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Gange laf. 

_ 6 Ø.  Fredag den 

lunde giftes med en lurvet Aspi-
rant; — saa det var kun i yder-
ste Løndom, de to mødtes. 

Det frøs nogle Grader; blikstille 
var det, og Sneen tog til at drysse 
jævnt og tæt mod Aften. Skov-
fogden sad i Kakkelovnskrogen 
og røg — og var hjertens vel til-
pas. Han havde netop til Aften 
faaet sagt skøn Anna sin retskafne 
Mening om Hans Fjord, og saa 
var der forresten Bageduft i Hu-
set og Juleforberedelser her og 
der, — og Brumbassen elskede ; 
Julestemning og Julesne og brune 
Kager lige saa højt som — ja, 
som gamle Vagtel, der snorkede 
i sit priviligerede Sofahjørne. 

• 
• 
• • 

Nu &anker Julen 

paa din .9eri 

Nu banker Julen paa din Dør 
luk op, luk ind! 

at den kan kvæge, nu som for, 
dit slidte Sind. 

Nu hvisker Minder, uden Ord, 
om Aar, der svandt - 

var det dit Barndoms spæde Spor, 
du atter fandt? 

Saa mange gamle, glemte Ting 
fik Liv med eet — 

forundret ser du dig omkring 
og smiler lidt. 

0, vantro Hjerte, du, som før 
N.rr døv og blind - 

nu banker Julen paa din Dør; 
luk op, luk ind! 

Yearespor. 
Af Adam Jensen. 

—0— 
Skovfogden var af de gammel-

dags, — en af dem med et Skæg, 

der bølgede helt ned paa Brystet, 
hjernmeskaarne Hornknapper i 
Frakken, og udendørs altid med 
Bøssen paa Nakken. Han var fra 
for den Tid, da Godsejerne sagde: 

Jagt for sig og Forstvæsen for 

sig, og hans hvasse grad øjne 
havde kigget saa ofte langs ud 
ad Bøsseløbet, at der var bleven 

dette paa een Gang rolige og snare 
Gli\mt i dem, som træffes hos Sø• 
folk og Jægere. 

— „Tærskeren" kaldte Egnens 
Krybskytter ham. „Tyrannen" sag-
de Falkene i Skoven. „Brumbas-
sen" sagde hans Korte, Karen, 
med de milde øjne; men det var 

nok nærmest et Kælenavn; og 
Tyranniet i Skoven ytrede sig 
mest ved et vældigt Forbrug af 
Ord og Alverdens onde Trusler. 

Paa Klapjagterne kunde man 
høre ham traktere en sølle Dreng, 
der sakkede bag ud, niens han 
gnav Resterne af sin Mellemmad 

i sig, med Tilbud om et Skud  

• 

Hagl i Bagen -- og meget andet, 
ledsaget af vilde og hævngerrige 
Gebærder. Saa saa' man Drengen 
trave femten Alen frem — og 
gnave videre, mens Skovfogden 
triumferende mumlede: ,Kan I se, 
hvor jeg flyttede haml" 

Konen hed som sagt Karen. 
Hun var lille og mild, og havde 
ret de dejligste Øjne, man kunde 
se. Magen til dem havde den 
eneste Datter, Anna, som dertil 
var tyve Aar, rund og let og smi-
dig som en Smalraa, og gik paa 
Fødderne, som var det Luft, hun 

traadte paa. 

Skovfogden var stolt af hende. 

Hun var den skønneste, der fand-
tes Sønden for Jernbanen fra 
Grodby til Tofteskovl sagde han. 
Hun var det dejligste i Verden! 
sagde Hans Fjord, Aspiranten 
omme i Skovridergaarden. 

Hans saa hende nu ellers ikke 
ret tit. Han var kommen paa Di-

striktet som ' fattig Knægt, havde 
slidt sig igennem ved egen Hjælp, 
bestaaet Prøven med Glans, og 
gik nu hos sin gamle Velynder, 

Skovrideren, og , hjalp til med, 
hvad der faldt for, mens han ven-

tede paa bedre Tider. 
Brumbassen led ham ikke og 

havde forbudt ham Huset, for han 
var fattig som en Ulykke, og 
Anna skulde allermindst ind i en 

rigtig _'stor Gaard, — og ingen- 

Skovfogden dampede løs paa Pi-
ben og lod Tankerne gaa paa 
Vandring med hver eneste at dem. 
Der var en Række med smaa 
Hagl, Sneppehagl, og han saa' 
paa dem, lukkede øjnene og hørte 
Stærefløjt og klukkende Kilder, 
og saa hvide Anemoner og gule 
Kodriver — og Sneppen, den præg-
tige Fugl, der buldrede op for 
Næsen af Vagtel. Og der var større 
Hagl, der tog hans Tanker med 
paa Klapjagt og Andetræk og 
ensomme Vagter ved Rævegravene 
omme i Bakken. 

Saa rystede Bornholmeren i 
Krogen ni Slag ud af den gamle, 
ormædte Kasse — og Skovfogden 

korn til at tænke paa sin Te 
„Anna"l brølede han. „Anna"! 
ingen Anna. — Saa brød Synd-
floden los, for hans Mistænksom-
hed laa paa Lur i denne Tid, og 
selv om han havde vist Hans 
Fjord af og svoret paa, at han 
aldrig skulde faa saa meget, at 
han kunde købe en gammel Høne 
for det, hvis han tog Anna fra 
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sine Forældre, saa kunde man 
dog aldrig vide . . . .Anna'l brø-
lede han igen, — og saa fulgte 
der en Orkan af Løfter, som i 
sig selv var nok til at holde Skøn-
jomfru ude af Stuen, til Vejret 
havde lagt sig. 

Orkanen gik over i en jævn 
arrig Brummen, der først stand-
sede, da Datteren stod for ham 
med Thebakken, uskyldshvid og 
sød, og med et .Værsgo' Far!" 
satte den store Kontorkop og Rom-
flasken foran ham. Brumbassen 
drak The og røg videre, og en-
gang imellem rystede han arrigt 
paa Hovedet og bandede, • men 
Uvejret var ovre. 

Næste Morgen stod Skovfogden 
i Fedtlæders Støvler og laadden 
Hue i sin Gangdør og saa' ud. 
Vejret var mildt og stille. Sneen 
laa blændende hvid og jævn over 
Hovmarkerne og Skovbunden, 
og i Dag skulde han og Vagtel 
øve den sjældne Kunst at gaa 
paa Harespor, og det var Aarets 
sidste Jagtdag, for selve Juleaf-
tens Dag blev der ikke løsnet et 
Skud paa Distriktet; da var Vild-
tet fredlyst, og Skovfogden kørte 
selv Skoven igennem med I-lav-
rekærve og Roer og Sække, fyldt 
mrd Affaldskorn og Avner, fra 
Foderplads til Foderplads, og fod-
rede Vildtet, at det ogsaa kunde 
mærke Julen. 

Men i Dag gjaldt det Harerne, 
og Skud paa Skud rungede i Sko-
ven den hele Formiddag. Vagtel 
arbejdede med Tungen ud af Hal-
sen, og Skovfogden var i Perle-
humør. Nede paa Mosen var en 
jævntraadt Sti af mange Harepo-
ter; han fulgte den, redede Spo-
rene ud, og naar Morten sprang, 
glammede Bøssen, og saa rullede 
uvægerlig Haren i den hvide Sne. 

Skovfogden lagde Vejen langs 

• • 
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28. December Annoncer og lokalt Stol nima v:ere m,Ileveret 
senest 2 Dage fer Bladet udg,tår. 

Avisen blev læst. Tidsskriftet 
for Skovvæsen og den sidste Jagt-
tidende fik sig en Overhaling, og 
da der ikke var mere læseligt 
inden for Rækkevidde, tog han 

fat paa sin kæreste Indendørs 
Syssel — at lade Patroner. - 

Række efter Række, i snorlige 
Geledder, troppede de færdige 
Patroner op paa Skrivebordet, og 

G.  et godt )\(ytaar.tasker vi alle vore 

Læsere. $amtidi.g brin.ger uli de aver-

terende en lak cg haaber paa fortsat 

Veluil)e i det nye Mr. 

Når Vijnterinj kommer me Fnist å me Sne, 
å Marken e vid, så lånt enj kanj se; 
når Kjylen e hår, å Stormene lude, 
då lija Småfaulana ont dæruda. 
Fra Vinjued ser jul enj Krydda sedda 
a vente på, ja ska gje dom enj Bidela. 

Enj Skadda sedder i enj Hauenbærtorn, 
å ser då så nåsonit ælte el Korn. 
I Sommars då stjal du 	i grinede le; 
nu e'd om et Gran, ja båra vel gje. 
Dit ealte så farmer, som du va forra, 
Kjyl a Svult kanj tæmme siddenenj Horro, 

Sæl Råge ded e hær ju ikkjc så få; 
ded va hær ni hedde rest Sønnerpå. 
Krager å Kager, som e nø te å ble, 
di hytte dorn nok, ska ni båre se. 
Dl tfies ju me'ed, som ded nu kanj falle 

i ødjan ver Strån e dagir alti Snaila. 

***** othe••••••••• øøøøøøøøø it•• øøøøø mama øøøøøøøø 

Gråsporrana sidde så tyssta i Flok — -- 
om Sommarinj då e ni viktija nok; 
då (urres å slos ni å bolla et Sty, 
så ejn anj nåue få ornaly — 
me Solsjen å frø nok e ni færreli kryja; 
når Vinjterhij korammer, te vos 111 Iyja. 

Fasaner A Agerhøns jå injena så 
di c ente Tygjara, denuneså. 
Lid Lyngjfro ni hitfa vel nok, kantro; 
di fyla sti lid I enj svultinj Kro. — 
Rættenj tår jer — hanj ska auså lecua; 

tærijkja (ost på sig sæl, gjor Folk å Ræua. 

La ros gje dorn enj Smolla, enj Niva Gryn, 
så ska ni se på et årtelit Syn. 
En Hauranæij, ja ded c nok alrabæst; 
så ka ni tro, a de liøila en Fæst, 
— f svårta, grå æjle blårenes Kjaula, 
di e livret aljle Vårharres Paula. 

Enj Gudjaelminj sedder, runj som enj Kjyla, 
å præuer på Håud unje Vinjanj sjyla. 
Enj BækJkjastar kjekkar fra Boskana op 

darrar åuer hela sinj svårta Krop. 
Enj ~ais å andre, va di nu tiede; 
rette lid te Kroenj di ajle leda. 

0. L. 



Hovmarkerne, der grænsede til 

Mosen, og nærmede sig paa den 
Vis Hjemmet, og den femte Hare 
skød han paa sin egen Mari. 

Omme bag Haven traf han end-
nu et Spur, det var lille og fint, 
men han fulgte det dug for at 
mig det halve Dusin; pludselig 
blev det ene til to, og det sidste 
Spor var af en vægtig Fyi, meget 
større og dybere end det andet. 

Side om Side havde to Harer 
hoppet; her og der havde de gjort 
Holdt og nippet til en Græstot; 

der ragede oven ud af Sneen, var 
saa gaaet videre, stadig Side om 
Side, ad Mosen til. 

Henne i Lavningen mellem Bak-
kerne korn en Standsning, og der 
vendte Sporene af de lange Bag-

løb pludselig lige mod hinanden, 
to og to. Neglene sad tydeligt 
Sneen, fæstede med et solidt lille 
Tryk, --- sagtens for Balancens 
Skyld. Skovfogden saa det hele 
for sig, hvordan de to laadne Mis-
ser havde siddet der og taget Af-
sked -- maaske mimret Snude 
mod Snude i et lille Kærtegn, før 
de gik hver sin Vej. 

Nu var Skovfogden saa 'sandt 
ikke synderlig anlagt for det sen-
timentale ellers, naar det gjaldt 
Vildtet; men alligevel --- 	Han 
skrævede uhyre forsigtigt over 
Sporet og gik hjem_ 

„Korn lidt Mor," buldrede han 
ud i Forstuen, „jeg vil vise dig 
noget omme bag Haven." Mor' 
Karen kom ilfærdig til og gik med, 
og han skridtede foran til Stedet. 
Enkelte Snefnug dalede, omme i 
Granskoven skogrede en Fasan-
kok, ellers var der stilk og en-
somt, — og saa tog Brumbassen 
sin Kone om Livet og viste hende, 
hvad han havde opdaget; og da 
de kom til Stedet, h.ur Sporene 
gik hver til sit, var der næsten 
Andagt i hans Stemme, tuens han 
forklarede: „Se her, Mor', her 
har de min Tro siddet og sagt 
hinanden Godnat, — og nu skal 
du se, at det passer, for de sid-
der nok bag hver sin Knold her 
paa Læsiden". 

Vagtel fik Lov til at slaa an 
paa Foden, og rigtigt! — et Mi-
nut efter fløj en brun Bold ud 
af de tilsneede Græstotter lige 
under Næsen paa Hunden, der 
med et lille Gæsp satte Bagparten 
i Sneen og kiggede langt efter 
den, som den fo'r over Bakke-
kammen.. 

De gik tilbage og fulgte det 
andet Spor, og hundrede Alen 

henne sprang en stor Ramler i 
kaade Hop over Markerne, ud i 
Mosen. — Jagten var endt. Skov-

fogden sad ved Skrivebordet og 
førte sin Journal, og da det var 
gjort, tændte han sin store Træ-
pibe og satte sig til Rette. 

1 Køkkenet brasede Æbleski-
verne, og med Duften derfra kom 
den kendte Julestemning listende 
gennem Stuerne, -- og med den 
til Forbundsfælle aabnede Mo'r 
Karen Døren og kaldte: „Kom 
lidt, Fa'r, jeg har fundet et Spor 
omme bag Laden, som jeg gerne 
vil vise dig." Skovfogden brum-
mede, men gik med. 

„Hvor er det?", spurgte han, 
da de naaede derover. „Her", pe-
gede hans Kone, mens hun viste 
Vej, -- og se, i Sneen stod Af-
trykket af en lille Pigesko. „Det 

der", brummede han, ,det er jo 
bare Annas Sko". -- Hun svaride 
ikke, listede blot sin Arm ind 
under hans og trak ham videre, 
-- og pludselig var der et Spor 
til, jævnsides med Annas, men 
meget større og dybere, tydeligvis 
af en Mand i lange Støvler. 

Men ved Hjørnet af Laden stand- 
sede Sporene, og 	ja, min Sa- 
lighed, de vendte imod hinanden, 
to og to, livagtig som 1f aresporene 

før. Mo'r Karens milde One kig-
gede up i Mandens, hun pegede, 
og saa hviskede hun. _Se. fa'r, 
det er næsten, som havde de 
staact ug kysset hinanden Godnat 
heri Sneen!' 

Dybt nede fra Skovfogdens Bryst 
kom der en hul Brummen; den 
blev stærkere og fik endelig Luft 
i et drønende: .Brandstage mig, 
Mo'r, du har Ret, -- det var der-
fur, jeg maatte vente paa min 
The i Aftes!" 

Saa gik de ind. Mo'r Karen 
lidt urolig, --- Skovlorden pul-
sende vældigt paa Piben. Anna 
stod ved Komturet og vendte de 

brasende Æbleskiver 	og havde 
nær tabt Gaflen, da hendes Far' 
brølede: _Anna, gaa over i Skov-
ridergaarden og sig til Hans Fjord, 
deri Laban, at jeg vil tale med 
ham." 

Anna blev blussende rød, og 
der stod store, blanke Taarer i 
hendes øjne, og hendes Læber 
skælvede; 	men henne i Døren 
vendte Skovfogden sig otn og 
lagde til: „Du kan jo invitere ham 
paa Æbleskiver og Toddyl roen 
skynd digt' 

Da fløj Anna sin Far om Hal-
sen, puttede Hovedet ind i hans 
drabelige Skæg og knugede sig 
til ham — og sprang ud. 

Men Brumbassen tog sin Kone 
i Favn, og langt inde i hans Skæg 
hviskede hun: ,Tak, lille Far'," 
og hendes øjne smilede ind i 
hans, men han brummede: „Bran d 
stage mig, Mo'r, du gatir lige saa 
godt paa Spor som jeg!" 

117's Suleaften. 

— Zrcenfonftabel 117 bobbe limret 

tifielbig jour 	talbnant. — 1 n Stat, 

tin ban fob pen et Rninpe 	i et 

tomt Spiltov og pilbfebe Qieriberewl 

Slanbnr, batibe ben fobtige, barme 4-2italb-

luft ouerucelbet bart, og ba ben infpi. 
rorrobe !!inbero!! irer fort efter git gen- 

nem 	talbete fanbt ban 117 i eu trug 

Det var jo en ftrcelfelin aorbr4• 
betle, og Gernenten intbtob ilte at inb-
melbe 117 tit Il3atteriet. Staptajnen 
finalt ingen Zorbentnte for brn, — 
finube ban etibba gjort betl treritte 117 
— boa fan blot fna intberlint put 

bom, ba bc ben natte tog inubtut i 
Stnafertienansbne bet fordom enbug 
117 al ban Imilebe forint -- og et 
4h-ir Dage feriere =ente 117 gine 
When boa 911belitigørtiefert, ber nedebe 
kl3rtniette paa eu fltrectinbjagenbe Wlanbe, 

ba 117 inbenfor Duren (Ion Dalene 
fanlisten faer Sporene flirrebt, og nr. 
biltrert Mutte Senbereu 5 terjed, morf 
Wrreft for ferffr Ming [usand Qlant-
forfeeffe. 

Og itu fob 117 paa fflattlen i ben 
merle Wle, brun ftlu mibt om 13n.• 
gen iffe hen minbfte 243ftraalr in-tugte 
inb. Det tror henab inften, oibfle bals,  

neg tilard 3ties;tri, etre li►t talfer 
anfrflork/se beguribe at hue, faa erot 
atfifil fok, bro kikse 8.4, se ark 
1.1tnnerfter sar los stabe og fif si tes 
gcbe 91.S, bt trak arte i f,s  Ru 
fob beg bet irre og farairat. Da/ olene 
%af ilte Dont ærte Daa 'teatre debh 
fotimerbelist inbelattet fore ni Tos eg 
Ørelier, Træben. birum' Jette Wc'er'. 
bet intet ambe ran, at boaber en 
sar en ttafelig 3-aage, netl mille Cjae 
bob til 'Borb4, og *ret Ner" oret, 
et: ,,;rta, fan i obile6 Ravn tier fatte 
fig paa fin Ølabe 

117 faa alt faa tebeligt for fig 
font om bit vor fatagtaiitet. Dan ido 
ben gamle %gier bbppe Rammen i 
tlaubtruget og isbe i Roftalben rebe 
rig foran ben lille Stem 6pejl. ler 
bar fluid v i naa 44jeelfen. ten faa 
Slrealurernr gumle i bet tofte Sole. 
nfietrefober, mebenå be nelbehagetigf 
flag met) talerne. ,tan faa Rattene i 
rene, tibibe C--ljortectrmer gaa veer 
ftlaarbselabien og fedte 'Zraftorne i 
cåorftuen, fiirenb be gif inb. Dan faa 
Øigrrne3 travle, bluafenhe lInfigier og 
fornam ben bejlieftt Duft af iikeRe• 
fin/ og glablaal, ber faible bele taitt 
op flag rn i '!!læbe [om en ;:jorfirt• 

telte om ',Iulene berlinbrb. 
117 futfebe btibt og botot tanterne 

for Yinfigtet. 

faaban bobbe be bet nu hjemme, 
og her lab ban, t nitte Son, og ffalbe 
tilbringe fin Suttaften i el milen X) id, 
ilbor trin boniter tom Sol eller gRaane, 
blive intet midjen Smil lette ham i 
‘..Webe, og Mani tidl af Sol og Ste• 
eemnb finbehe glenen ban nar et llb• 
ptib ni gRemieffrbeten, en illeffelig, 
ber uar fat niben for eleiben Og brt 

Tan forbi ban [jaabe fimet rir Limeg 

gib eller haluanben i Stalben. tel 
uar ogjaa noget at ta(e om. giej, men 
9Remieffetie nar onbe mob barn, be ha. 
bebe og forfulgte bom, [hint han 
brig [jaabe gjort bero noget. 

117 gab. 13tubfelig bleu Gelleburen 
anbnet, og en lille, tnt Iltanb, ber for 
117a tit Wtoriet ncennebe Dine [Iran-
lebe i en b[nnlig .tictgettglatia, vifte fin, 

„93i flat i £ii[lett!" jagbe bon barft. 
117 tørrebo øjnene og Mate efter 

belnencit, tier forte ham gennem en 
lang C9ang og tilfibft pliffebe tem ub 
i en mart 8tump (%nrb, tier nar om-

nium af bøje tufe og Vare. — Det 
bhrfle og ittftreanibe, og 117 unr helt 
uetfilfreba, ba lem alter befntibt fig i 
ben lime &flt, leen delgenen, bet-

iniiblertib bar bleurt tit er aliiiiiibetint 
'!emnefer met) grant Streg og en ru 
Stemme, nahnebe Unafen, bet bolht 
Zrabrilfen i Jobret Stilling op muh 
18(rggeit, og befalrbe 117 nt rebe ril, 

Seng, 
Dette nar titnrt Mørnet, 117 flab 

og Ina forgatobig uh f ben opløfte 
råerngicl4oitg, ba ben lille '11(anb, bet-
bobbe flere 13etifimioner al pasfe, tom 
tilbage. tan fan billen pnn 117 og 
luffebt (Seffeberen, men tab bett lille 
%luv i ben [fan nabcn, fan her ilte 
niere nar helt mødt i tieftm. 

,,C1. Mø ild b Ise tilt, IRob'.^` 
4+4k kam- 	 1 

117 !udbrie. Dam følt ømt „,nastittsts-
kt 9,r, v I mim 191~ 

rM tebred 13~ bi enrk 
lekski basar bita lert~ h," ke  

sat es botapet tett Iltailmas, titt *ni» 
tefar bas. kl rør  broed 3:drift/w- 
estern'. fadm bag wpaatta emir, må, 

ler az bimse 'smitte. es 
bet :arte" T4,1) eg N let Ft4 af 
9iirttrItte. 

3i, se es: Nireftra ink. *sekt 
om fra 'Poenf Rid:team hiat>. R1:1-. 
!tru. 117 tøarie. Dan!Matti, bas 
tong1 borte barte Hun esrarftnanint 
fan e: Allak ;tid, >tin*, 

Reb blide/rk .'ise id. bas  Ni  

næbt i 	ga, Set stat i &tdw 
litb ni g lab ;inl, bas falk fejret --
Om libt sithe ban fad lin t ampel 
llirob og Ft Lea %nS itaffet inb 
af teegen. 

,,I;Ingle bole reb i StIlutr lob bet 
herre og umuligt. 

117 runfebt •atillien og Inlbt i bitre 
Znuter. 

Ill bour tom ber ingen angle. Dr 
bobbe ,ferrit barn tan blev itte reg-

net meb. 4)att »ae latinen, fat alen 
for glammet, [om bet bobber n bet 

militant Sprog. 
ter leen Zroba op i barm 117 var, 

frabi fint Muge lien ug berbe 
af et blokt og barnligt samost, mei, 
hen !.leet, 111011 efter bare Elan ojoehe 
bane, forbarbebt 1min. &lait {trap ilug,  
ligt:leben af Omreer og !urfugle ni h 
bannligt 'Det lob Mie rigtigt agte, 
117 funbe jets bort bet ante lo igen: 

, ban!" — Det nar, font bet 

mefte af bet bleu fiebenhe i Struben 
non barn. 

a bet fanane trangie her en nnbin 

`.Luft af ;tent til beim gleefe 	bom, 
peitbe Zafleelen ble» bet int) pen Vuer-
nnenen, og en ['nej! S'temntr løb: 

„Vab nate meb at fine og grine 
berinbe, men [pi; bene her!' 

117 glemte i et 'Ru al fin Itabo, 
anno nar bet? (ftt bejtig flor Slibe 

lceftejteg meb Kartofter og tRebbeber 
tan neo Zaflerfenen. $an beteenhe fig 
ilte længe, men greb Finn og Cdaffel 
og beger) lig tit allaaltibet met) en 
glubenbe Wppetit. 

Snart Par Daflerfenen tom og 117 
min. tan flilfebe jeg mur 'dunben ug 
gif Zatlerterten efter men Eninen. — 
tains tjene nar oufelbt cif Infnem• 
ineligbeb mob florborde, her ilte baube 

glemt ban', men femt en Qnriet i isorm 

af en lille, tntninuet gliaub rub grant 
Stag og nr boa ,-tenumre. 117 for-

Irish, at ban Jumbe tuiulet om (311ba 

133obbeb. t an Par rart ug i en an-

beentig &Stemning og minnebe voittaar-
Ligt niep, ba ben fjerne 2bb af 2lot• 
nettea &Sang trængte til bona Ore: 

„2uten bar bragt oelfignet $ub, 
int gleebea gamle og uanet" 
„Jtaa, Itu bar !t.liien not fanet en 

'tuben £nbl" lob ben barfre "Stemme 
ubenfor, og en baanb tag ben tomme 
Læfinten bort fra Rlappen. 

117 bejebe fig jneb oa figgebe uh 
af !uget. 

„Uanet `laf, 45r. Sergent", fagbe 
ban. ;Det bar et b4tint JRoaltib. -
Det flat reg ilbrig glemme Dem!" 

- ,-varet tom i en enbuu bartiere 
Zone tub fut: 

.toltr Illbinti!" 11,w D.an fel»! — 
Det tror min Rune, bet Mlle bane, 
De Rutte vibe, at bet bar ;Mel:tittit! 

;111c mig1 Det lunt» allria falbe 
mig Mb I Xtir—r—r!" 

117 liggebe nebbliumbe rib af 2u. 

— „Sne ulan jeg maafte bebe br. 
,-ergomen um at fint gRabammen Laf 
og enfe benbr <n elabelig ;lut?" — 
!tigbe han. 

„Tal, i lige 'Raabe! — 3a, bet 
Rot jeg note, biis bet hm more Tein. 
t ni libt fnat De en flop gaffe. Tet 

er bebp, jeg laber !'ugen flag °aben 

fon kniv. 	Saa bar De °gien en 
Stimle t!nø at fe ure berinbe." 

!tlrunintenbe fjernebe 117'e ,!,fugel" 
fig. — -- 117 fatte fig paft fin Gene 

lkitake tabaessisertit q j ble<be 
Ik■•■ DirsItenat øen kt %ae, 

Ilsedinsa tiaskisøseil. 

Ved Xarssliffel. 

Nu `duller vi Mareror 
sidste Kapt:, 

End manglet dog Vaerketig 
samlergie Titel, 

Det Løsen, der rammende 
løjer til Hele 

De tusind Ople etgnu 
adspredte Dele. 

- Vi sidder og blader 
betænksomt tilbage 

Gen nem I n d hold 5fortegnehierrs 
skiltende Ø. 

Et er vist; hvad vi selv 
havde planlagt af Handling, 

Har undergaaet mangen 
sælsom Forvandling. 

Hvad i Syner vi drømte, 
da vi fattet om Bønnen, 

Vi fik andet at vidt, 
for vi naa'dr til Enden 

Meget gik Stykker ; 
vi blev skuffet; vi blev helmet: 

Til andet hk vr Lykke, 
og noget fik vi nemmet, 

Det fylder os med Undren, 
trods kritiske Blikke: 

Der var Nyhed; der var 
Spænding; Plagiat var det ikke. 

Men samles i Sum, 
hvad af Høst blev ns badret, 

Hvad skal 	kort og godt 
vi da sige om Aaret? 

Skønt meget er os dunkelt 
i de slyngede Traade, 

Vi bør tro 	og kan skønne • : 
der var Islæt af Guds Naade. 

Og naar Hjertet bliver stille, 
og vi folder vore Hænder, 

Alt mere sig klarer, 
saa hans Veje vi kender. 

Lad da skrives over Aaret, - 
lad i Tro det være vovet: 

„Herren gav, Herren tog, 
Herrens Navn være lovet' 

Tbordar Thomwon. 

ansfi ar6ejde. 
Ved Udstillingen i Svaneke holdt 
Amtmand Koefoed følgende Tale: 

Efter Krigens Slutning har vi i 
Udlandet købt ifør over,14 Milli-
arder Kr. mere, end vi har solgt 
for. Det er det, som med et mis-
tydeligt Ord kaldes Indførselsover-
skud. Med dette Beløb har vi for-
ringet vort Bo. Og samtidig med, 
at vi har købt tnd, har vi ladet 
de Folk gaa ledige, som skulde 
have fremstillet — og som hellere 
end gerne vilde have fremstillet 
— de Varer, vi hentede hjem fra 
Udlandet. I det Tidsrum, der her 
er Tale om. opgøres Tallet paa 
de tabte Arbejdsdage til 80 Mil-
lioner — og det endda kun for 
de organiserede Arbejdere. Den 
sløveste Hjerne kan forstea, hvil-
ket Tab en saadan Ledigang be-
tyder for Arbejderstanden, men 
Tallet antyder jo ogsaa, hvor van-
skelig Tiden har været :for Ar-
bejdsgiverne, og videre er det 
klart, at de Handlende har tuaat-
let mærke den Nedgang i Købe-
evnen, som var Følge af den væl- 
dige Arbejdsløshed osv. 	Med 
andre Ord: ingen er sluppen for 
at betale sin Andel at Omkost-
ningerne; thi de Folk, som vi lod 
gaa paa Gaden, kunde naturlig-
vis ikke dø af Sult, altsaa udbe-
taltes der I dette Tidsrum over 
250 Mill. Kroner 1 Arbejdsløsheds-
understøttelse. Ogsaa med dette 
Beløb har vl forringet vort Bo, 
idet Pengene til denne og andre 
sociale Foranstaltninger blev til-
vejebragt ved Beskatning, ved 
overdreven Seddeludstedelse og 
ved Laan. fiesultaterne af denne 

Julestemning over en dansk Landevej. 



Omslagshilleilet forestiller det Hold Folkedansere fra Allinge, 
der under Lærer fl. P. Koeloeds Ledelse deltog I Folkeskolens Idræt-
stævne og Hjemstavnsstævnet I Almindingen. 

Elfenbenslakeret Soveureise 
med 3-tiøjet Spejl, compl. fra 450 gr. Egetræs engelsk 
Spisestue. compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-. 
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny liflabelmagagaln, 
Havnegade 53. Allinge. 

P. E. Holm træffes personligt fra den 22. Decbr. til den 14. Januar. 

Glædeligt Nyta,ar! 
ønskes Alle mine kunder 

Tak fyr det (mink, 

GeorgJorgensen 
Th. GUDRJEIC 58 

Udkommen er 
og fags i alle Boglader paa (lornitzkas Forlag, Allinge 

22 bornholmske Folkedanse 
al Lærer H. P. KOEFOED. 	Bogladepris 3 Kr. 

Mier 3 	4% ril il» M.3111111 

tr 

f.. :- Politik tynger den Dag i Dag Lan- 
' del, dvs. paa os alle tilhobe. 

Lad os være. rimelige i vor Be-
dømmelse og ikke altid paa For- 

' haand gas ud Ira, at det, vore 
egne Landsmænd fremstiller, er 
ringere end det, vi faer ude fra. 
Meget ofte er tiet modsatte nem-
lig Tilfældet, og det ikke alene, 
naar Talen er om Smør og Flæsk 
eller Porcelæn og Dieselmotorer, 
som vi nu eftcrhaanden allesam-
men ved, er verdenskendte Varer, 
— nej, vi udfører for over 50 
Mill. Kr. Planteolier hvert Aar; 
danske Virksomheder bygger Ce-
mentfabrIker og Betonbroer Ver-
den over; 93 pat. af  Mejerimaski-
nerne i nogle at Randstaterne er 
fra Danmark, --- danske Blyanter 
kæmper med Held paa Verdens-
markedet med de største og mest 
ansete Blyantsfabriker; det samme 
er Tilfældet med danske Tørele-
menter; dansk Gær er ved at blive 
en Verdensartikel; — i Motorløb 
gennem det halve Europa sejrer 
danske Motorcykler, - og der er 
danske Lastautomobiler; danske 
Støvsugere er kendt og skattet 
fra Tromsn til Sydafrika ; danske 
Køleanlæg er indbygget i Skibe 
under snart sagt alle Flag 	 
kort sagt: Verden over — uden-
for Danmark — ser man, hvor 
fint dansk Industris Arbejde er. 
I Løbet af de sidste 20 Aar er 
Udførselen af danske Industriva-
rer femtendoblet. Det turde vel 
nok være Beviset for, at vi ikke 
er rene Sinker paa de industrielle 
°tweeder. — Har De været uden-
lands? Hvor i Verden finder De 
en Cigar, der er bedre end den 
danske? Verdens bedste Pil /aves 
-- paa Nørrebro! Ingen Steder 
finder man bedre og nydeligere 
Tricotagevarer end i Danmark. -
Sukker, 01, Akvavit, Likør, Tænd-
stikker, Gryder Emaillevarer, Møb-
ler — Vare efter Vare kan vi 
trække frem og med Sandhed paa-
staa, at man ikke faar den bedre 
noget andet Sted. 

Landsforeningens Formand fik 
nylig et Brev fra en fjerntboende 
Landsmand, som skrev om vor 
Arbejdsløshed, om Beskæftigelses-
forholdene herhjemme. Han skrev: 
Hvor tør I? 

Ja, hvor ter vi? — Hvor tør vi 
stikke Hovedet i Busken, saa vi 
ikke ser den sorte Sky, hvor tør 
vi lade være med at sælge og 
købe de danske Varer, saa mange 
som der findes? Det er Forud-
sætning for, at Arbejdslederne og 
Arbejderne kan komme i Gang, 
og pas den anden Side: bliver 
først de bedre stillet, saa bliver 
vi andre det ogsaa, thi der er 
Sammenhæng mellem os alle, -
uhjælpelig, hvis det gear ned, her-
lig, naar det gear op. 

Fra disse Toner vil jeg slutte-
lig gaa over til at udtale min 
Glæde over, at man her i Sva-
neke har magtet at gennemføre 
en dansk Udstilling nu i Julemaa-
neden. 

Denne Udstilling skulde gerne 
overbevise enhver Besøgende om, 
at man trygt kan følge „Dansk 
Arbejdes Raab; den skulde virke 
med til at underbygge -den gode 
Vilje overfor Landsmænds -- og 
Byshørns -- Arbejde; husk: By-
børns! thi førte og fremmest hand-
ler vi i vor egen By. 

.leg haaber oprigtigt, at de 
mange gode Kræfter, som er sat 
ind paa at skabe en god Udstil-
ling, maa lønnes med Held til 
Gavn for Byen og til Freinnie 
indenfor alle Kredse af Egnens 
Befolkning, herinde i Svaneke øg 
ude paa Landet, af Fællesfølelsen 
og af Forstaaelsen for det mer 
e' .ne vietige: at fremme vort eget 
-""."‘ 	e'remetill in gsvirksorntied. 
,Jtli leIeber, at uestillingen vil 

, - 

afføde en Svaneke-Afdt. 
,Dansk Arbejde', 	saa er hele 
Bornholm krystaldækket af Lands-
foreningen, -- jeg haaber, at 
denne Afdeling maa fas mange 
Mediet/liner her i Byen og i Na-
bosognene, men navnlig at alle 
pas denne Danmarks østgrænse 
i Gerning vil slutte sig saaledes 
til Landsforeningens Tanke, at 
Foreningen bliver overflødig; hvil- 
ket var det ene naturlige, 	man 
anser del jo ikke paakrævet at 
stifte Foreningen til Fremme af 
almindelig Vejrtrækning! 

Lad det lyde herfra: vi tør ikke, 
vi vil hjælpe det gode danske Ar-
bejde, hjælpe os selv! 

San faer denne .Uge" Betyd-
niug langt udover sin Slutdag. 

4,7ra ege til 2lgc. 
-0 -- 

„Nordbornholm"s Gættekonkur-
rencer er nu afsluttede lor i Aar. 
Medens alle de liter/ure Præmier 
gik til Hasle og Omegn, idet Vin-
derne var Joks. Marcussen, Hen-
rik Kjær og Karen Mortensen, til-
faldt Resultatet af 2den og 3die 
Præmiekonkurrence „ Nord horn-
holm " s Læsere i Allinge, 

Til „Nurdbornholm"s 2. Gæt-
tekonkurrence havde Nordlandets 
Handelshus udsat 3 Genstande. 

Den rigtige Pris paa disse var 
af Firmaet opgivet til 

Krystainkaalen 	42,00 Kr. 
Rejseetui 	15,00 - 
Pyjamas 	 11,00 - 
ingen havde gættet den rigtige 

Pris paa alle tre Genstande. 
Som Indehaver af den nærmest 

rigtige Pris tilfaldt Gavekortene 
I. Præmie 10 Kr.: 

Frank Hansen, Allinge. 
2. Præmie 5 Kr: 

Ejnar Hald, Allinge 
3. Præmie 2 Kr.: 

Ellen V. Pedersen, Kastanj eg aarden 
Vor 3die Præmiekonkurrence 

lød: „Hvilken af de Forretninger, 
der averterer i „Nordbornholm" 
har i Aar den smukkeste eller 
karakteristiske Vinduesudstilling". 

Af de indkomne Besvarelser fik 
Nordlandets Handelshus de fleste 
Stemmer, og gik følgelig af med 
Sejren, derefter havde P. C. Holm 
og Magasin du Nord lige mange 
Stemmer, de øvrige var mere 
spredte. Ved Lodtrækningen til-
faldt Præmien 1 Gavekort paa 
10 Kr.: Poul Wagner, Pilestræde; 
Allinge' 

Alle de vindende kan ved Hen-
vendelse paa Bladets Kontor faa 
udstedt Gavekort paa de vundne 
Beløb, for hvilke de i Nordlandets 
Handelshus kan afhente Varer 
efter eget Ønske. 

Vi ønsker til Lykke med den 
lidt forsinkede men sikkert vel- 
komne Julegave. 	Red.  

22 bornholmske Folkedanse 
er Titlen paa den af Lærer 

H. P. Koefoed udgivne Bog. 
Den begynder som sig hør og 

bør med et Forord, hvori Forfat-
teren gør Rede for Dansenes Hjem-
sted og en Undskyldning for even-

tuelle Fejl. 
Derefter kommer en forklarende 

Indledning om de forskellige Trin, 
Fatninger og Bevægelser. 

Beskrivelsen af Dansene er kort-
fattet; men dog udtømmende nok 
til, at Dansene kan indøves der-
efter. Skønt det ikke utrykkelig 
er nævnt, er Dansene dog ordnede 
efter deres Art i Pardanse, Op-

stilledanse og Kvadrilledanse. 
I lvert Afsnit i Beskrivelsen er 

nutuereret paa tilsvarende Mande, 

som det dertil hørende Afsnit i 

Musikken, hvilket er nødvendigt 
for en nøjagtig Indøvelse al Dan-

sene. 

Noder og Tryk staar klart og 
er let læseligt, eg  Papiret er tør-
ste K le ests. feer er i det hele ta-
get ikke sparet i den Retning. 

Det smukke Omslagsbillede fore-
stiller de smaa Folkedanse, der 
deltog i ldrætstaevnet i København 
og i lijemstavnstævnet i Almin-
dingen. 

At rekonstruere disse gamle og 
desværre næsten helt glemte Fol-
kedanse, har ikke været nogen !et 
Opgave, men vi tror at Hr. Koe-
foed har haft Held til at løse den 
paa en letfattelig Maade, saa de 
gamle Folkedanse atter kan vinde 
Indpas i bornholmske Hjem. 

Vi anbefaler vore Læsere at 
stifte nærmere Bekendtskab med 
Heftet, der kan bestilles hos en-
hver Boghandler samt hos Udgi-
veren. Bogladepris 3 Kr. 

Til Plentning 
Sancivigsletten har vi i Jule-

(legene modtaget 
x x 1,00 
Fotograf I I. C. Lund 2,00 
Anders Malmgren 2,00 

flid; ag modtages fremdeles. 

modtater 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
 Indskud paa lnd-

laanshog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan M. Ill. 

Til et bornholmsk Juleselskab 
horer 

bornholmsk Sodavand 
fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 
	

Telefon 25 

ffilingegegIvrerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

■■■■•■•■•+ 	 

Lad »em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

jtlnbrr ug ;"ifiti freintalbetk 
og !out:La -- 3-orftotrellel Meier& 

Zelefon '45atIlt. 66. 

Soveværelser 
2orde og Stole 

Tlf. n. 13 L PIHL Klemensker. 

Marcussen, 
Skotøjsforretning — 
Ina Overtrækstavler og Galocher. 

Allinge Hvori 
Optiendningebriesde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Haase». 

• 
1114,•••••••••••• 

2iografen. 
I. Nytaarsdag Kl. 8 

Mtieriet 	Ortiell, 
Spændende Sensntionsfilm i 5Aklcr 

Kærlighed paa Gummi 
Lystspil i 2 Akter. 

• • 
111•••••••••••••   

Ro Brugsforening. 
Paa Grund af Opgørelse udle-

veres ikke Varer Torsdag den 10. 
og Fredag den 11. Januar. 

Bestyrelsen. 

Somandsforening 
afholder Juletræ paa CHRI-
STENSENS SAL Søndag d. 30. 

Kl. 3 	for Børn. 
Kl. 7,30 for voksne. 

Kun Medlemmer har Adgang. 
Bew.ty re isen. 

fillinge-Sandvig 
Sygekasse. 

Restancer for Kontingent bedes 
indbetalt inden 1. Januar. 

Bestyrelsen. 

„3fallelysta 1'llinge 
Potteplanter, Sammenplantninger, 
Ilyaeinter Tulipaner, Kranse ni. m. 

5Cr. Xofod, 
Tlf. Sandvig 6 og 47.  

Julius Hansens Enke 
Netittil 

Paahegsforretningon anbefales 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ugle} og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

Min nye lukkede 

11-5 Personers Bil 
anbefales 

Charles Jensen, feii 
Tlf. 71 kan benytte:, 

9. V. 
Porcelains-Spisestel ug Kaffe-

stel føres i mange Mønstre, fra 
den kongelige Porcelainsfabrik fø-
res musselmalet og blaablomstret 
— andre Mønstre fremskaffes -

Ønskes noget fremskaffet til 
Julen udbedes Bestilling snarest. 

Vaser og Skule i nye smukke 
Faconer. 

Alle Slags Glasymer i meget 
stort Udvalg til billige Priser. 

Keramik fra Michael Andersen, 
Rønne, er smagfuld Kunst og 

til overkommelige Priser. 

TIL 39. Allinge. Tlf. 39. 

4.7(.66 Deres 21re 
- hos 

M. Michelsen. Gudhjem. 
Reparationer udføres. 

011101111■•1111~1~1011.0~ 

Metønden 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

For en Herre 
eller Dame er en mindre Lejlig- 
hed ledig 

(2 Værelser og Køkken). 
Gornitzka, 

gr. majær N hum Cemeols18beri giver til enhver 	 ,  
10 pCI, Ilahat paa Cigarer. Tagsten,111ur(slieuidt%e:,Cementvarer 



ee Elegante Visitkort 	jje M Nerend 
, 

50 Stk. med Navn 2 Kr. 
Allinge Bogtryltheri 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Ajletønder, 
Vandtander, Vaskekar og Saltekar 

J. F. Rønne, Gudhjem. 
Tlf. 85. 

Averter i „Nordbornholm"I 

Kob danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange ar-
bejdsløse. 

Hjemmelavet Paalæg og Skinke. 
Roget Gaasebryst, do. Hellefisk. 

Fransk og italiensk Salat. 

Johanne lansen 
Tlf. 45. 

Stue- & Vækkeure 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Armbaandsure, 
Urkæder og Urarmbaand 

i stort Udvalg 

Conrad Hansen, Tlf, Allinge 140. 

Forretnings konuolutter 
sælges med Firma for kun 9 Kr. 
pr. Mille. 

Itogli-ykkert. 

Kel) altid Deres B R 1 LL ER 

Emil Wesths 
Ur- & Guldsmedeforretning 

'lask. 110 -•E-411C
m  Nøjagtig  Udmaaling  med Stigmatoeter. 

Briller efter Legerecepter ekspederes. 
Billige Priser. 

Til Julen 

A. Lyster 
anbe‘aler 

islandsk Lammekod, 
saltet og raget Flæsk. 

Telefon Hasle Nr. 74. 

Nic. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer ti! bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Gudhjem Molles 

Flormel p\ 
er anerkendt 

It4in som det bedste, 

S8 er OB en Livsigmerske, 
fint betl ganele (Stdle feelftef!, paffer le 
41bnang  Duer Deres Cfienhni forbubt, 
bar .Ze funbet et .Iar (5alouber, ited 
bet nure potitiit 1.11tabc eller flip[, 1}ar 
De Rrenturer til eatA efter bit De 
tube jaabanne, bar ),r iaaet titue $n-
rer biem, plantager 'De Deol fReparati-
oner,bar )e portet en ilt) forretning — 
briarbatt Rat 	jap fan bet at pibe, 
!pis Ze ilte enerterer i bet 18(ab, fure 
bidelig (aiw 

Woraborilaotm" 
jafes ej alle i Jtorare terLeb ug et 
berfor et jartrialigt 

enb Deres ?tnnoueer til ,,Viorb• 
bornboint", Zetejan VIIIinge 74. 

	

et altinW tiara Rets 	b.la tf seer•  e  i 
14rfeit 4 ewe 3.5i)0 Ø.  Z!rat ai lielanialeem og Illasafahar 	Ini-rt l'heni «mig for oda 

20a10 Rums ,Witibbonalnitto' 2•rieve laber anis Isem flat fin (bet 6 
IRtilicmcr 	vater. Øa Zisrittaiii-ta-nanth, >er flag« oiwi br Uartigt Ziber, bet nag Rebrevne 	le firgrao$cht lifienitagtnntliabtb«, bar etb at 
aontrTe *int iblab 2ejtigarti tit 0t 	fin Warrrtaia.1, mist ban imr 
Røbe iSatev 1›,1 iaarig41 er fardarrmrbry,ti.1, 

Starfte Vager øf itrrhigt glirbititincr 
Plrbrjbatai lamt rziam amerifarftr Ocardlti a: ;lifter fra ,;,25 

$tirun bias Wielrintnbenthrber eg fartt_ poise Ilrbababraflatan, traier, 11%. 
fer e. ...-:.-ljorttr. 	llnatristf!nbaing i Utb og tionaulb 	*etter øg elur* 
ltirftfllineer tsea Stf,TZittin5er efter 'Real, 	lire SV. 'illrbettie til bilhafte 

koldte Amtstot aa frtritr 	?.ritanifr 	1liaairti 

*)attc‘cli ?Illiuqc. Z:ele=1:j. 
Rjøietei 	 .• 

thsker 

Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Sonni!' Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

gfasle Savværk 
Træ modtages til Skæring. 

Tommer og Lægter lev. efter Bast 

Enhver Husmoder bør i egen In- 
teresse forlange 

Gudhjem Mølles Flormel 
Anvend Sikkerhedssprængstoffet 

AEROLIT tit alSi?ræng- 
ntng. Kraftig- 

ste og billigste Sprængstof. 
Fænghætter og Ftengtraad. 
Johs. Kure, Staalegade, Rønne. 

Tlf. 310. 

Rid. Nielsen, 
Urmager- & Graver. 

Storste . Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny hjemk. Varer 

til de rigtige Priser. 

Køb Iste Klasses Flæsk, 
Kod og Paeilreg7.hos 

J. Phillipsen, Sandvig. Tlf, 19, 
NB. Varerne bringes overalt. 

Kofoed & Mortensen 
lid rgeforretning 

Ligkister og Ligtøj. 

Gør det festligt 
ved en Flaske god Vin! , 

Vi sælger ganske fortræffelige Kvaliteter af : 
Rødvin. -- Sauterne. -- Portvin. 	Madeira. - Sherry 
og  de gode, danske Frugtvine. 	Vinpriserne er overkommelige. 	I I 

anmodes høfligst om at indsende jvort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Illaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed ng modtage Belobet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbevis, 

Cigarer med god Smag sælgis! 
Vi sælger store og smaa Størrelser, store og smaa fikse Pak-
- men allesammen til smaa Priser. 

Vi sælger gerne hele Lageret af 

Cigaretter, Cerutter, Shagtobak, samt 
grov Pibetobak til de lave ['biser inden Nytaar. 

God Toddy-Rom. — God Wisky a 800 Øre. - God Cognac. 	Cloc. 

Nordlandets Handelshus. 

•■••••~1 

 

Varer 
Manufaktur afdelingen 

Mange nyttige og billige 
Varer sælges i 

ffordloodels lloodeishos 
BRØDRENE ANKER, HASLE. 

JERNNTØRRRI dr II SKINFABRIK. 
Alt til Faget henhørende anbefales. 

Harald Jørgensen, 
Tlf. 13. 	Gudhjem. 	Tlf. 13. 

Kolonial, Vin, Tobak, Cigarer, Konserves. 
Udsalg fra Slagteriet. 	 Altid friskt fra Koleskab. 

KANIDINAVIE141 
AMER'n(A LINIE 

-Eneste direkte 21.1;:.: fra Knbenha,n til New York og  
Csnada med re,-,,e4..:essig  Afgang  flere Gange hver Md. 
Til Canada In::  n Fassitse ring  og  Liniens egne Folk 
,nmt'ager 	̂r:me I IIA LIF X og 	NN1PEG. 

	

ti 	:nada kan Arbejde anvises til Lind- 
- 	 samt til unge Piger. 

.1,r1 	Gn 	 gratis fra Pa..4k g erar- 
,.:YITN:Y.' 	' .• 	1.i. eller 1195:. 

!Boatr. stoffjer, fRomte, 	Morniista, glero, 	13eterien, Gnancfe, 
SZ3ontr. D Oloreitåtn, Ming, "i';:otoaraf 43. Vinter $iadjen, 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. -166. 	Chr. Dideriksen, Rønne. 	Tlf. -1(m. 

Indbinding af Beger. 	Protokolfabrik. -- Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. - Hurtig Levering. 

Leverandor til Biblioteker, Foreninger'og øens største Forbrugere. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri. 
AllirigenyeMøbelmagasin, 
I-Levnegade 53. (rorl-, K(.31- ti. Vild, lf.lr!Y,ensenN 1::1(,m. <1;") • 

l'røvel..igee 

,tuci. • 	:( 	 1).1gligNtuce og  enl,dte 	 , 

Peter Emil Holm.. 4  n r 	•JI 	r, ( 	• 	, 

.1 irs 	 10 .1 ii:  

Naar man ved, at „liesteskofaldet" i Niagara er 574 m bredt 
og 48 m højt --- og at 554,000 Kam Vand her styrter ned i Minuttet 

forstaar man hvilken uniaadelie Kraft dette Vandfald repræsente-
rer, og man vil med Interesse se paa ovenstaaende Billede, der viser 
Niagara Faldet fuldkommen stivnet af Frosten. Det, der forbavser 
mest, er dog, at de mægtige Vandfald kan fryse ved 12 Graders 
Kulde. 

Keli N bros ellen Ni 
Denne Opfordring lyser ud af 

alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
Grundbetingelsernefor et Saml unds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønskerat eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man'clissesSkatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
den By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gear gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet sav godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-, 
betingelse.' 

Derfor: Gavn Dem selv ved 
at støtte Deres By og Egn. 

Xob Julekagerne 
hos Bager P. Holm. 

Alle andre BI-udsorter anbefales. 

Benmel. 
Godt, tort Benmel er til Salg. 

10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 70. 

rodermelmfahrikon, Nyker. 

Frosten har stivnet Verdens inwgtigste Vandfald. 

f?ati$21‘.-:9[?tts 


