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Vinterlandskab 
at den rumænske Digter 

Vasrle Aleeiandri. 

Pad den øde Himmel vandrer 
Skyer frem I lange Rækker, 

sorte, truende Kolonner, 
Bom deri blege Hvælving dækker, 
Hvide Fnug som Sommerfugle 

flagrer sværmevis til Jord ; 
gennem Jordens hvide Skuldre 

en beængstet Skælven for. 

Hele Dagen, hele Natten, 
helt til Gryet Snefnug danser, 

Jorden dækker sine Lemmer 
med et iskoldt Sølverpanser, 
og den blege Sol, der gusten 

bag de tætte Skyer staar, 
er som Ungdomsdrømme 

bag de lange, svundne Aar. 

Hvid er Højen, hvid er Sletten, 
al Ting viskes ud af Sneen ; 

som et Tog af Genfærd 
er de, hvide Popler i Alleen. 

Paa• derr øde, tomme Hede 
uden Sti og Spor at se 

slettes fjærne Landsbylænger 
af den hvide Taagesne. 

Men det lysner, Skyer viger, 
Solen deres Mure splitter, 

og det vidtudstrakte Sneland 
smiler i dens Strnaleglitter. 

Se : en lille, væver Kane 
ud fra Dalens Sti sig svang, 

fylder helt den sølverklare 
Vinterluft med Bireldeklong. 

Chr. Stub-Jorgonsen, 

'‘Podan 
flyver man? 

Af Lejtn, Militærflyver. Foltmann 
—o— 

Hvor ofte er det ikke hændet 
at Passagerer, der var i Færd med 
at begb. e sig ud paa en Flyvetur 
her spurgt, om man nu og3aa kom 
ned igen. Selv om Flyveren godt 
ved hvad vedkommende mener 
hermed, har han dog flere Gange 
for Spøg dristet sig ril at sige :-
„Jo, al komme ned igen, det r 
De under alle Omstændigheder 
sikker paa." — Selvfølgelig er det 
ilske 	rigtigt at svare saaLdes. 
Saadanne Spørgsmaal viser imid-
lertid, at langt de fleste Mennesker 
endnu betragter en Flyvetur som 
en stor Sportzbedrift. Og mon 
Grunden hertil ikke er denne, at 
kun de færreste rigtig ved, hvad 
Flyvning er ? — Naar man etaer 
Mimi en stor Passagerflyvemaskine, 
hvis Bruttovægt er 3 a 4 Tons, 
ja, saa kan de fleste endnu ikke 
rigtig forstaa, at en sandart Masse 
ved egen Kran formaar at hæve 
sig fra Jorden og yderligere at ma-
nøvrere let og elegant i Luften. 
Problemet Flyvning er endnu for-
holdsvis nyt ; man er ikke rigtig 
veninel III at tænke over de For-
hold, der gør Flyvning mulig. 

Og dog er de fleste Passagerer 
glade og begejstrede efter endt 
Flyvetur. Begejstringen skyldes 
maaike nok for en Del det frern- 

merlartedelEved.:;alnvære 17,,Luften, 
en Følelse, som de fleste ikke 
kender til daglig — samt den her-
lige Udsigt ; men Begejstringen 
efter endt Flyvetur har sikkert for 
de fleste Passagerers Vedkommen-
de sin Grund i — „et nu er man 
kommet helskindet ned til Jorden 
igen'. Hvor mange Mennesker 
hører man ikke hævde, at de al-
drig I deres Liv vilde sætte sig op 
i en Flyvemaskine — med mindre 
denne befandt sig staaende f en 
atlasset Hangar? Denne underlige 
Mistillid til Flyvning har dog en 
seere let Forklaring. Flyvningen 
er endnu af forholdsvis ny Dato. 
Det er ikke mange Aar siden man 
stadig hørte og læste om Uheld 
og Flyveulykker. Hver Gang no-
get saadant hændte, ja saa blev 
det udførligt meddelt. Senere, da 
Flyvningen blev mere almindelig, 
blev man ved med at berette om 
de skele Uheld ; men man glemte 
nu til Gengæld al berette lige saa 

I 

udførligt om all del, der blev fløjet 
uden Uheld, og det var langt det 
meste. Uheldene gør imidlertid 
et dybere og mere blivende Ind-
tryk end alle de utallige vellykkede 
Flyvninger. For at styrke Tilliden 
tii Flyvning, maa man bestræbe 
sig lur i saa stor Udstrækning som 
multet at oplyse om alle de glim-
rende Flyveresultater, der fra Dag 
til Dag præsteres rundt om i Ver-
den, 

Lad os lidt nærmere betragte 

hvorledes Flyvningen 
gatir for elg. 

Det, der i det hele taget har 
gjort Flyvning mulig, er den Om-
stændighed, at Luften er i Besid-
delse ef en vis Vægt og Elastiel- 

lel, NaatiMaskinen ved Hjælp af 
Propellen trækkes fremad, bliver 
Luften kløvet af den forreste Kant 
paa Flyvemaskinens Planer, og de 
Luftdele, der passerer under Planet, 
bliver paa Grund af deres særlige 
Form presset sammen under dette 
og udøver derved et ret kraftigt 
opedgaaende Tryk part Planernes 
Underside. De Luftdele, der pas-
serer over Planet, bliver paa Grund 
al Planets Hvælving slynget noget 
opad, hvorved der over Planet op-
slaar el luftforlyndet Rum, der paa-
virker det som Sug opad. saale-
des fremkommer der to bærende 
Momenter. Del ene trykker paa 
Undersiden, medens det andet ud-
øver el Sug paa Oversiden. 

Mnnovreringen i Luften 

foregaar ved Hjælp af Rorene -
Højderoret og Sideroret. Disse er 
anbragt bagtil paa Maskinens Krop 
Sideroret i lodlet og Højderoret i 
vandret Plan. Fra Sideroret fører 

Siyreliner hen til en Hammel, der 
er anbragt i Bunden al Maskinen 
— vandret og drejelig om en lod-
ret Tap — og Flyveren betjener 
denne Hammel med Benene. Skal 
Maskinen svinge til venstre, ,træ-
der han i" med venstre Ben — 
Sideroret bliver bevæget over til.  

venstre — og virker nu som Ro-
ret i en Baad. Højderoret er gen-
nem Styreliner forbundet med 
Styrestangen, en foran Føreren an-
bragt lodret Stang, der kan bevæ-
ges frem og tilbage Barrit til Si-
derne. Skal Maskinen bringes til 
at stige, føres Styrestangen tilbage 
— Højderoret fares derved opad, 
der kommer meleiTryk paa dettes 
Overside end pas Undersiden, Ha-
len bliver presset nedad, og Ma- 

skinen vil stige. 
Styrestangen er endvidere for-

bundet med ,Balanceklapperne', 
der er anbragt paa Planernes Yder-
ender. Neer et Vindstød har kræn-
get Maskinen over til en af Sider-
ne, „rettes deu atter op" til vand-
ret Stilling ved Hjælp al disse Ba-
lanceklapper. 

„Huller" i Luften. 

,Hvad er del TIIM har hørt om-
tale som Huller I Luften ?" er der 
mange, der spørger. ,Er seadenne 
Ikke farlige ?- 

Det, som 1 Almindelighed bliver 
kaldt „Huller' I Luften, er de op-
og nedadgaaende Luftstrømninger, 
der opstaar paa Grund af Luftens 
ulige Opvarmning. Solen opvar-
mer ikke Jordoverfladen I lige 
stærk Grad overalt og derved bli-
ver den ovenover værende Lull 
heller ikke al samme Varmegrad. 
Luften er koldere over Vandover-
flader end over Land, og følgelig 

er den koldere Luft over Vand-
overfladen tungere og tættere end 
den varmere og lettere Luft over 
Land. Derved opefter I. Eks. paa 
Grænsen mellem Land og Vand 
nogle ofte ret stærke Luftstrøm-
finger, som mærkes allermest paa 
varme Sommerdage. — Naar en 
Flyvemaskine saaledes kommer fly-
vende fra den tætte, kolde Luft ind 
I den varmere og lettere Luft, vil 
den følgelig synke lidt nedad. -
Noget Hul 1 Luften er der selv-
følgelig ikke Tale om. Den ned-
og opedgaaende Bevægelse, der 
pas denne Maade fremkommer, 
betyder Intet, Flyveren _parerer" 
Bevægelserne med Ror og Balance-
klapper. 

Vindl.n kan pnavirk e 
Mikell, [niers 

paa en lignende Maapr, Idet den, 
naar den stryger hen over Jord-
overfloden, møder forskellige Ter-
raingenstande og Ujævnheder. der 
ligeledes foraarsager op- og ned-
artgaaende Luftstrømninger. Imid. 
lertld behøver Passagererne ikke 
at være sea bange for denne Uro. 
Maskineri gynger maaike lidt, men 
Flyveren har hele Tiden Føling 
med alle disse ujævne Pasvirknin-
ger. De fleste Maskiner er end-
videre saaledes konstruerede, at de 
al sig selv rettet sig op til normal 
Stilling, efter at være bleven pas-
virket ni el Vindstød. Det er end-
nu ikke hændet for de Maskuier, 
der er blevet bygget den sidste 
halve Snea Aar, at Uroen har bragt 
en Naskine til at styrte ned. 

Narv Motoren gulir ilet» 
1 Luften. 

Endelig er der en Ting, der for-
skrækker de fleste Passagerer, og 
det er en Motorstandsning. For 
det første er Chancerne for, at en 
moderne Flyvemotor skal gas 
Staa, yderst ringe; men ethvert 
mekanisk fremstillet Apparat kan 
selvfølgelig svigte. Skulde dette 
hænde, ja saa sætter Flyveren blot 
„Maskinen lidt pas Næsen" for 
derved at opnaa den nødvendige 
Fart, og saa er Maskinen lige saa 
nanøvredygtig som før Motoruhel-
det. Har Flyveren blot en Smule 
,Højde' paa, kan ban faa Tul til 
at udvælge sig en ordentlig Len-
ding3plads, og saa manøvrerer han 
Maskinen ned paa normal Maade, 
thi der foregaar nu kun det sam-
me, som finder Sted ved enhver 
Landing. Naar Flyveren nærmer 
sig sin Landingsplads, regulerer 
han Motoren ned paa „langsom 
Gang', og Landingen bliver saa 
foretaget uden Motorens Hjælp. 

Hvad Brud paa Maskinen tan-
gaer, ser man ganske bort fra delle, 
thi alle en Flyvemaskines Dele er 
konstrueret af 38å godt Materiale 
og med en saa høj Sikkethedsko-
ellicient, at noget saadant bliver 
anset for utænkeligt. 

Vore Dages Flyvemaskine er et 
langt mere sikkert Befordringsmid-
del end de fleste er tilbøjelige til 
at tro. Flyveren, der til daglig 
tager sit ,TrIp• 1 Luften, tænker 
slet ikke mere paa, at det kan gaa 
galt, end en Cyklizt, der er ude 
paa sin Morgentur. Gid dette og-
saa var Tilfældet med alle dem, 
der kunde tænke 'sig at benytte 
Flyvemaskinen som TranspnrImid-
del. 

I Skov ved Vintertid. 
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Samtalen I Køkkenet.— Lyden af 
Slemmerne trængte alligevel ind. 
cg efter en lille Stunds Forløb 
henne den timet alt Hjerte banke, 
haardt oe tungt som før Hvilen, 
og i Huaedet opstod den generen-
de Uro ai Svie og Seursen, som 
den nervøse godt kender. Lidt ef-
ter lidi nredte denne Uro sig gen-
nem Nervesystemet ud i Legemet. 
Og saa køm det Tidspunkt, da 
der siges _Det bliver værre al at 
ligge 	— og saa stod den trætte 
op. 

Ven del rigtigt, at det blev sær-
re af at ligge ? — Nejl thi var 
Stilliedne ikke bleven afbrudt, hav-
de den trætte fimet en styrkende 
Søvn. Det var Foralyrrelsen, soen 
gjorde det værre. 

.Det gear bedre, liner vi kom-
mer i Gang", vidner mangfoldige 

nervøse. Det er sandt, men — det 

gear kun til en Tid. Atter og atter 
man den nervøse „lage sig sam-
men" og fade, som b e r hen !anet 
den Hvile, han søgte ; men Natu-
ren vedbliver ikke at lade sig nar-
re. I flere Aar kan det ske, men 
en Gang ophører Nervernes Evne 
til rit stramme sig paa Komendo, 
og da dur Mennesket til ingen 
Ting. 

plyndrer 

Hvorledes Ro og ('ro 
indvirker 

pnn Nervesystemet. 

At ligge er — for søvnløses Ved-
kommende — ikke det samme som 
at hvile, Dvt kan rnaaske hjælpe 
til Forslaaelse al nævne et daglig-
dags Eksempel : 

En Nervepatient med megen Er-
faring var ved Middagstid træt og 
havde nogen Hovedpine. Straks 
efter Middag var der god Ro i Hu-
set, og den trætte lagde sig og 
mærkede, hvorledes hele Legemet 
lidt (tier lidt faldt til Ro i Stilheden. 
Etter en god Times Forløb var 
Søvnen %ed nt indfinde sig. 

kom en fremmed Kone ind i Sitr-
en, hvor flusmoderen straks kom 
til Stede, og de to talte nu dæm-
pet sammen. Den trætte tillod sig 
at blive liggende og glædede sig 
over, sari hensynsfulde de to var ; 
og de forlod Stuen og tonnene 

linesilke Rovere overfalder og 
et svensk Skib. 

Ryg Cigaren A. K. P. 
Kr. 14 pr. hel Khsse, 

!øvrigt anbefales vort Udvalg at vellagrede Cigarer og Tobakker 
til billigste Priser. 

stilluge litotouint,  o§ 13rubuitforretuing. 

Tørrede Frugter, 
Abrikoser. Ferskner, Ildomaner. Rosiner, 

Sun Hald Rosiner i Pakker, tørrede Æbler, Bland, Frugter 
sælges absolut billigst I 

?Muge itoluittal,  ug Probarfforretning. 

Versesygdomme 
eg deres Behandling. 

—o— 
Eller en Piece, der er tilstillet 

Danmarks Sygekasser, tiltrykker 
vi Kapitlet om Nervelidelse -
denne om sig gribende Sam-
fundssyge, der er en Følge af 
vort Aarhundredes forcerede Jag. 

Hjemmenes Ulykke. 
Den kommer ofte snigende, Ulyk-

ken. — De var 388 glade for hin. 
anden, den unge Mand og Hustru 
og sari lykkelige med deres stuen 
Bern i det lille, hyggelige Hjem. 

— Saa blev Hustruen lidt telter 
lidt nervøs pari den almindelige 
Maade: Hun h'ev træt, lcd ofte af 
Hovedpine, og Arbejdet gik ikke 
!et fra Haanden som tidligere. Og 
det hændte oftere og oftere, at hun 
ikke kunde huske, hvad hun gik 
eller. Hun mærkede nok, hun in-
gen rigtig Sygdom havde, men 
det var næsten værne med denne 
uophørlige Træthed. Det var hen-

de umulig at være saa glad og 

livlig emu før. — Hun stred imod 
strammede sig op, søgte at glem-
me Trætheden og nrbejde sig fra 
den, men — det blev væne og 
værre! Hun syntes, hun kunde 
sove hele Døgnet, men der var jo 
ikke Tale om at knude blive lig-
gende; hun vilde skamme sig ved 
det, for nun var jo ikke syg. 
Med Bekymring saa og mærkede 

Manden, at der var noget i Vejen 
med hans Hustru, og et det ikke 

kunde „slides hen'. 
Lidt efter lidt svandt den stær-

ke Trang til at sove, og Hustruen 
kunde nu ligge søvnløs en Det al 
Natten, endnu mindre Juane.: kun 
til om Dagen. Hun var nok a I ige-
vel syg ! 

Sid blev der talt med en Læge. 
— Al Lægens ,tørste Read da Ikke: 
blev fuJgr, 
— Sygdommen var Nervesne', 
Nervesvækkelse. 

Det rette Rand mod 
Nervøsitet, 

og det eneste, som virkelig hel-
breder, lød saaledes: Patienten 
aks; ',dee R,) og Hvile og tilstræk-

kelig Søvn og skel skeernes for 
Sindsbevægelse og Overanstren-
gelse! 

Run faa adlød! 

Der kan paapeges Hjem, hvor 
Lægernes !erste og rette Read er 
blevet fulgt, og det har e itid 
været med gom Resultat. — Men 
langt, langt de fleste Nervepatien-
ter har maattet nøjes med nogen 
Medicin. Alt skulde i Hjemmet 
gen som før. Den syges Omgivel-
ser ringeagtede, eller fulgte kun 
halvt, Lægens Read og hjalp ikke 
den nervøse til at forandre Levevis 
en passende Tid, og — det var 
det der skulde til I 

Ikke underligt, at Lægerne bliver 
trætte af at gentage deres første 
Read, som de selv følger, naar 
de trænger til del, og saft kan de 
igen tage deres Gerning op ! 

Hvorfor 
skal de nervøse hvile? 
De nervøse skal hvile, fordi de 

er af samme Kniber som de raske 
-- Lad den raske en Nat sove 
nogle Timer færre, end han er 
vant til, straks fortæller han, at han 
har eStavn tilgode", og er det ham 
muligt, sarger han for at Ina den, 
Faer han i ganske faa Nætter for 
lidt Søvn, er lian .1kke oplagt" 
og fontrelier. at han a dur til ingen 
Ting", 

Dette hører andre raske. pari 
med Delagetse 	Forstaaelse. 

Om' nu Tanken fik Lov at gal 

lidt dybets, skulde det sart ikke 
være muligt at forstas de nervøse, 

der, om de end opgiver at tale om 

del, tivc: Nat sover tur ilde otte 
meget for lidt ! Er det underligt 

at de bliver uoplagte og .dur til 
ingen Ting' ? — De bliver omsi-
det nødte til at ligge meget, men 
al Mangel pas Ro feer de aldrig 

indhentet, hvad de har nigode af 

Søvn. 

Det er længe, meget længe si-
den — heldigvis ! at et skandina-

visk Skib er blevet kapret af Sø-
røvere. Fornylig har imidlertid den 

fransk-atlantiske svenske Damper 
„Salen', som gear Kystfart paa 

Kina og Japan, været Genstand 

for et serøverisk Overfald, idet ki-
nesiske Røvere ude paa det aabne 

Hav har overfaldet Damperen og 

overmandet Besætningen, hvorefter 
Fartøjet sattes paa Grund og plynd-

redes. Ingen af de ombordværende 
blev dog skadede, og Damperen 

En Ponnyvogn 
er til Salg 

1V/takser lint.ker. 

I Fodermester 
1 an 1. eta: fas Plads paa 

Nordre Ni rregaard i Ro. 

Rdbehr købes! 
Gartner Jensen .  

Tlf. 41. 

Den svenske Djurgserden ved 
Stockholm er kendt for sin afveks-
lende og sjældent smukke Natur. 
Hvad Langelinie og Dyrehaven er 
for Københavneren, er Djurgaarden 
for Stockholmeren, en yndet Pro-
menade- og Sportsplads, et Ud-
flugtssted, som beundres bande 
Sommer og Vinter ; her lindes 
Skove og aabne Sletter,– Søer. og 

Alliillle-Saildvil 
kommunale 

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

manden, Joh.s Rønner, Harald Mo-
gensen. 

EP god brugt broeyogll 
er billig ti SVR 

Kusk Johann Witt, 
All.nar ægknark. 

Salg paa 
so.n bliver 4 Uger 1 

Grise, 
Marts er til 

'1'skegnartl i Retshør 

Kanaler, herlige Udsigtspunkter og 
prægtige Skibakker. og herfra har 
man en herlig Udsigt over en Del 
al Stockholms berømte Skrerganel 
„Strømmen", og mod ørt ligger 
den store aabne Bugt, Vartan. 

Vort Billede viser et Parti at 
Djurgnarden, maledes som den i 
disse Dage præsenterer sig. 

Brandkommissionen. 
Herman Mortensen. 

kunde senere med Assistance af 
et engelsk Krigsskib, som blev til-
kaldt pr, h-sadles, atter bringes 
flot, hvorpaa Damperen indtil vide-
re er stillet under britisk Beskyt-
telse. 

Ovenfor giver Tegneren W. Stel-
nart en fantasifuld Skildring af Sø-
røverovelfaidel, som foregik under 

livlig Udveksling af Revolverskud. 
Banditterne var udrustede helt 
moderne nuvel hvad Bande som 
Vanben angaar. 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Laur. Pedersen, Hans 
Madsen. 

Legater. 
P. C. Holm. Haiti 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, Landdistriktstorstanderen. 

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

Hansen, Lalle Pedersen, Jobs, Ro-
mer. 

Skolekommissionen. 
Th. Hansen, Laur. Pedersen. 

Rreadhuset. 
Emil Holm, 	Herm. Mortensen. 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Folkebogsantlingsn. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

IlJnelpekassen. 
0. Thorngren, Formand. 
Snedker Chr, Lind, Kasserer, 

Sundhedskomntiortionen. 
Chr. Olsen, Joh. Rønner. 

Bygningakommisslonen. 
Chr. Olsen, Enid Andeisen, Hans 

Madsen, [kulild Mogensen, Forind. 

Buffalo Shagtobak 
kun 150 Øre pr. 250 Gram. 

Det anbefales al forsyne sig saa længe Lager tisses 

til nuværende Pris. 

le 	)1.01 i 11 	1/4)* 	 r 	• t 	 o rt 

.fra 9jurgaarden ved StocRflolm. 

Værgertiadet. 
trosmanden, Lærer Idenrikaen. 

Sanatoriet. 
Formanden, Supl. Chr. Olsen. 

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

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Rø mer. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herm. Mortensen, 

Hans Madsen, Jolle Rømer. 

Politikorpset. 
M. C. Fund). 

Skolen. 
Th. Halm'', Emil Andersen, For 

manden, Landdistriktatorstanderen. 

Børnebogsamlingerne. 
Chr. Olsen, Har. Mogensen'. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen. 

Hans Madsen. 

Bevillingsneevnet. 
Emil Holm, Emil Andersen. Hans 

Madsen, Johs Romer, Formanden. 

Værgeraadet. 
Emil Holm, Supl. Lane Petersen, 

Jernbanen. 
Emil Holm, Hans Madsen. 

P. C. Holm, Johs. Reimer.. 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brrendsel. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 

Enkebørn. 
Chr. Olsen, Chr. Lansen, Johns 

Romer. 

Peljebern. 
Enid Holm, Adoll Madsen, :Frk. 

I Ijorth. 

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

dersen. 



Ung LØdeko 
er til Sal g. 

Jensen, 
Heslegaard pr. Tein. 

Til ekstra udsone Priser 

4Z,  

- - - 

bortsælges de fra Udsalget tiloversblevne Rester af LagentvvIstlaer-
red, Gardintøj, Kjoletøj, Bomuldstøj m. m. 

Endvidere tilbydes saa længe Forraad haves : 

Et Parti ensfarvede uldne Kjoletøjer. dobb. bredt I 5 Farver samt 

sort til 2,35 pr. m. 

Restpartiet at prima 70 cm bredt Jernbanefløjl, marine og gru,— 
2,50 pr. m. 

Glat Fløjl, smuk rod og gron 2,00 pr m. 

Et Parti hojrodt, dobbefbredt Dynenankin, garanteret fejlfrit og fjertast 

4,25 pr m. 

Dobbeltbredt prima Bomuldstøj til Dynebetræk 2,35 pr in 

Et Parti tærnet og stribet Zephyr til 78 og 90 Ore m 

Hvidt stribet dobheltbredt Satin til Dynebetræk 3,20 pr. m. 

Færdige kulorte Flonelsbluser 2,00-3,50 pr Stk. 

En Sending stærke Drejls-Korsetter 285 pr. Stk. 

Restlaget af Vinter-Overtøj og Helaars-Frakker 
fra Vinteren 1923 udsælges yderst billigt. 

NB. Vort store velsorterede og for Prisstigningen indko ble Varelager 

sælges selvfblgelig til gamle uforhojedo Priser. 

2iagasin du "Xords Udtalg 
ved Victor filanck, 

WA. 	

B. 	A AL ." 	
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 eger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Laer. 

-ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hjem og læses at saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her I Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
tililende Resultat. 

Udsalget i 

C. Larsens Skotøjsforretning 
slutter i Marts. 

Resterne af det under Udsalget fremlagte Fodtøj 
er nu yderligere nedsat, 

Damesko fra 7 Kr , Damestøvler fra 10 Kr 
Herrestøvler fra 13,50. 

Klædevarer! 
Vi leverer Dem Habitter, syet efter Maal 

til nedenstaaende Priser : 

Stribet Buchskindshabit Kr. 78,00 
Graa Peber og Salt Habit 	114,00 
Brun Kamgarnshabit 	123,01) 
Ægte blaa Cheviotsklædning 100,95 
Ægte blaa Sergeshabit 	125,00 

For god Pasning garanteres. 

Det er klogt at købe Deres Habit nu, da enhver 
ved, at Priserne vil stige. 

lorilladols blokhus. 

ft 

fastelavnsfest! 
Olsker lifuslildsøkole afb. 

Fest paa Forsamlingshuset Lørdag  
dear 1. Marts Kl. 7 med forskellig  
gemytlig Underholdning. :->akketest 
ni. ro. FLarnandsf.sienin gen ind-
bydes. 

Entre 25 øre. 
Medlemskort mas pan Forlan-

gende forevises. Nye Medlemmer 
indtegnes hos Bestyrelsen. 

En Pige 
søges til 1. April eller Maj pan 

Tyskegaard 
In gen Malkning  eller Kaldevask. 

Fri paalidellg  

ung Pige 
søge,: el 1. Maj paa Krashavegrd. 

Tlf. Klemens n. 61. 

Mejeriet 
HUMLEDAL 

afholder den ordinære Ger,eralior-
samline  Torsdag den 28. Febr., 
Eftm. Kl. 21/, paa Rø Brugsfore-
nin gs Sal, 

Dagsorden: 
Forhandlingsprotokollen oplæ-
ses. 

2 Regnskabet fremlægges til God 
kendelse. 
Valg  af 3 Bestyrelsesmedlem-
mer. 

4. Valg  id 2 Revisorer, 
5. Forhandling  om Tuberkulin-

underseB:else indenfor Ande s-
kredsen. 
Andragende fra Danske Meje-
riers Mælkeeksport om et ren-
tefrit Laan. 

7. Eventuelt. 
8. Licitation otter Kalkning  at 

Mejeriets Bygninger. 

Regnskabet ligger til Eftersyn 
paa Mejeriet den 25., 26. og  27, 
Februar. 

Bestyrelsen. 

Olsker 
Sogns Sygekasse afholder ord. 
Generalforsamling  Lordng den 
23. Februar, Eftm. Kl. 4 	Oraker 
Forsamlingshus med sædvanlig  
Dagsorden. 

Der fremlægges Forslag  fra 0I-
sker og  Re Sygeplejeforening  om 
Samarbejde med Sygekassen ang. 
Sygepleje. 

LteielLe Rås, Øslermarie og  Ha-
nild, Bodilsker vil komme tilstede 
og  holder Foredrag  Kl. 4 saml gi- 
■ er Oplysninger om Sygeplejesa-
gen. 

Regnskabet vil 3 Dage forinden 
ligge til Eftersyn hos Kassereren. 

Kontrotbøgeine bedes indleveret 
ril Kred formanden først i næse 
Uge. 

Bestyrelsen 

En Dreng 
14-15 Aar, karv faa Plads 1. Apr. 
eller seneie hos P. Pedersen, 

Landlyst pr. Tein. 

Samme Sted er en 1 Aar gam-
mel TYR etter Rø Foreningsly 
til Salg, 

En flink Pige 
søges til I. Maj paft 

Pi legaard i Rø. 

En Karl 
som er vant til at omgens Heste og  
soul vil køre og  sælge Mælk og  
Ø, og  eders være behjælpelig  med 
alt forefaldende Arbejde, kan Ina 
Plads 111 Maj. 

ølhandler Larsen. 
Allinge. 

Strømper 
strikkes og  forføddes hos 

A. Falk, Headland. 

Olsker 
Brugsforening 

afholder ordinær Generalfor-
samling Onsdag de e 27. ds. 
Kl. 7, 

Dagsorden el e, Ve læøg len. 

Bestyrelsen. 

Overretadagrører 

2ojesen Xofoed, Ronne 
ffilorteauegadr 17. 

lokassatien, Dekamentekriroing etc, 
Træffes I Hasle Onsda g  Fornid. 

Paalidelig Dreng 
elver yn gre Karl søges til 1. Maj 1 
paa Krashaveganrd. 

Til. Klemens n, 1;1 

En ung Pige 
kan Ina Plads I Maj paa 

Re Skole. 

En flink Pige 
samt en Anden Borl sø k e til 

Maj lem liaadsladgnard 
Re. 

En Pige 
kan til 1. Maj las Plads prut 

Nordre Noriregaard i f<0. 

En flink Pige 
kan laa Plads ill 1. M 	prut 

Ilondeguard I Rutsker. 

Allinge-Sande  ig 
Haandværkerforening 
fremviser Lysbilleder fra Amerika 
førstkommende Tirsdag KI, 71/, 

pas Teknisk Skole. 
Foreningens Medlemmer har fri 

Adgang. 

Allinge:Sandvig 
Syge- og- Begravelses- 

kasse 
afholder den sirlige Generalfor-
samling  paa Forsamlingshuset 

,Hammershus- Tirsdag den 21. 

Februar Kt. 71,', med følgende 

Da gsorden: 
Beretning  og  Regnskabets God-

kendelse. 
Valg  af Bestyrelse og  Revisorer. 
Forhandling om Indførelse a! 

Tandpleje. 
Eventuelt. 

— Delelter Generalforsamling I 

Begravelseskassen. 
Bestyrelsen. 

Regnskabet ligger til Eftersyn 
1103 Formanden inder' Gencialtor-
Samlinged. 

Slof Rode. 
Ploskendo. 
Allinge-Sandvig Ungdoms• 

forening afholder Maskerade for 

Foreningens Medlemmer Sondag 
den 24' Februar paa Christensens 

Sal. 
PROGRAM. 

Kl. 7 	aabnes Indgangen. 
— 7,30 ludrnarschering  al de ma-

skerede. 
- s,30 Revy. — Allinge set i Ga- 

despejlet. 
— 9 	Katten slems al Tønden 
— 9,30 Præmieuddeling. 

Der udsættes Præmier til de to 
smukkeste Dame- og  111 de to mest 
komiske Herredragter. 

HAL til Kl. 1. 
Nye Medlemmer optages hos 

Kasse. elegi. 
Bestyrelsen. 

Olsker. 
— Kontingent til Bornholms 

Brandforsikring modtages t 
TEIN Brugslorerring  Tirsdag  d. 26 

j da. len Kl. 2 - 4. 
Sognekommissionæren. 
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Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms bødl! Plargarloo 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette bojflne Produkt til sine Mani-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Vi modtager ørne Ordre paa Bredder. 
Alle Længder og Dimensioner haves paa Lager i tørre og fri-

ske Varer passende til Lofter, Gulve Beklædning m. 
Vi har særlig gode kantskaarne "/,, og 1 Toms Udskuds• 

brædder i alle Længder. -- Det er ikke Udsigt til lavere Priser  lore- 
lebig -- tværtimod. 

Der glvea stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Icopal Tagpap og 
svær Læder-Tagpap 

Fra Rønne 
- Nyker 

Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 

8,25 
8,42 
8,55 
9,10 
9,23 
9,33 

Sandvig 	9,40 

Ordet er frit ! 
VI gør vore mange Løsere 1 By og 

P aa Land opmverksom paa, at enhver kan 
est optaget Artikler og Indlem om Emner 
et almen interesse i .Nord-bornholms 
Ugeblad^. 

Betingelsen er kun, et dat skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Gi-varias r, samt at Indsendere - til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adreesa. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladet' Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strtengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage.  
søane-Knnd•lx  

Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemenker 

Re 
- Tein 

Allinge 
Sandvig 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Sand•Ig-Rønne 

f. 	if 
10,

C
00 11

f 
 20 4,,

fT  
25 8,00 

10,08 11,28 4,33 8,08 
10,18 11,39 4,43 8,19 
10,34 11,56 4,59 8,36 
10,53 12,15 5,18 8,56 
11,05 12,28 5,30 9,10 
11,25 12,50 5,50 9,30 

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

1) Laber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag, 

rt) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag, 

Bøn- og Helligdage .  
It.nite-StandvIg 

12,45 
1,02 
1,15 
1,30 
1,42 
1,53 
2,00 

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

8,25 
8,42 
8,55 
9,11 
9,26 
9,37 
9,45 

2,00 
2,1S 
2,33 
2,49 
3,04 
3,17 
3,25 

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

Zet nonlige libfatg 
fortfcrtte, til og nireb 2ørbag ben 8. Mart. 

t'N-,•ctbrifrer er mobtaget 93artibarer 
og flere r',.)ititbrebe %efter ineb 
Wilster og Dynesatin i Maal Ira 1-7 ni, Pris fra 250 Øre ni, 

It ulørt Medium. kolort Satin fra 100 øre tn, 

Helulden hioletoj fra 335 Øre m. 

Med Undtagelse af Uldgarn og en Del Rester, sælges elle 

i Forretningen værende Varer mod kontant Betaling med 

10 pCt. Rabat. 

For Dame- og Herreskreedere Fo'r til Kjoler og Dragter 
cirka halv Pris. 

Messens sne-Vidsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge- Telelon 100  

Post Giro 7562. 

Klemensker Cementstøberi 
ved Hintzegaard - anbefaler Cementvarer til moderate Priser. 

Tagsten - Mursten - Blokke - Brøndsten etc. 
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller 

W. Schou, Aarsb.:11e. 

i gode, lagrede Varer, - Vær saa god at gene deres Bestillinger sna-
rest muligt. 

Nordlandets Handelshus 

lianer i Nordbordolms Ugeblad! 
Billigste Annoncepris. Læse. overalt paa Nordlandet 

Sandvig-Rønne 

Fra Sandvig 	10,05 6,00 
- Allinge 	10,12 6.07 
- Tein 	10,21 6,16 
- Rø 	 10,35 6,30 
- Klemensker 10,51 6,46 
- Nyker 	11,01 	6,56 
• Rønne 	11,20 7,15 

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

10,01 
10,11 
10,30. 

Erindringsliste 

liorgmesterkontoret 2 -4 Pltm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do 
Stempelfilial i Sparekassen. 10 12, 2-4 
Danipskibsexpeditiunen, Elben ved Ski-

benes Ankomst og Algang Tirsdag 
og Fredag Etterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslagen 8-9 og 2-3, 
Folkebogsamlingen paa Raadbuset 

Udlaen hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9 

Hiselpekessen : Formd.. O. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  aaben for Gods B-I2, 2-6 
Kammerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- di Diskontobanken 2- 4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepreesten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skindinavien-Amerikalimen: 

Agent OtIo Gornitzka, 
Statsanstalten. fol Li‘srorsikring ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2 -4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm. 

Klemens Jernbanestation 8-12 Fm, 
2-6 Elbil. 

Ikke 

Priserne paa Æg 
gear stadig lavere, hvorfir vi henstiller til Kunderne at levere Ægene 
hver lige inden Kl. 5 Torsdag Morgen. Derefter modtager 
vi først Æg til tast Pris - efter den nye Notering -- etter Kt. 4 En. 

91orlibutbett.3 kittitbel5Ims. 
Vi rydder op i I.ngeret. af  

Porcelia3n, Glas, 
emaliierede Kogekar og Gryder, 

som sælges til de gamle billige Priser rig endda med stor Rirtiit paa  

mange Ting. 

Nordlandets Handelshus. 
Ekstra fin Klipfisk 

tilbydes til bil ligste Pris 

Allinge Koloniat og Produktforretning. 

Meget 

fine danske Kogeærter 
der ikke kan holde at koge - Isas 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Store hvide Gulvklude 
koster kun 45 Ore pr. SIM, 

?Muge n'olonialz o sYrobuttorretninq 

Bestil Deres Trykuger i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger - Meddelelser - Konvolutter - Brevpapir - Fragtbreve 

•••••••••••••••••••••••••••• • 
• 
• BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

•••••••••••••••••••••••4~ 

Stort Lager af store, praktiske 

Grisetruge med Rum, 
do. lionsetruge do. 

sælges i denne Tid - og ved kontant Betaling gives 10 pCi. R.nbat. 

9torWattbetc.,' 

Vi mille? Frosliri Pumper meget billig 
Svirre store Ailjepumper 2-  og 21,/,-' 

er nedsat betydeligt i Pris. -- Jernrør af alle »entensioner - - 

Opgiv Maal og vi giver billigt Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 

reder, men Tusinder læser 
.Nordbornholms Ugeblad". 
A.nuoncespalter.---  - 


