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Nu løfter de bias Hyacinter, 
der har i Solkarmen ['rads, 
smart grønne og svulmende Spirer 
op over de buede Glas. 

De  saa  og drømte i Kulden 
beg Skærme af hvidt Papir, 
en Drøm om engang at skinne 
med Farve som bleg Safir. 

De gemte bag Løgets Blade 
en Hemmelighed saa blid, 
et ingen sned dens Løndom, 
far det var Spiringens Tid. 

Thi stod man med Løget, da lighed 
det bare en Knold at Jord. 
Men Livet kyssed dels Kærne, 
og se nu, hvor Drømmen gror I 

Thorkil Barfod. 

Et ?art' 
At Alpli onse Dnudei. 

—er — 

Soldaterne er udmattede ; de har 

kæmpet i to Dage og tilbragt Nat-

ten med Tornystret paa Ryggen i 

en øsende Regn. Og dog lader 

men dem stat uvirksomme i tre 

dræbende lange Timer med Gevæ-

ret ved Foden midt i Pytterne paa 

Vejene og Dyndet paa de opro-

dede Marker, 

Overvældede al Træthed og med 

Uniformerne tunge af Regnvandet 

støtter de sig til hverandre for at 

blive varme og for at holde sig 

oprejste. Nogle slaar op og sover, 

læ; ede sig Ill en andimai Tornyster, 

oe  Udmattelsen og Savnene ses 

bedst paa disse slappede Ansigter, 

orer hvilke Søvnen hviler. Kun 

R gn og Snavs, ingen Ild og in-

gen Mad. Himlen er overtrukket 

med sorte, lavthat Rende Skyer, 

Fjend,r overalt tungt ene  Det  

le; færdelige — 

Hvad t edslier talen de? - Hvad 

er det, der Poregear ? 

Kanonerne etaer med Mundingen 

emelt mod Skoven og synes at 

spejde efter noget; Mitrailleuserne 

ligiver skjulte bag Buskene og ser 
ud i Horisonten. Alt synes beredt 

ril Angreb, Hvorfor angiihei man 

de ikke? Hvid er der, niar ventil 

paa ? --- 

Man venter paa Ordrer, eg Ho-
redkvartelei sender ingen. 

Og dog er Hovedkvarteret ikke 

langt  borte. Det er det smukke 

Slet i Ludvig den Trettendes Stil, 

hvis røde Teglsten, der er skyllede 

rene al Regnen, viser sig mellem 

Træernes Kroner. Det er en sand 
Fyrstebolig og nok værdig til at 
Ninykke med en Iransk Marachals 

Fare. Bagved en bred Grav og 

et Stengærde, der danner Adskil-
leiren  fra  Landevejen, ligger brede, 
grønne  Ggeeprae rr i er ; de er ~givne 

at Blornaterparrier og strækker sig 

liee op ;to Husets Stentrappe. -

Fere den anden Side al Bygningen 

vokser store Avnbøge, 50W kun 

lader et sparsomt Lys trænge Ind. 

I err spej klar Dem, der ligger log 

Ungarns Hovedstad Budapest, 

hvoraf vi her bringer el Billede, 

saaledes torn Byen, der er beig-

gende paa begge Bredder al De-

nau, tager sig ud, set fra Bloks-

bjerg, samler i deure Tid Europas 

Opmærksomhed; fordi den lur 

været Hovedstedet for Verde is 

største politiske Skandale. 

Prins Windischgid z Falskrnere-

teralfære, der skulde ruinere Fran-

krig og bane Vejen for et Stels- 

an, svømmer Svanerne rundt, me-

dens Partiugle og Guldfasaner slaar 

med Vingerne og spreder Halen 

ud til et Hjul i et stort tnarnprydet 

Fuglehus ved Siden af Dammen 

bag ved Træerne. 

Skønt Slottets Beboere er bolle, 

mærker man dog ikke den For. 

ladthed og Forstyrrelse, som Kri-

gen ellers fører med sig. Over-

generalens Fane har ydet det sin 

Beskyttelse, se det er besynderligt 

saa nær red Valpladsen at se den 

Ro og det Velvære som strømmer 

ud fra alle disse ordnede Ting -

fra de snorlige Tgerækker oe Al:e-

, rnes dybe Stilfred. 

Regnen, som der ude ophober 

det snavsede Dynd Ira Vejene og 

graner saa dybe Hjulspor, er her 

kun en behagelig aristokratisk  Byte 
som lurbøjer Teglstenenes røde 

Farte og Griespneeerees Grønhed„ 

Og som skyller Oraugetræerm s 

Blade og Svanernes hvide Fj.r. 

Alt etraaler, ah er fredeligt. 	Hvis 

mart ikke sari Fanen, der vajer paa 

Tagets Tinde, og de le Seildveg-

ter, der etaer paa Vagt ved Gitter-

porten, vilde men aldrig kunne tro 

at det var Hovedkvarteret. 

Hestene etaer og hviler sig I 

Staldene, Hist og lier møder man 

nogle Oppassere eller nogle Or-

donnanser i Hverdagsuniform, som 

driver om ved Indgangen til Køk-

kenet, medens et Par Gartnere med 

røde Benklæder roligt ener og ri-

ver Gruset i den store Gaard. 

I Spisesalen, hvis Vinduer ven-

der ud mod Havens Srentrappe, 

kan min se et halvaldækket Bord 

med efproppaie Flasker og tømte 

mntlarvede Glas paa den krøllede 
Dug. Maaltidet et forbi og Gæ-

sterne borte. I Sideværeiset hører 

uren Udbrud al Stemmer, Latter,  

kup I Ungarn, red hvilket Erke-

hertug A'brecht skulde sættes paa 

Ungarns Trone. Alle de skønne 

Planer røg i Lyset, fordi de Iran-

ske 1000-France Sedler for tidligt 

blev opdagede, og Prinsen med en 

lang Hale efter s g af højtstaatinde 

Embedsmænd sidder nu bag Leas 

og Sine og venter pen Dom og 

Straf. 

Budapest undgik saaledes denne 

Geng en Revolte af en Udstræk- 

og Lyd al Billardkugler, der ruller 

re Sled, og al Glas, der bliver stødt 

mod horanden, — Marschallen er 

ileerd med at spille et Parti Billard 

og Armer n maa derfor vente paa 

Ordrer. 

Naar Marseriallen ført har be-

eyndi et Parti, kan Himlen gerne 

wyrie sammen, uden ni det vilde 

afholde ham fra at spille Partiet 

færdigt. 

Billardet I 

Det er denne store Krigers sva-

ge Side. 

lian etaer eer ri ed en Alvor 

s en pen en Stegnieri. ; h rn et i 

fald Unrior in og har Blys et lie-

dækket af Ordener ;'Øjnene sorra-

ler og Kinderne gløder, ophedede 

al Maaitidel, Vinen og Spilletiden-

skaben, Hans Adjudareer sladr 

rundt om hane tjenstivrige og ær-

bødige, og ved hvert af hans Stod 

falder de r dyb Beundring. Naar 

Marschallen har vundet el Polte, 

skynder de sig alle hen til Mær-

ketavlen; nalr Marschallen vil drik-

ke, vil de alle blande Drikkeri i 

han, Gers. Det Cr en brAt2e1  Blari-
ding at Uniformer og Fjerbuske, 

en Raslen af Epeuletler eg, Ridder-

kors, og ved al se disse line Smil 

og ærtnellge, hulinandsinæssige 

Buk, disse Broderier og nye Uni-

kumer, som enetaler I den smukke, 

med udeknarne Forsiringer pryde-

de Sal med den henrivende Udsigt, 

kommer niav Ill at lærike paa Li-

vet I Complegne om Elteraaret; 

del er et fornøjeligere Skue end 

de snavsede Kapper, der stiar der 

nede pen Vejene i store Grupper 

og trom ser saa uhyggelige ud 

under Reenskyllel. 

Martehallees Modstander ved 

Billardspillet er en lille Kaptain af 

Generalstaben, der er omhyggelig  

ning, som measke vilde have ma-

let Byen rød al en Borgerkrigs 

Brod, og deri gamle forteirtier fore-

løbig sir Liv paa der efter Verdens-

krigen givne Basis som Hovedslid 

i el Kongerige, der ingen Konge 

har — eg som det altsag heller 

ikke lykkedes al købe sig for en 
Vognladning falske, af prinselige 

Hænder fabrikerede Pengesedler. 

paaklæret og friseret og lursynet 

med lyse Handsker ; han er Bil-

lardspiller al første Klasse og i 

Siand ril at gøre del af med Al-

verdens Marchaller, enen han for-

stern at holde sig t ærbødig Af-

stand fra sin overordrede og be-

stræber sig for ikke at vinde, men 

dog heller ikke at tabe alt for hur-

tigt. Det er, hvad man kalder en 

lovende Officer 	. . 

Pas nu paa, unge Mand og vær 

forsigtig. Marichalleu har femten 

Points, og De har ti. Det gælder 

om at holde den eaaende paa den-

tie Murede hele Teten, og De vil 

delved have gjort mere for Deres 

Avet c ment, end om De stod der 
ude rued de and r e t den Risende 

Regn, der fremørkner Hor zenten, 

og snavsede Deres smukke Uni-

form og gyldne Epauletter tor et 

vente pas Ordrer, soul ikke kom-

mer. 

Der er el virkeligt interessant 

Peru. Ballerne farer af Sled og 

stri jaer ag krydser hverandre. Ban-

den giver udenarket Altdag, oe 

Spiller begynder tit blere lidenska- 

beligt 	. Pludselig farer Glimtet 

uf et Kanonskud gennem Lullet,. 

Der navres en dump Lyd. der fair 
Rudeale til al klirre. Arie farer 

sammen og ser urolige paa hver-
andre. Kun Marschallen ser !titel 

intet ; han stiar bøjet over Billar-

det og er i Færd med al beregne 

et storartet Atelagested; han har 

nemlig sin Styrke i at tage Af- 

slag! . 	. 
Men der kom et nyt Glimt og 

endnu et, Kanonskuddene følger 

efter hverandre, stadig hurtigere. 

Adjudanterne løber til Vinduerne. 

Skulde Ficuserne virkelig an-

gribe? 

„Nlaa, ja, lad dem angribe,'  

sagde Mertehalfrn, Idet hen sted- 
te 	,Kaprate, nu er eet De- 
res Ture' 

Geniem hele Sleben gik en 

Mumlen af Beurinne, Terenne, 

der laa og sov pat en Leret, er 
intet I Sammenligning med denne 

Kirscher, der stern tila rolig ved 

sit Billard i Ferene øjeblik 	. 
Imidlertid tiltager Uroen. Mellem 

Literen af Kanonskuddene høres 

nu I gært den skarpe Lyd af Mi-

trailleuserne og Knaldene af Cre-

værilden. En rødlig, so/trendet 

Damp stiger op nede ved den ne-

derste Ende al Græsplænerne ; hele 

den lemerste Del al Parken er I 

Brand, De forfærdede Pasfugle og 

Friherrer skriger I deres Bur; de 

arabiske Heste, der kan lugte Krudt-

dampen, sener og stejler I Bassene. 

Der begynder al blive Røre I Ho-

vedkvarteret. Den ene Depeche 

følger efter den anden og Ordon-

nanserne kommer farende i flyven-

de Firspring. Man spørger efter 

Marschallen. 

Men Mertchellen er ikke til at 

Ina i Tale. Jeg sagde jo før, at 

intet I Verden kunde forhindre 

ham i at spille sit Parti ril Ende. 

.Kaptairi, det er Deres Tur.' 

Men Kaptainene Tanker er andet 

Steds. Der kan man ire Følgerne 

af at være ung; han taber Besin-

delsen, glemmer sin SpIliemaade 

og gør Slag i Slag en Del Stød 

som bevirker at han har vundet. 

Da bliver Marschallen rasende. 

Overraskelsen og Harmen maler 

sig i hans mandige Ansigt. Netop 

I dette øjeblik kommer en Heat 
sprængende og styrter sammen 

midt I Gaardeu. En Adjudant, der 

er oversprøjtet af Snavs, bryder 

forbi Skildvagten og tager Trappen 

et Spring: .Marscbal, Marschal!' 

. . . Min hvilken Modragelse tik 

han ikke 	Skummende at Har- 

me og rød som en kalkunsk Hane 

viser Mairhallert sig ved Vinduet 

med Queuen i Hunden, 

,Hvad er- der pas Færde ? Hvad 

er der dog — Er der da ingen 

Sklidvagrer her —?' 
_Ja men Marschal 

,Det er godt — jeg kommer 

straks — vent paa mine Ordrer, 

for Fanden!' 
Og dermed smak han Vinduet i, 

Men inart altaa verste pas hans 

0,drer, 

Det gør de ogsaa, disse stakkels 
Folk. Vinden pisker dem Regnen 

og Kardietekerne lige i Ansigtet. 

Hele Baraillierier bliver nedniejede 
medens andre stod til ingen Nytte 

med Geværet red Foden, uden at 

de forstod Grunden til deres ti-

vIrliaoinlied. Der er intet derved 

al gøre man renter pari Ordrer—

Men da der ingen udtrykkene' 

Ordrer behøves for ae de, falder 

Soldaterne I hundredevis bagred 

Buskene og I Grøfterne lige loran 

det store tavse Slot. Selv efter at 

de er døde, røndertheenger Grana-

terne deres Lig, og fri deres eate 

neSaar flyder affile det ædle Iran- 



— Sytten I atten! nitten ! 
De har næppe Tid ril at notere 

hver Point. Imidlertid rykker Ly. 

den af Slagtummelen nærmere. 
t• 

Marschallen mangler nu kun ret 
Point. Granaterne kan allerede naa 
Parken, en af dem springer lige 
over Dammen. Den speeklare Fla-
de sattes .1 Bevægelse; en Svane 
farer forfærdet op i en Hvirvel af 
blodige Fjer. Det er det sidste 
ned . . . . 

Nu er del stille. Man lierer kun 
Lyden af Regnen, som falder paa 
Avnbøgenes Blade, og nede ved 
Foden al Højen en utydelig Rul-
len, og fra de opblødte Veje en 
Lyd som ni en skor 1-endl, der 

iler el Sted 	— Armeen er pen 
Flugt. 	Merseballen vandt Par- 

tiet. 

'..- ske Blod. — Der oppe i Billard-

' *rem gear det ogsaa meget haardl 
til: Marseireler har ener faaet 
0.ertegel, men deri lille Kaptein 

er-  fortier/e: elg som en Løve. -
s 

0811111ark8 liolio-Prins 

Prins Aage, der, som bekendt 
er Prins Valdemars ældste Sen, 
hviler for Tiden ud I New York 
el'er Strabadserne i Kabyler-Krigen 

Merakko, hvor han med megen 

Æ-e kæmpede i den franske Frem-
isedlegions Tjeneste. I Amerika 
holder han en Række Foredrag 
om sine Oplevelser i Krigen, og 

de er saa spændende som nogen 
Roman. Amerikanerne kalder ham 
den danske Helle-Prins og modta-

ger ham overall med mægtig Be-
gejstrer-ns. 

Vort Billede er taget I New 
York og er altsaa det sidste, der 

hedes al Prins Aage, G!even af 
Rosenborg. Prinsen er nu lige ved 
39 Aar gammel. 

Eneboeren 

ge den i nærmere øjesyn, og 
større blev min Forbavselse eller 
rettere Forskrækkelse, de jeg nu 
Vinduet hk øje pas et Ansigt, der 
var v endt lige mod mig. 

Imidlertid tag Nysgerrigheden 
Overhaahd, og jeg traadle op til 
Døren og bankede paa, idel jeg 
besluttede al spørge om Vej til et 
eller andet Sted tor at faa Lejlig-
hed til al stifte Bekendtskab med 
denne saa fjernt fra Civilisationen 
boende Mand. Døren blev teeende 
aaenet, og jeg saa nu en lille 
M und med et ret langt, uplejet 
Skæg og et næsten uhyggeligt 
blegt Ansigt, .1 g hilste ham med 
at venligt Godaften og blev derel-
ter indladt. Eller at jeg havde 
spurgt Vej til el nærmere angivet 
Sled, bad den fremmede mig at 
lage Pinds for at hvile forinden 
deri lange Tur. Jeg prøvede Flere 

Gange pas at indlede en Samtale 
med Manden, men delle var gan-
ske umuligt, idet han svarede med 

Enstavelsesord, indtil jeg pludselig 
nævnede Europa, saa soli han 
han hurtigt over paa ulig ug sag-
de , „Er de Europe er es 

Jeg [melede dette og fortalte ham, 
al jeg korn fra Copenhagen i Dan-
mark. „Copenhagen", sagde ban, 
.der har jeg været engang, men 
for længe, længe siden, jeg husker 
et underligt lavt. langstrakt Hus, 
hvor Byens Købmænd samledes 
for at forhandle om Priserne paa 
deres Varer.' Jeg spurgte ham nu 
om han var fra ,the old country', 
skønt jeg var klar herover, da 
hans Maade al tale pen havde la-
bel Franskmanden. „Ja —  sagde 

,jeg kommer fra del smuk-
keste Land i Europa, Frankrig, og 
fra den mest vidunderlige By i 
Verden, Paris. Men', sagde han 
nu næsten barsk, ,det er længe, 
meget længe siden." Jeg sad tavs 

I nogen Tid og grundede over, 
hvad der havde ført denne, som 

jeg lagde Mærke til, særdeles kul-
tiverede Mand fra det livsglade 
Paria til en Hytte i Canadas. øde-

marker. 
Eneboeren havde, medens ban 

talte, laset en tilte ,Eske op af 
Lommen, og, som jeg nu sen in-
deholdt denne et Pulver, som han 
hældte ud paa Haandfladen. og 
derefter holdt han det op til Næ-

sen, Jeg var ikke i Tvivl one, hvad 
det var, men undrede mig over, 
hvorledes dette forleerdelige Pulver, 
det var altsaa ,Cocaln', var kom-

met op her i Civilisationens Oser-
drev. .kg lagde nu ligeledes Mier-

ke til, at hans Ansigt tydeligt bar 
Spor af denne forfærdelige Last. 

,Ja, De bruger forliaabentlig 

ikke dette Stof", sagde han, og 
jeg rystede stille paa Hovedet. 

Da han i nogle Minutter havde 

siddet tavs, udbrød han pludseligt: 
.Nu skel jeg fortælle dero noget, 
unge Mand, De kan maaske ikke 

furstaa det nu, men senere kan 
De maaske Irere heraf. For snart 
25 Ale siden var jeg en lykkelig 
Mand oe levede i Paris, hvor jeg 
havde en ansvarsfuld Stilling som 
Underdirektør i en al de sters'e 
Banker. Min Hustru var 15 Aar 
yngre end jeg og en al de emuk-
kesie Kvinder i Paris. Vi levede 
tilsyneladende fuldtud lykkeligt ind-
til en Dag, da jeg opdagede, at 

min Kone gennem flere /ser Ilde-
de varet mig utro, og da det kom 
til et Opgør mellem os, rejste hun 
bort med deri anden og lod mig 
tilbage som en nedbrudt Mand. 
Negle Aer eller luk jeg Brev fre 
hende, al Manden havde forladt 
hende syg og elendig i Montrers], 
eg  han var derelier taget tilbage 
til London. Jeg log straks ril Lon-
don og fik et Møde med Slynge-
r es, pas et afsides Sted, og — ja, 

r. .aet. der korn kun een rebe- 
gærha l lerende elve, 

Derefter forlod jeg em n erre'e 
Verden og drog ri Crnada og 
kom lige Mistros: III al se m:n Ko-
ne blive begravet, og saa kunde 
jeg ikke mere. i mane r Aar har 
jeg flakker om heroppe r Nure an-
det for al glemme, det lykkedes 
ikke, nu tror jeg nok, det snart 
er to:be jeg venter en Grel, det 
bliver den sidste, og saa glemmer 

jeg.-  — Under denne Samtale 
havde han siddet og stirret frem 
for sig, ligesom han talte til sig 

selv, nu rejste han sig og tilføje- 

de 	,Ja, unge Maud, De er den 
første og sidste, der hører min 

Historie, og kommer De nogen-

sinde IH Europa, ses iænk engang 
Imellem paa den garnle George 

Liabon tre Djævlesoen." 

Nu, da jeg er her tilbage i det 

gamle Land, kommer jeg III al 

lænke paa denne Mands mærke-
lige Llvsskrebne: fra Bankdirektør 

Paris til Eneboer i Canadas tre 
steslese Granskove, og ie2 køn 

ikke Inde være at ønske, al han 
har hall Bsaeg af sin sidste Gæst, 
h n ni, der kunde faa ham tir at 

Iglemme. — — 

hohloler om knib; 
Musikken. 

En meget ung Komponist kom 
engang Id Menne • Forlæggeren 
Itteaerdi. 

— Her bringer jeg Dem min 
nyeste Komposition, en Sang, Jeg 
høaber, De vil forlægge den. 

R ccardi tog Manuskriptet, rr en 
gav del straks tilbage: 

-- Det gør mig ondt, men jeg 
kan Ikke forlægge denne Vise. 

— Hvorfor dog ikke 1 — slam-
mede den unge Komponist. 

— Jo, ser De, kære Ven, ingen 
Dame i Verden vil synge en Sang, 
der begynder med Ordene: ,Da 
jeg var ung 

Komponisten tog ikke helt ulor-
slaaende sit Manuskript tilbage 
og anbefalede sig — tor Fremti-
den. - 

Det var Pneelni. 

Ole Roll opholdt sig elmene 
Paris for at give Koncerter, Nep-

pe var han kommer, derned tør ai-
le Slags [urnemme og dee Folk 
overrendte ham for at se ham ved 
deres Selskaber. 

En smile Hertuginde, Eiegancen 
I egen Person sendte ham en Mid-
dagsindbydelse, ledsaget al deri 
Eiterakille Vilde det være tor dris-
tigt, om jeg ventede Dem I Sel-
skab med De -es Violin? — 

Middagen kom og Gæsterne var 
samlede, kun Ole Bul lod endnu 
vente paft sig. 

I Stedet for anken, endelig -
hans Violin og en 13 Ilet, hvori 
der stod: 

— Da j-g ikke er rigtig rask, 
beder jeg Dem tur r Dag at tage 
til Takke med ruin Violin —. 

En Pige 
kan til I. April eller Maj faa Plads 
paa Krusegaard i Olsker 

Grise, 

Tom Brugsloromog 
Ord. Generitiforanniling 

alhoides Toredagen d 18. Kl. 2,30 
med sædvanlig Dagsorden. 

BORTSALG at urangerede Va-
rer Kl. I 

Bestyrelsen. 

Sender ydsk Forening 
afholder Generalforsamling Tirs-
dag den 16. ds. Kl. 7e30 i Ro For-
samlingshus. Faredrag med Lys-
billeder af Lærer Birch, Højsko-
len. Ikke Medlemmer Entrer. — 
Voksne 50 Ore, Børn 25. 

rominer.  

••••••••••~4, • • 
2iografen. 

Seolag den 14. Februar Kl. 7,30 

beo irallske 
Fransk Komedie i 6 Akter .  
• • 
ihefilbee■••••••• 

Olsker 
KOmmenenkat for 2. Halv-

aar 1925 —26 bedes indbetalt i 
denne Maaned. Fra 1. Marts be-
regnes Rente. For ældre Restan-
cer vil blive foretaget Udpantning 
uden videre Varsel efter 15. ds. 

Sogneraidet. 

Lejlighed 
Ønskes til Leje I. Marts eller April 

Jpnn Frilir Solvang. 

Skonmktion. 
Paa Ingetnandnigtutrd i Rut-

sker bortsælges Fredag deri l9de 
ds, Ki. 1 ca. 80 Rni Brænde af 
Gran og El, ca 25 Bud Bjælker. 
Sparrer og Lægter, ca. 20 Pile-
stammer samt en Del Kvas. 

Endv. en Del Snasæd, Kartofler, 
3 Ledekvier og en lukket Vogn. 

Slagtegris. 
Ell drægtig So ønskes byttet 

med en Slagtegris. 
Rel.:flangen. 

Johnstrup, Klemens. 

Priserne paa Teglsten og Rør 
er nedsat med 20 iset 

Allinge Teglværk 

Humlebi Mejeri 
afholder sin ordinære Generalfor-
samling Fredag den 26 Februar, 
Eftm. Kl 2,30 i Olsker Forsam-
lingshus med følgende Dagsorden 

I. Beretning. 
2. Regnskabet fremlægges til 

Godkendelse 
3. Valg af 3 Bestyrelsesmedlem-

mer, som efter Tur afgaar. 
4. Valg af en Bestyrelses-Sup-

pleant og en Revisor. som efter 
Tur afgaar. 

5. Forhandling om Mejeriet skal 
gaa over til Afregning efter Fedt-
procent. 

6. Forhandling om Mejeriet skal 
foretage Afdrag efter Reduktace-
prøven, og hvor meget. 

7. Forhandling om Forsikring 
i Mund- og Klovsyge. 

8. Eventuelt. 
9. Licitation over Kalkning af 

Mejeriets Bygninger ifølge Kondi-
tioner. 

Umiddelbart efter Generalfor-
samlingen afholder „  Jurmlle- 
dal Godrtingsforening 
Generalforsamling. — Regnskabet 
ligger til Eftersyn 3 Dage forud 
for Generalforsamlingen paa Meje-
riets Kontor. 

,Itenlyreisen.: 

• ..■1•■••••■•• 

All ingv ‘i'alid vig 

Afholdsforening 
afholder Generalforeateling Fredag 
dente. Febrile' sete tiernmerellus. 

En flink og proper 

Pige 
ikke ukendt med Madlavning, kan 
fra Plads I. Marts. 

Fru flECH, Produkten. 

Konfirmeret Dreng 
eller ung Pige kan fea Plads paa 
Allinge Bogtrykkeri. 

En Ko, 
sintr kas.iver 3. kniv sidst i denne 
Mnaned, er til Salg. Besætningen 
har beetaaet Tuberkulinprøven. 

Peter None, 
K ternene pr. Tein. 

En ældre, god 

Hest 
og en kraftig halvandet Aars Plag 
er til Salg paa Bridsensgaard pr. 
Alli rige. 

Olsker 
Husmandsforeng. 
afholder Generalforsamling pas 
Forsamlingshuset Fastelavnsman-
dag Kl. 4,30, 

Kl. 7 Fastelavnsfest i Fælles-
skab med Socialdemokratisk For-
ening. 

Foredrag med Lysbilleder af 
Konsulent Nielsen. 

Derefter forskellig Underhnldn. 
NB. Kun Medlemmer med Fa-

milie har Adgang. Medlemskort 
skal forevises. 

Bestyrelsen. 

Pianoer   ,Orgler 
 ine ro g  

Chr. Transen Holm. Allinge. 

God Foderhalm 
og [ lekkeise er til Salg. 

Banzegaard, Rutsker. 

11(IsijgoesIg og Mgdor, 
Søndag den 14. Februar 

Ols Kirke Kl. 10. Skriftem. 9,45 
Allinge Kirke Kl. 2. 

Kl. 3 i ,Bethels, Olsker og Kl. 
7 i Tein Missionshus: 

J. Rasmussen, Rønne, 
Mandag Kl. 7 i Sands'. Missionsli, 

Missionær L. Hansen 
Onsdag Kl. 7,30 paa Menigheds-

hjemmet. Samfundets Aarsfest 
Lærer Dam og Sognepræsten. 

Luth. Missionsforening 

Søndag Kl. 2 Missionsmode. 
Flere Talere. 

Alle hjertelig velkomne. 

Baptistmenigheden. 

Ungdomsmøde i Allinge Kl. 7,30 

Metodist-Menigheden (,Belesde"). 
Sundalt Gudatjeneate Kl. 4 Elure 

Søndagsskole Kt. 2. 
Enhver er hjertelig verisemmen, 

Pastor Herser-Petersen 

En Tyr, 
2 Aar, af god Afstemning, er til 
Salg. 	

Tleyeleinens n 57. 

—o— 

Skæbnen havde ført mig op 
nord paa omkring Superior paa 
den catradiske Side al Søen, hvor 
jeg var bleven ansat som en Slags 
Ledvogter for et al de store Sav-

aereer, der findes i stor Mængde. 
Jrg levede her i min Ensomhed 

c,. 20 miles fra nærmeste Lands-

by oe  betendi ruse; trods Kulden 
lealeligt. Bu Eftermiddag, da jeg 
heade elerelebreet mit Dagværk, 
eveser,gav  var oservteidende, be-

seere ee jer{ er gsa ureg en Tur 
ned et ces: ;rær ..ed min Hytte 

t'eiletiende -  Sø, seklet Djævlesøen. 
Ef er at jse ,var ganer omtrent 
rundt om Søer., mire mit leje paa j  
et rase  {,læry;!  1•a  Bredden liggen- ; 
st. B e. rrn , 	Fer undrer over paa 

dee. , e ■ +II: , P e Sted at finde en 

II
nære e s. e Veurrine styrede jeg 

:mule, 5 : 0 /hud Myrten tor al III-
■ 

der briser 4 Uger d. 13. sælges j 	- 

fa, :Mortensen, Klemens Si.  jjl  

Samme Sted udlejes 
Telefour n. 29. 

Fyldte Chokolader 
"A L B A" Spise-Chokolade 

,,ANKER" Caeao kun i h/ kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 



I hver stor Pakke et Billede af 

12 Nationers største Skibe, 

frue! Xenaer De „Danmarks" Xaffetilsætning? 
flor lie praoel den, bruser De liljen anden Xaffetilsæfnitij. 

r 	 
Mild og blod, giver ingen hulter Smag i Kaffen 

Forlang .,DANMARK -s hos Deres Leverandør. 

Sundhedskantralleret. 

  

en 

Aarligt Udsalg 
Bemærk mine nedsatte Priser 

GRITZNER 

faas meget:billigt hos 

277 C "neff. 

Allinge Teglværk' 
Fra Lager sælges til billigste 

Dagspriser: 
Drænrør i alle gangbare Stør 

' relser. Tagsten, Mursten og 
haandstrøgne Facadesten, 

Et Parti frasorterede Tagsten 

sælges for 100 Kr. pr. 1000. 

Nye hjettikontno 

tørrede Frugter 

Vi sælger 
svær stribet 'Flonelril BiusLr (12 Undertøj 

lisr kun 1,25 pr, ru. 

i 30 i tl 
	

Lagenlærred. 
!. vært. ubleget 2 Kr. pr m. 

13u e,ri bredt ble,et Lzt,en;ærred 
en svær, stærk Vare 2,75 pr. m, 

,Nordlandets Handelshus. 

Kunstgødning. 
Bestilte Partier bedes meget gerne afhentede Nye 

Bestillinger modtages gierne 

Vi venter en Ladning i disse Dage tig sælger til meget 

lav Pris fur Partier, der afhentes fra Skil) eller kan ekspe-

&res direkte pr Banevogn 

,„ 	 . 	 • 

[1.1;1111'  AOWIltal• 	:1rolik[forretnint; 

Ajletønder 
er i Aar gaget betydeligt ned i Pris. 
Til Føraarsbrug bedes Bestilling 
snarest indgivet til 

klemosker Mukillsugdkeri 
-1-112 9  hvmriL 

RO Brugsforening 
afholder Generalforsamling 'Tors-
dag den IS. Februar, Eftm. Kl. 4. 

Bortsalg K1 2. 
izeNtyreiness. 

Isl. Lammekød' 
prima Kvalitet. 

Letkogende gule Ærter. 

Afskallede Victorleærter 

Fiæklerter 

Brune Bønner 

Billigste Priser. 

t h.1  
15.  • Qaren. 

	

jYtoderne Varer 	

L(dsalget omfatter 

	

L(ch)alg 
	

samtlige 

	

indkøbt kontant 
	

• • 
	

paa Lager 

Derfor billigst 	
• 

	 værerlde Varer 

teessens IJne-2ldsalg 
Tlf. boo 

	 Cir. Olsen, 	 Tlf. loo 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage.  
duorer-Miand•ir 

Ravne 
	

8,25 1,20 6,30 
Nyker 
	

8,43 1,38 6,47 
Klemens 8,57 1,52 7,01 
Rø 
	

9,14 2,09 7,16 
Tein 
	

9,29 2,24 7,30 
Allinge 9,42 2,37 7,42 
Sandvig 9,50 2,45 7,55 

P.111.11i13,- 

Sandvig 9,35 1,00 8,15 
Allinge 9,43 1,08 8,23 
Tein 
	

9,53 1,19 8,34 
Re 
	

10,08 1,35 8,50 
Klemens 10,24 1,53 9,08 
Nyker 10,36 2,04 9,20 
Rønne 10,55 2,24 9,4U 

I denne Plaaned udsælger vi meget billigt 
hele vort Lager af 

Glas, Porcelæn og llekhoosover 
af alle Slags 	Alle Faconer og Mønstre, ukomplette Sæt 

m. m. som ikke skal føres mere, sælger vi særlig billigt 

og nævner hl a. 

Ekstra stærke, franske Kopper - 4 Par 1,50 
do. 	pæne 	do. 	4 Par 1,25 

Stærke ølglas 	28, 30, 32, 36,:r.Bre • pr. Stk. 
Engelske Bordknive, Knive og Galler i; Par. 

Brødknive, bommeknive, Sakse. 
Alle nye emaillerede Gryder, Kasseroller, Kedler, 

Kander sælges med stor Rabat.  

Stærke pæne mønstrede Teskeer. 6 Stk. 70 Bre 
do. 	Spiseskeer og Galler. 6 Stk. 120- 

Nordlandets Handeishus. 

De bedste Kvaliteter i Arlighlojt 

Søn-  og Helligdage. 

Rumme-Sandvig 

Rønne 	8,25 1,20 8,35 
Nyker 	8,41 1,36 8,51 
Klemens 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Illeatedyli-Rsiear 

Sandvig 	9 25 1,00 8,15 
Allinge 	9,32 1.07 8,22 
Tein 	9,41 1,16 8,31 
Rø 	9,56 1,31 8,46 
Klemens 10,11 1,47 9,02 
Nyker 	10,22 1,58 9,13 
Rønne 	10,40 	2,15 9,30 

8,53 1,48 9,03 
9,08 2,03 9,18 
9,22 2,17 9,32 
9,33 2,28 9,43 
9,40 2,35 9 50 

Mine gode bekendte amerikanske Ov.eralls og Trojer i alle 

Sturrelser bade til voksne og Barn. Prima blaa Molskindsben 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld fil voksne og 

Bogin. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

77./ 2Q. end  Vansene Tlf. 29. 

saasorn 
Æbler, hele, borede og i Skiver 
Blandede Frugter. en aldeles 

udmærket Kvalitet. 
Fersken, Abrikoser. 

meget billige Priser. 
Eivetbiker med Sten 50 ø. drikg 

do. 	uden Sten 60 - 
Tørrede Bletabær, Hyldebær 

og kirsebær 

9. S. Larsen, Sillinge 

Appelsiner 
søde og saftige, delvis Blod. 
Friske Æbler, line Kva- 

forskellige Priser. 
Madæbler. god Kvalitet, billige. 
Store, saftige Citroner 

nedsat Pris. 

3 B. Larsen. 

Tor, god halm 
er til Salg paa 

Barnmersitsint 

Tlf. Sandvig 23. 

10 ie. Rabat 
paa Noll 

gives fra nu og til I. Marts. 
Rester til Indkøbspris. 
Prima Tapetklister paa Lager. 

Chr. Mods Tapelhodel 
Allinge. 

finers Gasovne 
og Basapparater 
er meget nedsat i Pris. 

217. 0. Sunefi. 

5 

Urmager og Guldsmed 

Anin=e. Tlf. 93. 



„ROYAL" Koge-Chokolade 
,,B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE BANNK FABRIK 

Vi anbefaler som delikat Spise i Vintertiden: 

Fineste alnakket 	dil Is K H !disk 
saltet lolletlyuder, 

store og smaa Stykker, som skal udvandes 24 36 Timer. 
Amager Ilvidknal. Faxe Kogmerter med tikul. 

Store Victoria .Ærter uden Skal. Prima Flsekierter. 
Smukke borub Byggryn. Rigtig gode bornh. Kartofler, 

som er vokset paa kraftig Sandjord. Priserne er rigtige i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har losset i disse Dage 

13. pCt. Norge Salpeter i Sække & Tønder 

15 1 12 - tysk Kock Salpeter 
20'12 - Svovlsur Ammoniak 

og vi udleverer gerne de bestilte Partier. 

Vi noterer gerne flere Ordrer til senere Levering, 
°grimt af eltill Salpeter I "Snekke 

Nordlandets Handelshus. 

øger De en Pige, en Kalr 
eller en Dreng, eller mang-
l er  De en  Svend eller Lær. 

ling, en Fodermester eller an. 
den Medhjælp, bor De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredng bringes direkte ind 
c. i800 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derlor %a l, 
godt som altid bringe et infredS• 

stillende Reatillat. 

	• 
Bovhalms Spare- & lilankasses 

,------- 	Afdeling i Allinge 6----- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er pati: 

3 Mannedert4 Opptigeltie 	 4,5 pCt. p. ri 
Alvaindelize Sporeliaiotevilknar 4  
Folio 	 sti 	- 	,.- 
i Forsorzelmersoftlelincen 	3,5 
hvortil Præmie, hidtil 2,5  Pel• 

C114615£1.5 

expori 

slanke Flasker 
n7.(3u/d-Elk. 

eL 
1\ fisidcrMeZ, 
I 	 J3o 9. 

••••••••••••••••••••• 

• 
• 

• 

I 

BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velunagende og giver 

.1‘ 

;Ø? ALLINGE ` 
Under Udsalget 

(der er begyndt) 
en Mængde Stortrøjer. Over- 

frakker, Klædninger og 

Regnfrakker tillige med en 

stor Del Manufaktur til me- 

get nedsatte Priser. 
En Mængde Rester af Manufak- 

turvarer er fremlagt og sælges 

til Spotpriser! 

z=i--- -jens Hansen 

Vort Udsalg 
fortsættes til de samme billige Priser som hidtil. 

Alle Metervarer udsælges 1:1 betydeligt nedsatte Priser 

Restlageret af Dameovertoi udsælges 
til halv Pris og derunder. 

Gode Eskimofrakker med og uden Skindbesætning udsælges uden Hen-

syn til tidligere Priser for 15, 25, 35, 45 og 50 Kr. 

Alle Sommerfrakker udsælges til halv Pris. Frit Valg! 
Færdige uldne Kjoler 8, 15, 20, 25 Kr., tidligere Pris 25, 35, 45, 6o Kr. 

Paa Pigefrakker og Skindkraver gives i Udsalgstiden 25 pCt, Rabat. 

Store Mængder af Rester udsælges til ekstra nedsatte Priser. 

sælges 

aVagaåin dit (,)1forcis Udsalg 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Elm, 
Da mpskibsespeditionen, flaben ved Ski-

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

Distriktslægen 8-9 og 2-3 
Folkebogsamlingen (Borgerskolen 1 Sal-

Læsestuen; Søgnedage Ira 5-9Eftm. 
lidlaan Mandag og I-reaag i• 

samt Tirsdag .1-4. 
Hjælpekassen : Form.. Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv 
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6 
Klemens Jernbanestation do. 
Kæmnerkontoret 10-11 ug 2 4. 
jaane- d Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
ostkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
kandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka. 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 

Branddirektøren do. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved 
Stationforst. Koloed Kontortid I--4 Em 
Telegrafstationen 9--I2 og 2 6 
Toldka mr.:t g - 12 For ro. 2-5 bf tern . 

ved Victor Planck 

LÆKKERT SMØRREBRØD 

•••••••••••••••••••••••••114•64 

Aarligt Udsalg 
11111111111111111111111111111V 

Vort store aarlige Udsalg begyndte 

Mandagen den 11. Januar 

og omfatter hele vort Lager 

af moderne kurante Manufakturvarer. 

En Masse Rester er fremlagt til absolut 
Bortsalg, og Priserne er i Aar billigere end 

nogensinde. Vi anbefaler ærede Kunder at af-

lægge os et Besøg, da vi kan gøre Dem en 
Masse meget fordelagtige Tilbud. 

Hordindels Nubisk 

Bestil Deres Tryksager 	Bogtrykkeri 
Regninger - Meddelelser - Konvolutter - Brevpapir - Fragtbreve. 

Alle Menneslier, 
som bar set. hvorledes 

Bornholms Oellelibil Nargarillef 
• t - ernstilles. hehar dies og c.iphevaree. vil ganske uvil-

kaarligt-forlange dette hoffine Produkt til sine Maal- 

tider. 	Alle Forretninger i Allinge-Sandvig Bælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 


