~~0•11011111~11~INS' 

Klemens - Olsker - Allinge. 

Offentligt Foredrag  at fhv. Pil.  J. H. Eneroth 
afholdes følgende Steder og Tider: 

Klemensker.  Snedker Andersens Sal Misliebig- 5. Matts Kl. 7 

Emne:  Satans Rige omstyrtes. 
- 	• 	Millioner al nulevende Mennesker skal aldrig dø! 

Olsker. •Forsarninigsliuset,  Tirsdag  d. G. Maris Kl. 3. 

Emne:  Guds edsvorne Pagt. 
I dm Sæd skal alle Folk paa Jorden velsignes. 

Alliuge..Ceristensens Sal. Tirsdag d. 6. Marts Kl. 7,30. 

Emne:  Fredsfyrsten og hans Rige. 
Hvorledes det vil bringe Menneskene evigt Liv 

Alle indbydes! — Fri Adgang! — Ingen Kollekt. 

3nternational Yorening for 53i6elstudium. 

Ft Paili prima 

LYS 
(Si-, pr. Pk. 

Melinti411  

liruonitt-erretninn, 

0 ve rr t‘tesag; fører 

igojesen 47rofoed,rt,,nne  
$1, Mørtenergorit  17. , 

Inkassation, Dekumenteltrivoing m m. 
Tr7e jfe; 	Hasle onsting Fornul. 

En Pige,  
flink ug peaudelrg, kan til I. Maj 
fim Plads pas 

Stenby Mølle. Rø. 

Nordlandets 1411110181ms. 
611•99•11•11•1111N11119 • • 
!Biografen. 
Søndag den 4, Marta Kl. 7%. 

14,,j.S14/. 

Airaal) 

torifirmaticiient, 
vore 	blad IGRatrostaabitters  togte 

blaa Stortrøjer i 2 Kvaliteter, bløde Hatte, sorte og 

kulorte, 

Færdige uldne hulritte Kjoler. Hvide ValørlikjaieF. 

Eli Det nye løvetrust og. kulmte Klaeolesfrakker 
er Hjemkninne i disse Dage. 

Se-yoyo Vinduer. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

‘41‘6Djul‘S/47 ‘41~8/4, 
NOW) 

Ordet er frit ! 
VI gør vore mange Lasere i By og 

paa Land °murer hsoin paa, at enhver kan 
hen optaget Artikler og Indlreg om Emner 
al almen Interesse i „Nord-bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at der skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Gramser, samt at Indsendere—til 
Underretning lor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

bene gælder .baade Byen og, Landet, 
og det  er  en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den sirængeste Diskret 
tion med Hensyn til sine Kilder. 

paa Haandtaget og ring op Telefon 
Allinge 74, naar De har et eller 
andet at avertere. 

Nordbornholms Ugeblads Annon-
cer virker bedst og koster mindst. 

Glem tet Ikke. 

"søs*  ;411«ilik, 

Plage, 2 a 3 Aar, 
Spellingegaaril i Ilt 

{læbevarer, 
bred ilinger, Ktnrtrnjer, 

Overfrakker, liner og Ifalde 
us 3 Kr. .  Mnhenekkvirter, I terper, 

Brtideslipe. 
Cigarer, Cigaretter. 

Alt Hl 	per,,,./, 

Nic. Kofoed, 
lelemerisker Si. 

Olsker. 
Konimmiesketlen for 2. Halvsur 

1822-23 enelinees vell  Mejerierne 
.11wilieditt• eg „Kainjel ggiiiirds• 

Iriste 
Sogneraadet. 

En flink Pige 
og en yngre Karl, der vil deltage i 
Malkning, kan fra Plads !gie Maj 

Stellegaard. 
Rutsker. Tie 24. 

18pCt.Superfofat 
og 

37 
er nu paa Lager, og vi udleverer 
grene de bestille Partier. 

Nordidolets hofilshos 
6-7 Persuners 

Bil udlejes 
til enhver Tid 

Tlf. Sandvig 32, 

Anaeleammai~memer~e~ 

Hvedeklid og Mais. 

Alle Slags Fødes-Kager 
mim sanges 111 lavesse Dagspriser. 

Klidmelassefoder 
Vi har rigelig Lager at: 

S ises Oh  r  plader 

iltilmilloilhooplader 	MilliAsyindeleu i 86 Skod, 
i de sidste Nyheder er lejemkoin- 	Stort interessant Skuespil 15 Ak- 

ler fra New Yorks Forbryderverden.  
undvig Blegbaadel. 

E. Abratinmeen, Ti, 55. 	 111118.1.9.81.111. 

Fiona Tapeter 
tennrepe smukke 

Rube. Vort 
darzit er 1 A:11 meget stuve end tid-
ligere, og Prisane er ydøISI 
saalt8des at der ylt være ell Fordel 
et 	 Tripcl Ilts us. 

.`:•;andvia Boghandel. 
E e r 	TI 55. 

Klemensker 

Satklmavrferreising 
Anbefaler sig sned stork Udvalg i 

fl Seletøjer kele 	 som en- 
hed.. Dele i puma Ildiortilse til bil- 
lige Priser. 

Chaiselonguer, Sofaer, Stole, 
Piske, Tornystre og Kufferter 
i siret Udvalg. Repal ammer al vil 
til Faget b, 	Hurugt solidt 

R. til moderate Priser. 

L. Karisen, Klemensker. 
Telefon nordre 20 

• NB. En Del Laedergrimer 
udsælges uhørt billigt. 

En yngre Karl 
kan fas Plads 1. Maj paa 

Juleganrd  ved I-lesie. 

En Karl, 
18-20 Aar, samt en 14 —1,6 lurs 
Dreng  kan fas Plads til 1. Maj 
paa Kaggaard  i Rutsker..  . 

Samme Sir d er in se- 
Aar, 10 	4", god Enspænder, 

til Salg. 

En ung god Ko, 
som Irreiyer niir 14 Dage, er tilsalg 
hos Laurits Itu  IlMeIl 

Vel Rets Kirke. 

• 0[1(11111111810reflillffil 
F Kajbjerggaard, ft 

rielalfarsaur• 
.5"n-ære; 
. pen Ho el A'imee. 

Bestyrelaii n. 

Olsker 
Husmandsforening 

Offentligt. Foredrag.  Inwing 
den 7. Marts Ki, 7,30 i Fu.sandings- 
hus,t, Efter Foredraget fælles Kef- 
ir-bord. • 	Nye Medlenitne: optages. 

Ititeiyeeten: 

RO  Husmandsfor ening. 
Rid hedvisers Sal vell Re Suiten' 

tilles Foriedi ag Fredag' deri 
(en 8 elerls, Eline Isl. 7 d! 
I %-e ',son  fra Soul,lel.a rr n 	den 
iereske Heemands,dands Klar fra 
Sereestraduilers 'Fri til Nuuren, 

Eiler Foredraget Oplæst-di-g.-  
l'<dermigens Mellemnu 	ar fri 

A 'Lime, ertre peralet 25 Vte: 

Klemens 

Bog- og Papirhandel 
anhelaler Nig med :4er Udvelg 

Papir- og Galanterivarer 
Puirinorueer, Kure. Frise Fødsels-
degsgaier i Ab stang eg Si, diøl. 

— 13tilrku ri iser — 
Tif. medie 43. 

9'falm  
er 111 Salg o 16 el e  hg 

Spanneregard. 

VI Ira: e: eiele tere 

8 Stk. 2.' Allepumper 
2 - e 	do. 
1 - 3" 	do. 
og  Ror 	 smiges 
til meget neitseite Priser. 

Norbodels Handgishos 
En flink Dreng, 
17 Arie sari] cif malke eg passe 

Køer, eree. s ui I. Maj. 

Avlsbruger Holm, Allinge 

Klemens 
Vin- og Gig-arforretniug 

anbefaler sig med stort Udvalg i 

Vine og.  Spiritutwa 
Cigarer, Cigaretter og Tobak. 

Brort Udvalg i fiksrt og billige Pi-
ber, alle bise Dele I i Piber haveg_ 
pris Lager til billige Priser 

Til nordre 4:3 

..giiinge Sandvig 
Mffioldsforening,  

Lor linz  den :3 Mars IC' 7 30 
nihyldes del .4.211'N SfiftelNiesFest 

med  Foredrag ;d FiriAlholdsc&ii 

Jensen. 	Frelles Keflebord» ern- 
til alle Athiedeergenierreemer inelley• 
des, 

Bestyrelsen, 

Klemensker 
Ny 5—personers Bil 

udlejes til enhver Tid. 
Tit. nordre 43. 

En flink Dreng 
15-16 Aar, søges til 1. Maj, 

E. J. Andersen, 
Td. Sandvig 3. 

fn  dygtig 

Fodermester.. 
og en ældre Karl søges til). Mej 
Pen 

Broddegnaril i Ro. 

Xlemensker 
SkolejsforreinIng 

ef godt Skotøj 
• Perrna Træseustøvler ing Træbund-
støvler havei allid paa Lager. 

Nye Bunde stenes i Træsko. 
Reparationer udføres smukt cg 

• — Alt til billigste Priser. 

A. Munch. 
Td. Kt. n. 47. 

NB. Srnine Sted kan en hink 
D-eng korbree i. Læet. 

Itoekefehier, 	Ve Klems riee.rø. 
Mfift(I, hirdler 	:lf :11. fr."44 - 
s1(•1.11? Si[h• l'rerrier 

hliee rig lien irer blandt. an* 
41:i 	yrrer 	nt i e 	.letido, 
mads': • ikke 	ager.  141 rr 	a reel ,ir, 	[Ilt' 	ent 	hit 
ild, n, ir 	, ll 
er 1 ertlens 	s 	ind, ...dt1; 
sag d. r 

"Det 
11:11112 :11 1,,se 1.1111J1T 
lur , rir I ..ra er ning,driarril» 

• Ii ii, "var deir, tl! 
rr 1:1,,•lig 

l• ,:r, niod: 
f;, ■2 	Lindt' 
matt skan.: sig Ansi <-1,. ,  sne 
men kant forvente, :ri 	III;  8 
11,111.• ven 

Ilet 	frir,1 

ror paa ..,Wf>1) Ibillires, erg jag` 
tiet kult freeli Brialelinek 
kendte min Livsireelsi: teg 
I "cent <klok mine \'ennete-  - 
.11-leebberrirlirel, ng r2,erriarrrn: 
fidlig..:rt,  Chefer lurret; erfai 
jeg v 	an ung a ung Mand, ro In Jr 
sink 	ra  • 

\erre Dages unge Nietner ve 
og ønsker, at man skal g■ rre 
meget for dem. Ile tilsul 
Irre mildere og  fil  Puisd-11-' 
res Fag; ar kende,  arbejde-
01ra-rinke, Nojeontlied  og  II 

i 	e'teersurreimiliefe,, 
,enmi' eniell leer Lel,- sig 
den frorrembie, liver rie ti' 
satte, eller selv seler, r iee,:e  
Forretning: Ise viete !rive 
!Blid. De kan it.ki.f rems 
alt af rintree talen 'at elve 
eller meget. sole." 	. 

Efter at 	 c>111 
P -Is/cif er 

felter 	 '  •••• • 
"Min Forret Mire enkevel 

af sig selv.  Jeg lier :ild: 
det stille rig tivirks.rm 
inddraget. Eevinsien. Fere 
gen .voksede :tf samme Ines 
andre store- 1-*rref.-ninger' 
?dit fertinelpriirefer-erar rigt 
geare Ret til alle Sider-
fylde alle l'iirirligRqstrr, 'at 
Pen-boldene i Ag r og selv 
de rigtige ferrhirld, ikke at 
erogen Udgift eller f`lejliq 
m. fremstille 

dit 
'num for at invibeinf re 
lysten 

Jeg her eldrig 
eller ribieldie Modgang 
virke smalwire past 
tabte Hovedel, ag 'jeg hat' 
bestræbt mig for et hulde 
flnaneielle Stilling skede 
sund!" 

Kedelig Misiorstaaelse 

Teinten: (fil Nieren, iler pud-
rer sig) Ved streek 'ranke liem-
ceetrailon kan man udfrier all, -
jeg behovet' virkelig ikke 
mig; jeg tænker mig eenske sim- 
pelt, til den rude 	p.1:1 kin:. 
dernel 

Niecen. Mim jeg 	bede 0111. 
Pudder fremfor at have sea lame 
Tanker, solo Du mad 

Sagfører 'Frier  al  KlienteleK 
har fortalt Sagens Filkelflireltie.: 
Nu har De e;e1 fortalt mig alt 
hele Sandheder] 

Klienlen: Der kan 1)e verei4) 
sikker pant. \lutrer seede ' 
tad ham 
lad Sagfreerren uro re e r 
nene til! 	. 

Maskeret Praleri 

Gaslen: Jeg vilde oneke, jr'r 
kunde irj-sp ft/ e en dygtig ee leer.:  

tirre:pige. 
Varriindiee,  Det er' tilcl ;tsk.. 

• 
'!lrerr 

IldeLII•thel, 
)'ille, rille tigi' 

teesrem: 
luet da 	foleate. t 

Vaa-tindeir • .1,e 
lienr, hutr ruskve 
Sled, I\1.1:• der I 
Sulvtuj at irtulle 



fin est- e der" Fabrikst 

Bornholms Villelobil Noroorin 9 
fremstillee, behandles og -opbevares. vil ganske uvil 
kaarligt forlange dette hejfine Produkt til sine Maai-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

BORNA smager delikat. 

engeticlAr 
1706-er 6ittigst" 	- 

naar »e Reber de 6edate Marer. 

Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster 
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris. 

Dyner egns og stoppes gratis. 

91arblanbet5 Otutbelotio. 
1~1~ 	  

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 
9kNesimmeesr. 	  

Prisen paa Kul og Koks 
fra Lager er indtil...videre 
Prima Derhyshire Kul 	pr. hl 4.50 

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

?Muge Molottial & $roiniftforrttning 

BORNA er god! I 
`!RIISPTAGIE STRØMPER 
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Fpinere 
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NORDLANDETS 
MANDELSIIUS 

ALLINGE 

..4111tikat 

1..  

BORNA er bedst og billigst 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

i >h Kg 	kker. 

Hvor den offentlige Mening, 
er taabelig — en Nland pas 't ri.. 

Hive forlureren ung Pige lilla syr 
len - 	sal er det hende., det 
er vatiterel. 

Verden beherskes af Penge, 
men dan fores fremad af Aand 
og Ennt ti sit 

Et Raad 

der virkede 

i kaidie ilet \for ',hendes Dag-.  
F/ø11( 'vikle kalde 

tri for hendes Steiveviehe: Beg-
le Parte(' havde Ret. DfdPeren7  
en laa i, 	Sengen var', skjult 

bag el, Itorleeng,-. irukket, foran 
lille Niche i 1'n:egen 

Tilstedeværelsen af en Tele- 
oti 	N'aatelscl, kunde Muligvis 
{:ulde som.  cl Bevis for Daglig, 

i-15112(1111; 
ig Dm Natten .var det. „Telefo- 

Elsistens  -  skyldtes Nlay's 
Profession lier i Livet, hvilken 
ant angav noget' vidiStrækkende, 
idel hun beskrev .sig selv som 
(vindelig Journalist. 

Delle og hendes ekstravagan-
ie Vaner var hendes eneste Ilrav 
anal Opina'rksainhed. Begge Dele, 
;av hende en vis' Betydning i -
tiendes kvindelige Venners øjne. 

For øjeblikket gik to af dem 
ankring i Værelset, undersogende 

. ilt, endskønt Marie kendte' det 
..!o(11 nok, fordi han kom til sin 
Veninde paa alle Dagens Timer, 
%ren for Lucie var Værelset nyt, 
ig alt nyt havde en Tiltrækning 
,n• hende. 

Ved del, imiterede Iloenoo Skri-
vi-bord standsede hun pludselig 
korun ci, Kabinctfolografi at 
at Mand i en stoe,_ næsten for 
lajnefnklende Ramme. 	.. 

"Du store Verden, hvad er det-
:e," iulhrod hun, idet Shiit tog 
det op_ Hun vendte sig mad sin 
Værtind:, "Er 	_tilkom- 
mande „Skalmingeits I herre"? " 

May ildsot:Ile en laahelig Lat-
ter, men for 111in kunde svare, 
ha ede N1 arie ialt fol" hende.  • 

Ntav ved det ikke endnu. [-ran 
leversoni pari en Eng — nied en 
J ingde . Blomster.- „leg er Nik-
i...a. pas, :11 disse to har sværmet 
i da sidste fem Aar, og lian vil 
ikke underskrive "Kemi raktch",-  

"[ret ee virkelig ærgerligt:  
Men hvorfor?" 

Igen vendte Lucie sig mod 
n 	det v. r 	tic, 

Itaide med en undertrykt. Lat-
t('r. 

"Fortæl det ikke videre," plud-
1..d • Marie let. "Alen jeg frygter, 
• 1 0. ler:dl:as 	Helt ikke 	helt, 
kan bestemme sig lit nl. hinde 
• ie til denne lille ekslravagante 

'hun lægede heil p311 
- 1 	svarede med en Sur- 
to:di:n 	besimulig, skunt jeg 
ilt,i kan se, hvorfor, lian kan 

ael te/F hvil,' hende Luksus. 
de' 

11.111 1.$11, 1(141. (ir  biler 
d tot:riden liver Nai i Sen-

I t !damen " 
1.11/ 	.1..1 	sur denne Fortælling 

a" `.1:av 1:tilinelle, "Del lyder nit,  
tt'd itidNik14.1," .%1414114. Lurle. "Alen 

t.t 4., ■ 11 ikke forstail, ill. del. til-
.1..tisstillur Dig." Hun vendte sig 
:t III May igen. "liv,nrfor finder 

ran Manden til 
erklære sig." 
)lat sprerrede sine smukke. 

Illur ul "Jeg iinsker, jeg 
indruintnede hun. "Men, — 

inen han vil ikke tale." — Hun 
endte med en undskyldende Lat-
ter. 

"Pjat.", sagde Lucie overlegent, 
"bi'd undre det, Må, min Pige. 
N':(I Du, hvorledes jeg fik min 
NI•litd? lian er død nu," tilføje-
(tg hun sørgmodigt. "Han var og-
san en :d dein, som tænker, a.t 
de' kan blive ved at værre gode 
Venner med Ecn pas den gamle 
sode Mande,. og aldrig komme til 
et Itesultut- Alligevel satte jeg 
11:11I1 snart Stolen for Duren,. 
Mænd er alle skinsyge — skin-
syge som Kalle. 1 en hel Malt-
ned• var jeg kold mad lunt, af-
slog al, gi] ud med ham, og y:u-
lige 'snu sod sum ILinailng mod 
d: andre unge Mænd i Byen. 
bor Manede" var gamet., tro mig, 
Sita 11:111 ved mine It odder, he-- 
tf mile mig tint at gifte mig med 
hani. Det Il' dt'u ttltnindelige 

. Nej. Ilva d hedder han, 
--- Godt,' Du lader Arthur 

Itied 	op,  pfndsclig til det 
I•aktuni, at han ikke er den sid-

i Verden, -prøv det, 

liglist lagde May el saadant re-
:o cc ionæri Forslag til Side final 
1 aalmelse: men det kom 

dtt_t igun, - - 	vat- 

re rart al fast gjort all en Gang 
ler :Ilte tned 	Sporgsmaa• 
æt havde ligge( Ilatn paa Læber. ' 
ne sao olie, •,-Ig :illigeeel var tiet 
ikke bleven materialisere'. Gran-
den var selvftilgelig, som den klo-
ge Veninde alarie•saa dybsindigt 
havde forklaret, at Juul var Idr- 
Vtal•vant, IR at være hendes go-
de Ven og Kammerat, og vor ikke 
bleven klar over, at hun var hant 
nedvendig. Navel, sal skaLleiran 
gøre tham det klart. 1 en 71:111 
lied skulde hen Hare sig 
hende. Sita vilde han snart ti! 
Se, hvad hun betael fol Itim 

Fon Arien var denne Beslutning 
bleven svagere, r>tt da hun var 
kommet i Seng deli Nat, var hun 
endnu ikke helt sikkee paa, hvad 
hun 'Vilde sige, men.  han ringede 
hende op, som hun vidste, at 
Ivan om lidt tilde gitre. Dehav- 

.  de begge begyndt at sætte Pris - 
pas -disse • natlige Samtaler pr. 
Temol,  en halv Nlil hørte. I det 
inindSle satte Arthur Iris lurl 
dem" 	May's Tanker blev af- 
brudt af en Ringen ved Siden af 
Sengen. Med el lykkeligt lille 
Suk Luftede May sig pas lien ene 
Arm og Ing Hørerøret. 

"Del er Dig, Nlay?" 
hin»  • 

Indledningen var snar! ovre; 
sad 'torn dell 	„Hm' Mav: glem 
ikke i Nlbrgen, Lurdag Nliddag i 

K1.  snet sædvanlig, læn-
ker jeg." 

May trak Vejret hurtigt. —. 
"Nu eller aldrig!" 

Da hun atter talte, var hen-
des Stemme præget af en blid 
Beklagelse.— Trods alt, det var 
vanskeligt at.  bryde -  en gammel 
kæ 	— r Van'bl  

"Desværre, Arthur, jeg_ km 
ikke," sagde' huii - rnm,, "jeg han 
lovet at gaa ud med en anden," 
(dette var [flire Usandhed)! - 

Efter .afsluiningen af Samta-
len Iagde hun Sig tilbage i Sen-
gen ug tænkte luet, om hun num-
Ske allerede rur begyndt al go-

re ham klar over, hvad hun lie.: 
tud rar ham! 

Hue tilbragte I.trialog  rivi, 
:alene hjemme. — Som, 

n q 	hult 

eg itv c tel storartet, 	t.: 
te hun paa•bans Sprirgsnitial: han 
mærkede allerede en Tone al lin) 
i lians Stemme. 

Næste Gang, (la han inviterede 
hende til Nliddatt, fortalte NI:o. 
ham igen, at hun havde en sig 
tig Invitation (kim at det denne 
(lang var Sandhed). 

Hun og hendes Kavaler, halt 
var : ung ag indtagende 	spiste 
i "Atiglai", Nlay havde givet Ar 
kur el Vink len, al del var  hrrr 

dys Brstrntnu Is,', 11;!, hun vtlit det'. 
ganske mim hun var sikker pa  r. 
al, han vilde vattl'It; — fer :il 
ge sin nye ltivnl i Dieyvn. 

Fyn tut ni begyndte M:1t.  at I'o 
le, al Lurir var den hitliste Ven 
inde, 111111 nogensinde !levit: haft 

Den næste tikridt var -  .tit af-
bryde den natlige tiantal" i 
terrinen. — Det var ikke sal let 
men nil var May fahlsitendig 
inde i Intrigens Amill• 

Efter ai '1•.11,11iii-  havde ringet 
rip Gere N:citer uden naget. Svar. 
holdt, han op, og May [uh:, hun 
havde vundet et. Point ineita. Ilnu 
var nu sikker pen, ilt han inaalte 
længesvoldsaint ener hende, T•.• 
eller tre Gange om Ugen indret-
lede hun det smiledes, at han 
lob pas ham, og hver Guing var 
hun i det samme Selskab med 
en Mand, der skulde rejs:: Hl 

i 	af en Maaned 
ISU behageligt forkortede sin Til.  
uden nogen dybere Bagtanke. Sita 
May folie sig sikker nok i siet 
Henseende. Den sidste Gang. 
MIlY havde modi Arthur, havde 
lian tydelig, nok sol intirkt, pat 
hendes Ledsager_ 	• Ja, I.uttie 
var sikkert en sagkyndig i hun; 
sten at bringe fremtidige Ægte 
mænd til ett. opfatte deret vin--
tiende Fruers •oandværlige gode 
Egenskaber. - 

To riger blev til Ire, og nu he• 
gyndte May selv at længes env, 

Arthur, men han holdt sig til 
Programmet. — Det var den før-
ste Sag, som May virkelig gen• 
neinforte, hvilket viser, hvor for-
elsket liun selv vir. --- Adskil-
lelsen havde ojensynlig vækket 
mere end den ene t'ru't! — 

Kun 6 	inanglede i den 
Yoreskrevi.,. 	da May fik. 
Skarlagensfeber, og • det varish 
Itriblanaltier. igden hun ,blev ad• 

skrevet som rask, Hun var hle• 
ven til en Skygge id sit forhen-
værende steg'. livstiden kit-11,11dt c 
hum af lien efter al kamme i Be. 
roring med Arthur igen. Det 
eneste Brev, som,lign havde VM,  
ret, i Stand til at skrive innitte 
varpe ganet tabt„ En Mminell var 
vel godt, men t itv Maritirder! - 
Naa. Den bæst(' Nat, 'Undt sin 
kammet hjenr igeti tIl sii eget', 
lille N'atrelse, godt pakket ap  I 
Sengen, loriedr hun Tel vennen .op 
og spurgte efter Arthars Num 
mer, 

— Efter et øjeblik: 
"Arthur!" 
"Ja" — en Pavse 
"Det er mig, May," sagde hult 
"Ati, De har kulet forkert Num-

mer, tror jeg," sagde Manden I 
dm modsatte Ende af Telerduen 

luengte hurtigt !Boret op. 
"I leen' er din NIldnats-Ven, Ar. 

Ilter'!" spargie lems Kone Laeic., 
id l hun sinikLe sig magelig 
S,, vigen. - 

Arthur skikkede Lyset, inden 
Iran t;Vait:dtt. 	 t,dnil 
litg'M fejl, 1:,ureNte," 	lur 

qua ikke Smilet pas 1.111.W: 
Ansigt. — 

)V. G 

Mennesket er inre' fortiralE"--  
med Sorgen end mc.l til:e:len 
derfor har Digterne ;tilfil liedri-
kunnet beskrive helvede em' 
Himmerig. • 

Nalr vi finder, at alt aer 
kris!,' os genar 
Reglen, fordi det ikke er rigtig • 
fæ med tis selv. 

Lykken er ens, men enhver 
Sorg har sit eget Ansigt 

Der er dog en Grænse fat 
legemlige Snært er, men (let e; 
som Mu der intet Matti rinde,g 
for ,"adelige Lidelser. 

Man ser Mænd styrte ned 
fra Lykkens Tinde, netop pas 
Grund ar de samme Egenskaber, 
hvorved de narrede derop.. 

De Mennesker, der selv har 

skabt deres horntue, v.el hvad den 
er  værd -- dem, de testamenterer 

den til, kun kun bruge - ethu Jah;  

1)111MiLl4R4 	 - 


