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c7iftensonj. 

Bag sorte Banker ser jeg Dagen dø, 
og Mørket kommer fra den vide Sø, 
mens Aftendønning skvulper 

dyb! og tungt. 
Pas Himlen staar det første 

Stjernepunkt. 

En Nat gror frem 
langs Horisontens Dræet. 

En ensom Baad 
fra Havet vender hjem. 

Til Rederne de sidste Fugle fløj, 
i mørke Kroner Stilner Dagens Støj. 

.Og Kystens sorte Grene suser let, 
• der lyder som et roligt Aandedræt. 

Og Stjerner spinder ind 
I Mørkets Gys 

sit spinkle Spindelvæv 
af gyldent Lys. 

Dit sidste Skær er slukt 
par Solens Vej, 

snart favner Mørkets Arme 
ogsaa mig. 

Men Natten spinder som 
et Stjernespind 

en gylden Drømmetread 
I sorte Sind. 

(11irletion Stub,Jorgeniven. 

Af Svinets Saga. 
—o— 

Stilnet, det mest yndede af vore 
Spise-Dyr, er en læmmet Afart al 
Vildsvinet. der for et Par Aerhun-
dreder siden var almindeligt her 
Danmark og endnu lever I Mellem-

. europas Bjergalrove. 
Imidlertid er Svineavlen næppe 

opstaaet her i Europa — al Sand-
synlighed taler for, at den er ind-
ført hertil fra Asien — rimeligvis 
fra Syd- eller Østasien. Verdens 
dydigste Svineavlere findes deri 
Dag i Dag i Kina og Siam. 

Man er Island til med stor Sik-
kerhed at konstatere hvorfra vor 
Svineavl staermer, idet Tamsvine-
nes Forfædre, Vildsvinerte, findes 
i forskellige Arter lier og i Asien. 
Svimle Spor i Europa taber efg 
helt tilbage i den dunkle Stenalder. 

Stenaldertevninger I Svejts har 
man fundet Skeletter af Svin, der 
viser en udpræget Artslighed ined 
de asiatiske Vildsvin. Det er sand-
synligt, at hele deri sydeuropæiske 
Svineavl (t. Eks. de napolitanske 
Svin) stammer direkte fra den asi-
atiske, Pas Sardinien findes Vild-
svin, der i hej Grad ligner de asi-
atiske Vildsvin, Zoologerne anta-
ger, at de ikke er .regte• Vildsvin, 
men Alkorn af forvildede Tamsvin. 

Del er jo en ha Udviklingslæren 
velkendt Sag, at Racer, der gene-
rerer, ellerheanden vil falde tilbage 
til sin oprindelige Art. 

Imidlertid har Europæerne hur-
tigt lært Asiaterne den Kunst el 
al tæmme Svin. I  lidt yngre Old-
tidslevninger fra Svejts finder man 
Svineskeletter, der viser Sliegtekeb 
med det europæiske Vildsvie. Hele 
den nordamerikanske Svineavl 

stammer rimeligvis fra europæiske 

Pia (hund al Svirret, Nøjsom- 

hed hvad Føde :eingnar, fik den 
europæiske Svineavl Lov til i large 
Tidsrum al staa pas et meget lavt 
Trin, Tamsvinene i Tyskland og 
Danmark var for 3 —4 Aarhundre-
der siden ikke stort laminere end 
Vildsvinene. De fik Lov til el gas 
paa egen Haind og rode i Skove, 
i Udmarker og i Husenes Møddin-
ger, hvorved de undertiden kunde 
volde ikke saa ringe Skede. Der 
gear sære Frasagn om deres Færd, 
de søgte undertiden ogsaa tel By-
erne, hvor de rodede Gaderne op 
og gjorde dem endnu mere ufrem-
kommelige end de var i Forvejen 
— ja, de søgte endog til Kirke-
geardene, hvor de rodede Gravene 
op og cad Ligene, Maaake er del 
i epadanne Hændelser at Folke-
sagnene om ,Gravsoen' har deres 
Rod. 

I Østasien havde Svineavlen alle-
rede i mange Aerhundreder været 
drevet pas langt mere hensigts-
mæssig Niaade. Kineserne drev 
Raceavl og frembragte udmærkede 
Flæskeracer. Men som pas andre 
Maader vise: Kr • ørne deres store 

faer ikke Lov at  røre elg; de mal 
kun æde eg sove — ja, det sker 
undertiden, at naar Svinene skal 
flyttes. foregaar Transporten i Bære-
stol I 

Det Land i Europe,  der faut  hk 
øjnene op for den kinesiske Svine-
avls Fortrin, var Englaud. Eng-
lænderne frembragte ved Kryds-
ninger, dels med kinesiske, dels 
med napolitanske Svin, udmærkede 
Flasakeracer, hvoraf Yorkshirerneen 
er den mest kendte. Oe sriart 
fulgte andre Lande I Europa efter 
— dels ved direkte Krydsninger, 
dels ved Krydsning med engelske 
Svin. 

Denne Udvikling, der tog Fart 
I første Hatvdel af forrige Aarir un-
drede, gik ledets i ganske ensidig 
Retning, idet man lagde an paa 
at udvikle Flæskesvin eller. maaske 
snarere Spæksvin. Nutidens Svine-
avl søger i nye Retninger, idet uran' 
lægger mere Vægt paa al opdiætte 
Kødsvin, idet det altfor fede Flæsk 
ikke falder 1 alle Nutidsmenneskers 
Smag, 
Medens Svinets Udvikling er gaaet 
I Retning at at yde saa nreget.Fra-
de som muligt, er det gaaet tilbage 
i andre Retninger — for Eks. i In-
telligens. Svinet betragtes i Al- 
mindelighed — og vist med Rette 
— son, et af vore dummeste Hus-
dyr, medens Vildsvinet viser sin 
Intelligens bi. a. deri, at Jagten 
pas det er forbundet med stor 
Fare. 

Men denne Tilbagegang er let 
forklarlig, idet Svineavlerne stadig 
har ledet Udviklingen i samme 
Retning — den n irødelige'l 	og 
slet ingen Vægt har lagt paa det 
eaandelige-. I modsat Retning er 
det f. Eks. gaaet med Hunden. — 
Dens Intelligens er udviklet pita 
.Spiselighedens-,BekosIning. Paa 
Sydhavsøerne og I Kina, hvor man 

føder Hunde til Slagtning, vil man 
se del. Særsyn, at Hunden, Men-
neskets kloge Ven, er sunket ned 
til et a:telenet Standpunkt, der ikke 
er synderlig højere end Svinds I 
Europa. 

Indtægten af vort 
Hønsehold Aaret i 1923. 

(Af Konsulent Stenbæk, Tommerup) 

Ved Regnsicabsaaret fro Novem-
ber 1922 Ifi November 1923 al 
have npnoteret Priserne pea de 
Foderstoffer, man almindeligt fod-
rer Hønsene med: Majs, Hvede, 
Blandkorn, Hvedeklid, Soyaskraa, 
har det vist sig, al Gennemsnits-
prisen har været 23. Øre pr. kg. 

Man regner med, at en Høne 
lorteerer 36 til 40 kg. Kornfoder 
om Aarel. Regnet med 40 kg  

23 Øre, giver det en Kornfoder-
udgift af Kr. 9,20 pr. Høne i nævn-
te Aar. 

Ved Optælling af solgte Æg og 
ved Opnotering af Betalingen for 
dem, viser del sig, et Gennemsnits-
prisen i Aar ligger mellem 12 og 
13 Øre pr. Æg. 

For dem, der har heft god Æg-
lægning af deres Høns i Vinterti-
den, da Ægpriserne var høje, vil 
Gennemsnitsprisen komme til at 
ligge noget højere, men de nær-
værende er beregnet efter, som 
man har del I Almindelighed, reg-
nes kun med 12 Øre. 

Man laer heraf al vide, at med de 
første 77 Æg, en Høne lægger, 
bar deri kun opneael at betitle for 
Kornet, den fortærer i Aerete Løb, 
og Overskuddet kommer de i For-
hold til, hvormange Æg den læg-
ger udover de 77. 

Ved lagte 100 Æg a 12 øre 
bliver der et Overskud af Kr, 2,7(1 
pr Høne. Ved 120 Æg Kr. 516,  

ved 150 Æg Kr. ■̀,80 og ved 170 
Æg Kr.  11,20  pr.  -Hene. e-  • 

Dine to sidste Tal tages med, 
fordi det er en Kendsgerning, at 
vi Isar mange al vore udmærkede 
Hønserier, der bar en aarlfg Gen-
nenisniteregltegning af 150 til 170 
Æg pr. Hene. 

Men laget I sin Helhed, 
som vore Hønserier torclhsdes om-

kring I Landet, regner man med, 
at den aarlige Gennemsnitsreglæg-
ning er omkring ved 120 Æg pr. 
Hene, 

Regner man se/siedes med dette 
Overskud Kr 516 pr, Høne, tsar 
vf af Danmarks 20 Millioner Høns 
en Nettoindtægt af 103.2 Millioner 
Kroner, Dalle er nu alligevel en 
Post. 

Og saa er her I denne Opetilling 
kun regnet alene med Æglægnin-
gen. Herudover har vi en betyde-
lig Indtægt ved Kødværdien i vort 
Hensehold, — — men det kan 
selvfølgelig ikke beregnes, hved 
den kan beløbe sig til i en almin-
delig Oversigt. 

Overfor Kødværdien maa sættes 
telte Biloser 

Grønt, Roer Kartofler, Hushold-
ningsaffald, Mælk, Strandskaller 
o. s. v., der jo altsammen har sin 
Værdi, men a!' hvilke der i hvert 
Fald er flere Trng, der ikke godt 
kan beregnes f Pengeværdi. Den-
ne sidste Udgift vil dog ikke væ-
re ve re, end ar lederegien af Kød- 
værdien - lange 	oveestrge den.- 
. Der er mange at vore Hense-

holdere, der har gaaet med Skrup-
ler for, at vi 1 Aar kun vilde las 
et meget lille Overskud af vore 
Høns paa Grund af al Forlrestof-
terne har været i saa hej Plis 

Forhold ni Æggepriserne, o2 næg-
tes skal del heller Ikke, ar Over-
skuddet ikke vil rem den Højde, 
som vi kar haft det i de foregaa-
ende Aar. men alligevel viser den 
der anførte Beregning, at det ikke 
er daarligere' end vi ganske rolig 
kan tort ,ælte nied et holde Høns, 
og, om Forholdene er til det, end-
og forøge Hønsebesætningen. 

Men vi maa aldrig sien os til 
Ro in, d at sige, at stum vi har del 
godl Lok. Vi maa stadig 5oze el-

ler an laa vom Huns endnu Oedm, 

saa 1VMalet maa virre, at den sar- 
Gentleinsnitsa gl,egning af al-

le Danmarks Høns kan naa op III 
150 Æg pi. Høne. 

Fra det abnormes 
Verden. 

—o- 
1  1895 fedtesi en lille By i Wis-

consIn et Tvillingpar, der var fuld-
stændig sammenvokset i Kroppen, 
medens den ulykkelige Skabning 
havde to Hoveder og to Par Ben, 
Tvillingernes mindelige Funktion 
var dog adskildte, den ene kunde 
sove, mens den anden var engen. 
Den ene døde optur fem Timer 
før den anden — heldigvis døde 

Det !noderne Barnekammer. 

Fantastisk og mystisk er Radiotelegrafi og Radioteleloni for Læg-
manden, en eventyrlig Opfindelse, som de fleste endnu Ikke fatter, og 
som primitive Mennesker i uoplyste Egne nærmest betragter med en 
hellig Gysen, idel de antager, at det er Djævelens Værk — en Slags 
Trolderi, som del ikke er godt for jævne Mennesker at komuse f for 
intim Berøring med. — Amerika er vel nok det Land, hvor den Traad-
løse er trængt videst omkring. Det er for ikke saa længe siden sta-
elietisk paavist. at der I de forenede Stater findes henimod en Millirem 
Private Modtageretalioner, hvis Antal stadig forøges med rivende Haat. 
Den tekniske Udvikling, der muliggør Fremstillingen a! forholdavis 
billige Apparater I Forbindelse med Oprettelsen af store, langtrækkende 
Radlostallorier, er de Faktorer, der har skabt Muligheder for den store 
Udbredelse af Radiotelegrafi og Radiotelefoni blandt Amatører, som i 
de sidste Aar har fundet Sted I de store Lande, og for Resten ogsaa 
her hjemme. Men saa langt som i Amerika vil det dog sikkert vare 
længe inden vi neme Der hører det nu omtrent til ethvert moderne 
Barnekammers Indretning i de velhavende Hjem, at Børnene, som vort 
Billede viser, kan høre Eventyr oplæst af kendte Forfattere pr. Radio. 
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tie og overrakte Politiet den med 
en meget højtidelig Mine. En Po-
libetjent tog imod hele Historien. 
gik hen til en Marskandiser med 
Pakken og solgte Sedlerne som 
gammelt Papir. Salget Indbragte 
13 Mill., og Politiet blev paa den 
Mande ikke narret, 

En Ædekonkurrence. 
I New York har nylig Semifina-

len I en Konkurrence mellengVer-
denetedens Grovædere fundet 
Sled, idet der „kæmpes-  om en 
Pokal, som er udsat af en fremra-
gende Gourmand, Mr. Oonsumo. 

1 Semifinalen deltog to Konkur-
renter. Mr Dlvdati og SIN°, al 
hvilke den første vandt en smuk 
Sejr efter at have fortæret 12 Pd. 
Bølgeg med Karlofter, Brød og en 
stor Portion Makaroni. 10 Tomater 
og 6 Ft. Øl. 

Om en Mraned skal Finalen 
finde Sted, idet Mr. Divtati ventes 
at være .1 Form" igen indtil den 
Tid. 

de ulykkelige allerede da de var 
otte Maaneder gamle. 

For kort Tid siden levede i Ber-
lin den seekaldte „Herman med 
Vidunder haanden.• Han havde paa 
hejre Side ingen Arm, men Herin-
den sad direkte ved Skulderleddet, 
Til Trods for denne Misdannelse 
kunde han bruge Herinden ret 
godt. 

Et Sidestykke hertil dannede 
Eli Bown. Han havde ingen Ben, 
men kun Fødder, der sad ved 
Hofteleddet. Alligevel gik han ud-
mærket, kunde selv gas op i Jern-
bareekupeer, ja kunde endog skri-
ve med den venstre Fod og er-

nære elg som Akrobat. Han var 
lykkeligt gift og Fader til fire nor-
male Børn. 

James Morris (fedt i Boston 
1859) havde ,Gummihud'. Huden 

paa Brystet kunde han trække helt 
op over Hovedet og han kunde 

svøbe det ene Bens Hud om del 
andet. 

Smeden James Wilson havde 

saa stor en Udvidekratt i sin Bryst-
kasse, at han ved dy bt Aandeddet 
kunde sprænge Læderremme, der 
blev viklet om Brystet paa ham -

ja, selv Jernlænker kunde han 
sprænge paa den Melede. I 1899 
vandt han Verdensmesterskabet I 
denne noget egendommelige Spors-

gren. 

Den sorte Krampedame Lucie 
Morrits havde den anselige Vægt 

at 605 Pund. — Den skotske Kam-
pe William Campbell vejede 1 45 

Aars-Alderen G85 Pund. Skønt han 

var fuldstændig sund mutte hen 
dog gnu ved Krykker, de Knog-
lerne Ikke kunde bære denne 
mægtige Vægt. 

Et et Naturens vildeste Luner 
var Russeren Ivan Orlofl. Hans 
Overkrop var fuldstændig forbenet, 

hans Armled var maledes fu 
dig stive og ubøjelig.. Derimod 
var Knoglerne i den nederste Del 

al Nana Legeme helt bløde og 

hans Betl var gennemsigtige, saa-

ledes ut man gennem dem kunde 
se, hvad el Uhr viste. Dette ulyk-

kelige Væsen tilbragte hele sit Liv 
fra det fjortende Aar i en Rulle- 

En ejendommelig Misdannelse 
ved Benene fandtes hos en MI50 

Violet, der optraedte paa forehelli 

ge Vildelser. Hun kunde kun gen 
pari fire, da hendes Knæled bøjede 
den modsatte Vel al del sædvanli-

ge. Knæskallen sad paa Benet, 
Bagside. Deflor var det ilende 
ganske aldeles umuligt at strække 

Benene. 

Hvad en Millionar 
kan hitte paa. 

Millionær og Barber ByrIld Chri-
stensen i Bramminge, der er I 
Færd med et restaurere sin .Shop• 
har ladet sin Dekoratør anbringe 
en Frise ved Loftet Stuen rundt al 
Sedler, lydende paa hveranden 
50,000 og hveranden 100,000, lait 
en kontant Sum paa 6,000,000, 
skriver seks Moltoører — Mark. 

Borten er for Resten ikke ufiks, 
og Millionæren viser den frem med 
Grandezza. 

En Tyvendedel dansk Øre. 
Et Firma i København er dømt 

til at betale et lyrik Firma 3 Mill. 
Mark eller i danske Penge 1/10  Ø. 
Betydeligt værre var det, at Firma-
et ogsaa dømtes til at betale 100 
Kr. 1 Sagsomkostninger. 

Politiet lod elg ikke narre. 
I en tysk By handle det forny-

lig, ti en ung Cyklist fik en Bøde 
paa 50,000 Mark for at have cyk-
let, hvor det ikke var tilladt. Den 
derate, der var en ung Mand med 
Ikke ringe Sans tor Humor, vilde 
drive Udi Spas med Myndigheder-
ne og samlede derfor Summen i 
lutter en to og fem Marksedler. 
Han pakkede Bøden I en stor Pak- 

Telegrammerne har f den sidste 
Tid beskæftiget sig livligt med Eire-
kejser Wilhelm. Den ene Dag hed 
det, ar Iran havde falset udleveret 

12 Pa, til sig og sin Hustru, Prin-

sesse Henriette, saml deres Hus-
stand  til Indrejse I Tyskland, den 

Te', 

grammet, at Historien var pure 

Opspind og at Ekskejseren altens 
lorelsbig havde at forblive paa sit 
rorvlsoingasted, Slottet Voom i 
Holland. Hvorledes det nu end 
lorholder elg, eau har Ekskejser 
Wilhelm pøs ay I al Par Degn 
varet I Millioner al Mannaskam 
Tanker i 5 Verdensdele, og de to 
Telegrammer er bleven kommen-
terede pen mange forskellige Man-
der. Meget udbredt er deri Op• 
lettelse, at det garni. Ord om, at 
der Ikke vir Røg el en Brand 
uden at der er Ild i dan, øges. 1 
delte Tilfælde passer, og al De-
mentiet at Kejserens Hjemrejse 
ikke behøver al vare f fuld Over-
ensatennnelse med Sandheden. -
Skulde det imidlertid ske, at Eks-
kejser Wilhelm alter dukker op i 
sit gamle Rige, de vil Krigens byg-
lelige Spøgelse paa ny rejse sig I 
Europa, og da — ingen kan tvivle 
derom — vil Tyskland blive fuld-
stændig knust som Natfon og som 
Kulturstat. 

Diplomatirke Prædikener 

„Kristelig Dagblad fortæller : 
Et Sted i Jylland var der kom-

met en ny Præst. 
En at Naboerne, der gerne vilde 

give Præsten gode Read, sagde en 
Dag til ham : 

— A tror ikke det er yard, Hr. 
Pastor, at De taler for meget mod 
Gerrighed, for Niels Jensen, der 
er snuden en anset Mand her i 
Sognet, er *sedan lidt paaholdende. 
Heller ikke skal De gas for stærkt 
frem mod dem, der bander, for 
vor Sognefoged er lidt slem 1 den 
Retning. Heller ikke vilde det 
vare gavnligt at drage for stærkt 
til Felts mod D.ikkeriel, for et Per 
at Sognet aads medie mmerne fair 

tit en bille Teer for meget. Og 
de de a lier har nævnt, har ikke 

BIE lidt at alge heri Sognet, er 
det ikke værd at lægge sig ud 
med nogen af dem. 

— Men hvad mener De saa, jeg 
skal skal prædike imod ? spurgte 
Præsten, 

— A mener, at De skal prædike 
mod Mormonerne ; dem har vi In-
gen af her I Sognet. 

Julemærket 1923 
er tegnet al den unge Kunstner 
Mogens Ege, der er velkendt her-
ovre, hvor han henter sine bedste 
Motiver. Julemærket er smukt ud-
ført og forestiller denne Gang en 
10 Mands Barid fra Pareerne 

Den omvendte Verden. 

Verden kommer mere og mere 
i Ulave, og der vendes op og ned 

paa al Ting. 
Før ansatte en Kvindes Haar for 

hendes skanneste Prydelse. og 

Digterne besang de gyldne og 
blonde, de mørke, dunkle og sor-
te Lokker, der altid bølgede sig 

poetisk. San blev den kunstige 
Krøllen indført med Naale, Spærr• 
der, Kamme, Papillotter og Krølle-

jern, og tilsidst kom pergament 
waved-Knaller i Brug, fordi .de 

holdt Vask'. 
Nu i disse Omvæltningens Tider 

vil det maaske ogsaa snart være 

en »Saga blot'. Det sidste ny ne-

de fra Paris er, at Damerne der 
lader sig klippe ganske korthaere-
de, ikke Pagehaar, nej kortklippet 
og glathaaret som en Dreng, d.y. 
s. sorn en Dreng for nogle Aar 
siden. 

For nu bruger Ynglinge og un-
ge Mennesker jo langt Harre sari 
langt som Damernes Pagehear, og 
sas er de ,pergament krøllede". 
I sirlige Krøller, Bøjninger og Fald 
ser man disse unge Mænds Lok-
ker fingre for Vinden, naer de bar-
hovedet spadserer eller cykler. 

L.ndi.0 ti den giatkammede , 

kortklippede Damelrisure ikke kom-
men hertil Danmark. Men den 
kommer nok, ligestil' sikkert som 
de langhaarede, krøllede Ynglinge 
allerede er kommen I neden Mæng-
de, et min møder degn ved hvert 
Skridt. 

Hvorledes skal de 'takkels Frem-
tidsdigtere besynge deres chilien-
dts flagrende Lokke', neer del er 
deres eget Kan der bærer dein 

Verden er fuld al Problemer! 

Guldbryl I up. 
0 -- 	 • 

Jørgen Poter lp'en og Hu-
stru Johanne, I. Olsen, kan paa 
Søndag fejre deres Guldbryllup 
med Bern og Børnebørn nede i 
deres hyggelige lille Has i Lage-
bak, Allinge. 

Nu har Ipsen „lagt op•, han er 
78 og hans Hustru fyldte i Ons-
dags 71 Aar ; men i de unge Dage 
pløjede han, som ses mange Born-
holmere, Havets blaa Bølger og 
arla sig bm i fremmede Lande, -
opholdt sig vistnok nogle Aar pas 
Island. Lige behagelig var det 

lunefulde Hav nu ikke, f. Eks. da 
Ipsen med en 5 Mande Bud 1880 
kæntrede i Brændingen ved Gud-
hjem og selv anden med Nød og 

næppe reddede Livet. 

1 de senere Aar har Ipsen ernæ-
ret sig som Stenhugger, men Søn-
nerne valgte Søen, begge tog de 
Styrmandseksamen og sejlede paa 
Langfart. Den ene er nu Forret-
ningsdrivende paa Bogø, den anden 
Assistent paa Middelgrundens Fyr-
skib. En tredje Søn og en Datter 
bor i København. 

VI løjer vor Lykønskning til de 
mange, der -sikkert vil indløbe paa 
denne deres Højtidsdag. 

En betydelig skrap 
Lejekontrakt. 

Et forlovet ungt Par i Stavanger 
som skulde giftes, var i den An-
ledning paa Jagt efter Lejlighed 
De fandt ogsaa en hus en ældre 
Enke, men før de fik den, skulde 
de underskrive følgende Kontrakt • 

Hver Fredag skulde Manden i-
føre sig en ren Skjorte og have 
et rent Lommetørklæde. Hver Dag 
skulde hans Fodtøj være blank-
pudset. Lejerne mimre ikke mod- 
tage fremmede. De marine ikke 
sælte Børn i Verden. Ølglas !mal-
le ikke henstelles I Vinduet. Lejer-
rnaatte ikke gas ud efter Mørkets 
Frembrud. 

Den synes det unge Par var for 
skrap. og de foretrak at vente pari 
en anden Lejlighed paa lidt tante-
tigere Vilkaar. ' 

Kortipi I. 
Svenskeren, Oberst Melarder har 

I en Bog 	Arbejdstrøje og med 
Vanddringsstav• skrevet følgende 

om Kortspil — vel nærmest legende 
Sigte paa, hvorledes dette drives i 

Sverige. 
Vi andre kan dog nok ogsaa 

have godt af at læse del. 
,Nuar man spiller Kort er det 

sjældent for Gevinstens Skyld, har 
man forsøgt at indbilde mig, men 

det er ikke lykkedes. Og Arbejde-
ren, som plejer at sige sin Mening 
mindre forblommet, skal nok uden 
Omsvøb forklare, niar han er i 
del Humør, al Pengene er Hoved-
sagen, Spændingen egentlig ube-

hagelig og Adspredelsen en Biting. 
Man vil have liere Penge og selv 
med Risiko for at blive „Kapitalist" 
vilde man fortsatte at spille, til 
man blev en rigtig stor Matador. 

Herremanden, som allerede er 
Kapitallist, spiller naturligvis ikke 
at den Grund. Hans Sjæleliv etaer 
aabenbart altfor heil dertil. Penge-
ne tænker han ikke paa. Det er 
bare Tidsfordriv, mier smeden en 
som han sidder oppe til langt ud 
nes Mnreetiker•iee erg Mander 

Kort. 
Kime Venner, lad os dog holde 

op med at spille Komedie for hin-
anden. VI skal ikke søge et ind-
bilde os selv eller vore Medmen-

nesker, at vi i de line Saloner ikke 
er el eneste Gran bedre end dem, 
der sidder i en tilspyttet Tredje-

klnssesvogn og smækker Kortene 
pari Bænkene under Eder og For-

bandelser. Om Spilledjævelen op-
træder I Frakke og stivet Skjorte-

bryst eller i Bluse med 011epla-
maner, kan det godt komme ud 

pars el. For en Djævel er han. Jeg 

bar let hanl I en tilrøget Hytte 1 
ols pen Børetrappen i Paris. 

Del er den murene Fremtoning. 

Og Jeg genkender ham derpaa, at 

lien skyer Kirkeklokkerne og op-
terer sig i Overensstemmelse med 
sin sande Natur, neer noget Ord 

Ira det hofs Evighed og Armeer 
nuar hans øre. 

Spilleraseriet er ved al ødelæg-

ge vort Folk. I Salonerne faer det 

Tag i blaserede Herrer og ube- 
akaeltigede Damer, paa Bondelandet 
sidder 10-sars Drenge paa Lande- 
vejskanten og stjæler Kobberakillin-
gerne fra hinanden. Hvad skal der 
blive af et Folk, som lader Heldet 

bestemme over sig og fordriver 
Tiden med at søge at „flair' sine 
Medmennesker ? 

Og .hvordan skal det via med 
en Ungdom, som ikke har højere 
Interesser end Spil og sanselige 
Nydelser ? 

Trykfejl. 
Allinge-Sandvig Afholdsforenings 

Sammenkomst skal være Fredag 
ikke Tirsdag. 

•Mo'r, hvorfor er Onkel Hans 
ses stor ?' 

_Det er fordi ban altid var artig 
de han var lille og spiste alle si• 
ne Skorper I" 

,Hvorfor er da Far arta lille ?' 
Pinlig Pause. 

Hr. cand. phil. C, Influtelean 
hovdl I Søndags et foredrag paa 
Alholdshoteitat r Rønne om »Na-
tionernes Matten mod Hennage-
don'. Taleren omtalte først Lord 
Georges med tieres Udtalelser om 
del fortvivlede Forholr: i Europa. 

Et iæeken de Menneske maa 

spørge: Er det Menneskenes En-
deligt? Er der Resultatet af Kristen-
dom og Kultur? Da maa vi huske 

paa Herrens Bon Komme dit Rige: 
Og hans Rige skal komme. Talte 

derefter ud fra Aab. 12,16 med 

en Klarhed, der røbede el fridgaa-

ende Kendskab og Forstaaelse al 

Bibelen og puapegede, at det just 

nu var den onde Dag der var 
inde, og al Nationerne er paa 
Marsch mod Harmagedon ; men 
efter denne Tid skal der komme 

en herlig Tid. 
Hr. Liatichau holder Foredrag 

her pas Nordlandet over de sam-

me eller lign. aktuelle Emuer. 

Se orner. Annonce. 

Kongen med 10,000 
Hustruer. 

Det kan være vanskelig nok at 
lorsørge øen Hustru — hvor van-

skeligt maa det da ikke være for 
en eksotisk Konge al holde 10,000 
Hustruer standsmæssigt! I Slam 

er del imidlertid Tradition, al Kon-
gen skal have ikke mindre end 
10,000 Hustruer, og det var læn-

ge en Sædvane i delle Land, at 
Kongen skulde benytte største De-
len at sin Tid til at opsøge nye 
Hustruer, vistnok en Slags Her-
skevirksomhed, som kunde være 

ret anstrengende. 
Ved Siden af Kongeslottet i Bang-

kok findes en meget stor Bygning 
som huser Kongens Hustruer. Den 
forrige Konge, Chulalongkorn, hav-

de tilmed mere end 10,000 Hustru-
er. 

Kongen af Stime Hustuer er 

Inddelt i torskeflige Klasser. Nog-
le Hundrede er adelige, Resten 
mindre fornemme. Der mader_ en 

livlig Rivaliseren mellem dem. og 
at og til kommer der et Sammen-
stød at mere eller mindre haand-
gribelig Natur. Der lindes imidler-
tid Hundreder at Tjenerinder, som 
trods al Respekt for Kongens Hu-
struer, griber ind og skiller de stri-
dende. 

Selvielgelig har Kongen en 
Mængde Børn. Den nuværende 

Konges Bedateluder havde næsten 
90 'Ellinge, og den nuværende har 
114 Søskende ! 

Gudstjeneste. 
Søndag den 25 November. 

Allinge Kirke Kl. 10. 
Ols Kirke KI. 2, 

Kvindel. Arbejderforbund 
Allinge-Sandvig 

alholder Geteralforaulandlag 
paa Forsamlingshuset Hammershus 
Torsdag den 29. ds. Kl. 7%. 

Bestyrelsen. 



Gadehoste, 
Fel ek0Sle, 

SIU%ekosle, 
W. C. Børster, 

Gulvskrubber, 
Skurebørster, 

Opvasker koste, 
ler. 

Neglekørsler, 
Karskrubber, 

Stort Udvalg — flittige Priser. 

3. V. Var5en 

Venlig indbydelse 111 

emissionsuge 

i elsker 217issionsflus 
26. November til I. Ilecbr. 

1923. 
Mandag d. 26. Kl. 71/2  

Missionær Laursen, Ringkøbing. 
Tirsdag d. 27. Kl. 7 1/1  

Missionær Janus Dam, Rønne, 
Onsdag d. 28, Kl. 4 

Pastor Frøkløer, Nyker. 

Torsdag d, 29. Kl 4 
Missininer Madsen, Helsinge. 

Fredag d. 30. Kl. 7 Miss. Madsen 
Lørdag d. 1. Kl. 7 

Missioner Techerning-Møller. 

--,„Arbejder ikke for den Mad, 
BOM er forgængelig, men for den 
Mad, SOM varer el evigt Liv, hvil-
ken Menneskesønnen vil give eder. 

Joh. EN. 6'.!"; • 
P,in Samfundets Vegne 

Villads Christensen. 
Sognepræst. 

Hjertelig Tak 

-«•••■•■ 

rmrrr,irmersgftsrer 

2ojesen .7Cofoed, hene 
Slurtra•Ettde 17. 

Inkissation, Oekumenlikrivning etc 
Trættes I tiasie Onsdag Forind. 

Sovekammermøbler m. in. er pas 
Lager og sælges til billige Priser. 

II. Gregersen. Ro 

Ungdoffisll»de 
afholdt, om Gud vil i Luthersk 
Rissionsforening i Allinge 

Søndag den 25. ds. Kl. 2-4 og 

Der afsindets med en Kop Kaffe. 
A. Rønne, H. Mortensen og 0. 

Thorngren Inler. 
Alle er velkomne. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Efteraarsfest Lovdag 

den 24. Kl. B Atten. 
Nis. Møde Søndag den 23, Kl. 
4 Elm. 

Farvelmode for Officererne 
s Alten. 

Alle Møderne ledes af Komman-
dant og Fru Larsen Balle. 

En hink 

Formiddagspige 
søges straks. 

Frit Kofoed. 
Allinge Jernbenestation 

En Kbrepiak tabt 
i Allinge eller pas Vejen til Tein. 

Bedes Indleveret I Nordlandets 

Handelshus. 

Frøhalm 
vil blive afbrændt paa mine Mar-
ker i de !orale Dage. 

E. J. Andersen, 
Sandvig. 

Prima svære galvaniserede 

Varmedunke 
sælger vi for 3 Kr. 

?Mune ittitnntei. 
1rolnatforretutug. 

Lovdag den 2.1. ds. 

53i6elsfie foredrag 
af cand. phil. RedJkier C. Liittichan holdes 1 Olsker Forsam-
lingshus Fredag Lien ?.3 ds. Kl. 7%. 

Emne Lægedom for Folkeslagene. 
Guds Rige oprettes pæn Jorden. 

Rutsker Forsamlingshus Lørdag kit 24. Kl. 71/,, 

Emne: Nationerne paa Marsch 
mod Harmagedon. 

Den merforestartende Verdensstrid set i Bibelens Lys. 

Allinge r „Ham mershus• Søndag den 25. Kt. 4, 

Emne: Verdens Skabelse, Verdens 
Katastrofe, Verdens Genoprettelse. 
Be Afholdshotel Minilag Ira 25. Ki, 

Emne: Guds Verdensplan 
1 Modeiltning til menneskelige Overleveringer. 

Alle indbydes venligst. 

International Forening for Bibelstudium 

r , 
5ozr'()tele 	zxioter 

sorte og kulørte i største Udvalg. 

Kjoler for 010111e fra 13,75-70 Kr. 
Bluser 
	 3,50 

Nederdele. knlorte 	6,90 
do marine, læggede 10,50 

Kulørte uldne Bornekjoler I stort Udvalg. 

Hestekød 
Isas nu igen som Regel daglig. 

Carl Jacobsen, 
Allinge, 

Klaverundervisning 
tilbydes At konservatorieuddannet 
ung Dame. , 

Treflos hver Dag eller 2. 
N. Weselle, Sandvig 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planch, 	 EråernogetiVejen 

som har set, hvorledes 

Borums veleidhiipbrodrioe 	P F3 11.enhilligst. 
Blegvand. 

Remy Risstivelse i 2 kg. Pakker 
og løs Viegi. 

a (93. £azut 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Allerbedste hm Krysialwito 
Pin Soda. 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvli-
kaarligt forlange dette hojflne Produkt til sine Maal- 
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Bundvig sælger 

~1~.~~9  

3agigemerer 

Yrov Cigaren A. K. P. 
Den bedste til Prisen 
hun 1.1 lir. pr. haste 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Vi tilbyder 

det bedste Bagepulver, 
der kan fremstilles. — Gør et Forsøg ug De vil blive tilfreds. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning, 

tugrtcr i Nordbordolms Ugeblad! 

for udvist Opmærksomhed ved vort 
Sølvbryllup. 

Nydammen, Rutsker. 

Buffet'er 
Dækketøjsskabe, Spisestuestole, 

Allinge-Sendvig 

Afholdsforening 
afholder offentlig Foredrag og 
Oplæsning n! Bradeernit sier Aa-
kerlund, Hasle, paa Forsamlings-
huset Hommershus Fredag d. 23. 
Novbr. G at.s Adgang. KI 7,30. 

Fotogral A. Kjoiler, 
Udsalg af R1111011101' i mange 

forskellige Sna.relser. 
Fine Ram melisier i sten Udvalg. 
13illeiler indrammes 
Det er Ikke for tidligt at 

bestille Jule-Fotografierne nu. 
Vent ikke med Optagelserne til 

de korle, mørke Dage. 
Fotografering kun Ira 10 2, 
Atelieret er aabent 

Søgnedage 9— 0, Søndage 10 —3. 

Salmiaksæbe. 

Hyld Sleogslte 85 Ore kg. 
Aggerbechs Sæbespanner 

Ægte essive Vaskepulver. 
Lundsteds • 

Riese 	'Jersil 
Ægte Perlecilonssæbe. 

Ægte Sunlighttebe, 

Alle MennesKer 	Blegsoda. 
p 	Lagermans Skurepulver st. dr em. Pk. 

repareres hurtigt og billigt. 

Alle Reservedele haves paa Lager. 
Cyklehandler 

A. Mikkelsen, Allinge, 
Telefon 102: 

'Ege lerolortesdle 45 Ore. 
— Anthossrebe 	45 øre, 
— Ovnebussæbe 	125 øre, 
— Normalsæbe 75 35 ore, 
— Peers Soap 	100 øre, 
- Polm Olivensæbe 100 Øre, 

Bar bersæber med og uden Etuis. 
Alle Slags Medicinsæber, 

saasom Salesylaæbe, 
Karbolsæbe, 
Lysolsæbe, 
Tjæreambe, 
Svovl Tjarissebir, 
Bo rex tube, 
Lazarolsæbe, 

En Pakke med 6 Stk, god Sæbe 1 Kr. 
Fineste Brillantine I Glas 50 - 100. 

'Arnizan Olyserin i Tuber. 
Ovatine Chreme i Krukker. 

Perla Creme I Krukker. 
Clemetls Crem I Tuber. 

Alle gode Mærker Tandcreme. 
Haarvand og Pudder. 

Ekstrafint: Parfumer fil billige Priser 
Stort Udvalg i Svampe 

og Gummisvampe. 

J. B. Larsen, 
Tlf. Allinge 12. 

En Karl 
kart fes Pla Is s±i 3,s eller 1, Debr, 	• 

Ilnegasrd 1 Ilo.. 

De bedste 

Vogn lygter og 
Lygtelys 

Inas Id billigste Priser I 

?Mime P'olonial: oij 
'I■ robuttforretitinq, 

ødespil! buespil! 
flink er Noeitt I dente'. rafl. 

ske Forening alholder Ande-
og Gassespll Lorrhig Aften den 

24. Kl, 7. 	Der bonspilles 5 le- 
vende Ænder og en ("malk 

God UndelhoiJuilig. 
Musik og Oplæsning. 
Kalkbord. 

Husmandsforeningen og Husflids-
foreningens Medie:rimer indbydes. 

Bestyrelsen 

Et Parti svære ret og vrang 

strikkede 

åtremper 
sælges paa ('urund af særligt 

heldigt Indkøb for kun 

Kr. 1,50. pr, Par 

Nordiandels Hudelslills 
Blaa Kors 

og Ito Afholdsforening af-

holder olfeatilgt Foredrag og Op-
læsning 'af d'Hr. Papirhandler Holm 
oq Realskolelærer Petersen Tirs-
dag den 27, November Kl. 7 paa 
Brugsforeningens Sal. 

Fælles Kaffebord. 

6 —7 Ugers 

Grise, 
er til Salg den 26. de. hol 

C. Larsen. Lyngberg 
Olsker. 

Min Ejendom 
ved H.bedam en ul Salg. 

Anders Jacobsen. 

Nagle Hønekyllinger, 
blandede, og R. J. R. Tilltagsba-
ner samt en smuk Hvalp efter min 
Dobermenn sælges. 

Wolf, Sandkaae. 

Hotel Jillilloe" 
•••••••••••••• • • 
!Biografen. 

Søndag den 25. Novbr. Kl. 71/, 

Vildmarkens 
£ronntng 

7 Akter. 
Spændende Handling i den vid- 
underligste Natur fra de nordlige 

Sneruarker. 

• • 
••••••••••••••  

BAL 
Allinge-Sandvig Ungdomsfore-

ning-  afholder Medlemsbal Søndag 

den 25. de. Kl. 	paa Christen- 

sens Sal I Allinge. 
Bestyrelsen. 

pr. Stk., Størrelse 1305'180 cm, lysgraa. 
Samtidig anbefaler vi vort store Udvalg i Uld- og Bomuldstæpper. 

Svære gran uldne Tæpper 125 x 160 6,35 
do. 	do. 	 do. 	125 x 190 7,50 
do. lysdrap 	 do. 	125 y 190 10,25 

Extra svære lystfrap do 	125x 100 11,65 
do 	 do. 	do. 	125,  190  13,6,1 

0 
ved Victor Planek, 

med Deres Gram inophon, da hen-
vend Dem, eller ring til Allinge 102. 

Et Parti Tæpper Al 
I n  Reparationer udføres. 
' 	Reservedele haves 

Cyklehand ler 

2,85 •••••••••••••• 
A. Mikkelsen, Allinge. 

Klingry Merseillesdo. 



Fineste done& Fabrikst 

>b Kg 

Sy selv `geres frjrzfifiert 
Fikse svære Stoffer med tærnet Vrange, 140 cm brede 

og i flere Mønstre, fra Kr. 9,25 pr. m. 

9torlilasthe0 kittibe144uØ. 

  

Uldtæpper. 

9ferre- 
Xonfektion. 

Søgnedage. 
Illanna-leandelz 

t) 
8,25 2,00 
8,42 2,13 
8,55 2,33 
9,11 2,49 
9,26 3,04 
9,37 3,17 
9,45 3,25 

Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemenker 
- Rø 
- Tein 
• Allinge 
- Sandvig 

Vi har et stort Lager af Uldtæpper i alle Kvaliteter 
og til alle Priser. 

Barnevognstæpper 1,75 
Svære graa Tæpper 4,50 
Ekstra store do. 9,00 

Nordlandets Handelshus. 

passende som Gaver er hjemkommen. 	Meget lave Priser. 

at De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker. hos Os 

for kun 7 Kr, - saa længe Forraad haves; 

Nordlandets Handelshus. 

ved liflelezergesard - anbefaler Cementr.arir til ri øderate Priser. 
Tagsten - Mursten - klokke - Brøndsten etc. 

Destillinger modtages gerne TIL Klemens s. 5 y dier 
W. Nelson, Aarsballe. 

grye og smukke Varer 

Klemensker Cementstøberi 

8r »e film* over.  

Nordlandets Handelshus. 

Nordlandets 
Handelshus. 

Se vort store Liger et Konfektion 

fer De køber andre Steder. 

Det betaler sig at købe noget 

godt, som holder. VI har kun prima 

Varer, hvor Prisme dur I rub 

Forhold III Kvaliteterne. 

Habitter bo 114 Kr. 
Stortrøjer med aver' Frier 

119 Kr. 

Frakker og Ulatra, torede 

helt igennem og i fikse Faconer, 

44 Kr.. 
for 1111189 Størrelser 39,00 

Arbejdaternklieder fra 6,50 
Ridebenklæder 17 Kr. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

I-) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

lemedvIg-Rente 
(t (t (t 

Fra Sandvig 	10,00 11,20 4,25 8,00 
- Allinge 	10,08 11,28 4,33 8,08 
- Tein 	10,18 11,39 4,43 8,19 
• Rø 	 10,34 11,56 4,59 8,36 
- Klemensker 10,53 12,15 5,18 8,56 
- Nyker 	11,0512,28 5,30 9,10 
- Rønne 	11,25 12,50 5,50 9,30 

1) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

ff) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Søn- og Helligdage. 
Rønne-Iliandvtg 

Fra Rønne 	8,25 12,45 
Nyker 	8,42 1,02 

• Klemensker 8,55 1,15 
- Rø 	 9,10 1,30 
- Tein 	9,23 1,42 

Allinge 	9;33 	1,53 
Sandvig 9,40 2,00 

ffilandylg-Ilernue 
10,05 6,00 
10,12 6.07 
10,21 6,16 
10,35 6,30 
10,51 6,46 
11,01 6,56 
11,20 7,15 

Ordet er frit ! 
Vi gør vor. mange Læsere i By og 

pia Land opmærksom paa, at enhver kan 
his optaget Artikler og Indlæg om Emner 

slængets« er kun, at det skrevne or 
holdt i an sømmelig Poem og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsender. - til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Ad r 	. Ligeledes modtager 
Refleksionen gerne Meddelelser om saa-
denne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter, 

Dette gælder budt Byen og Landet, 
og del er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil Iagttag. den shrengesie Diskre• 
,ion med Hensyn til sine Kilder. 

hrindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2- 4 eftm. 
Sparekassen le-ti og i 4. 
Branddirektøren dn. 
Stempoilifial i Sparekassen. to- 14, 2-1 
Dampskilarapeditionen, søben ved Ski-

bene* Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag efterm., Mandag og 
Toridag Farin. 

Distriktslægen 5-9 og 2-3. 
Polkebogaamlingen pal kaadhuset: 

Udtaan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag i-b, Læsestuen hver Dag til K1.9 

Ilitelpekassen: Forme_ 0. Thurngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanesi ar siben ler Gods 8-12, 2.6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Liliane- d Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 
Skandinavien-Anarikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Sratsanstalten for Lieslorsikring ved Chr. 

Olsen, Massen Kontortid 1-4 em, 
Telegrafstationen 9-12 og 2 -4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 elterm. 
Klemens Jernbanestation 8-12 Frn. 

2-6 Ettrn. 

,,iVord-Bornholms Ugeblad" 
lrybies et Antal al mindst /759 Pump!. 
og forsendte fyrrum  Postrcesenet eller ved 
vare Budt Altings. Sandvig, Olsker, F2n1-

ak". 

„Nord-Boraholass Ugeblad" 
all dam sirrtgrUdbrød4.1. i Notam hers ed 
Uset last 1 ethvert Item og egner sig der-
PI blidt/ lit Avertering..., 

,Nord-Borgholms Ugeblad" 
stilig« gerne Beitetultgatvieet ej enhver Art 
118650M Køb, Salt, Yonallnggnseddelalstr, 
Efter- stier Aflysninger, Aakiloner etc. 
- - 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
'døde/ hver fredag, ban bestilles part alle 
Postkoniontr sand Nu Bladets Kordør ag 
artsler I l(r. hairaurilg. 

Xandsker. 
Det største Udvalg og de billigste Priser kan de linjer rous os 

Fikse Damehandsker i alle Farver 1.00 

Svære Herrehandsker med Voer 1.50 
Børnehandsker i alle Storrelser 

Strikkede Vanter i alle Kvaliteter 
Lasse til Handsker penseltes gratis til vore Kunder, 

Nordlo,ndots Handelshus. 
• 41■•••••••••••••••••••••••••• 
• • 

BORNA MARGARINE  
• 
• er fin, frisk og velsmagende og giver 	

• 

• LÆKKERT Sf4IORREBROD 

••••••••••••••••••••••••••4£  
 • 

Sengeudstyr. 
Svær fjertast Nankin 	2,25 
Stribet - Bolster 	2,75 

do. aobbeltbredt 	4,50 
Ægte fjertæt Dyriesatin 4,50 
God fyldig Fjer 	pr. kg 3,25 
Kraftig slidstærk Landfjer 4,75 
Ande-Halvdun 	 0.00 

Nordlandets Handelshus 
.41 

•  

Pjækkerter 	fra 79.00-22,50 
glædesfrakker, sorte og kul. 41,00 
Velourfrakker, kulørte 	38,00 
Ulstre. svære. kulørte 	48,00 
Kaaber. prima sorte 105,00 • 83,00 
Eskimofrakker, sorte 	66,00 

' 	 '-gs-r- 	elg • 4.*•61,---  
do. med Skind 	147 - 62.00 

Plyskaaber, pressede 	82- 55.00 
do. glatte 	 155 - 125.00 

Alt i prima Forarbejining 

og prima Stoffer. 

Magasin du Nords Udsalg 
sod Victor Planck. 

ZVO ludivo ilidoillger! 
Et Parti brune Kitedainvr sælges f.1 37-39 Kr. 
Ægte blitz, linnia Cheviot K1redning 55-60.65-70-75 Kr. 
Ekstrafin titan Serge. Kiiedaing 115 
Fine kulørte Kamgarn. do -75-SS Kr 
90 Ilerrestortrojer med Uldfoer fra 25-42 K,. 
35 Drengerstortrojer fra 14 Kr. 

Overfrakker, Ulster.. Regnfrakker, Rotorjakker. 
Stort Udvalg 1 Klædevarer tit tinligets Pflne,. 

Stetete Udvalg i Arbejdsbdintlaider hia 6 Kr. Jakker, Veste, Skjorter 

og Bluser I bedste kvriliteter. 
Et meget stud Udtalg og Lager af lim! Herrehatte 5 -6 

Kr., Huer og Kasketter, Seler, Kravetøj. 13 Iligste Priser. 
Tricotage og Garn er vi tillid godt forsyne, med 
Pænt Lager al Kjoletojer i mange Kulører. Lideledes føres 

el fint Lager at Dame- og Heine-Linned, Forkimder, Skorter, Nederdele. 
Et meget stort Lager at Uldtæpper tre -1,25. 

De gear aldrig fejl, nalr De gniir til mig for ;il gøre Deres 1 ilkøb. 
Her lam De reelle Varer til billigste 'Priser ug t storl 

j ettå Xanden. 

Pigefrakker 
Prima uldne Stoffer, -- brude, marineblaa, gronne. 

Ryglande 70 cm 28,85-15,00 
- 75 cm 20;00 -15,50 
- 80 cm 21,50-16,25 
- 85 cm 23,85-17,5 
--, 	100 cm 26,50-19,75 

Smaa Drengefrakker. Reglen Facon. graa og brune. 
Ryglande 48 cm 	53 cm 	68 c ci 
Pris 	11,85 	12,85 	13.85 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plauck, 

6,10 
6,29 
6,46 
7,02 
7;19 
7,32 
7,40 

7,40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Teln 
- Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

9,15' 
9,29 
9,31 
9,45 

10 01 
10,11 
10,30 


