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„Nord-Bornholms Ugeblad'
trykkes 1 et Antal aj mindst 1600 Ekempl.
og fyrrendes gennem Postrastnet
Sandrig, Olsker, Rutsker, Re ag Klemensker.

„IV,irtl-lurnhoim.s Ugeblad"
har den searste Udbredelse 1 Nordre Herud
bliver lavt l ethvert Hjem og egner sig derfor bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser al enhver Art
114450/73 1(00, Salg, Foreningsmeddelelser,
Eller- eller Af lysninger, Auktioner etc.

„Nora-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Pastkontow samt pars Bladets Kontor og
koster I Kr. halvaarhg.

Sneoise,
Se, Solen er draget
i Gyldenstyks-Kjol
at danse over Marker og Enge,
men ingen" Musikanter
ta'r frem sin Fiol,
at gnide de tonebundne Strænge.
Og ingen væne Terrier
danser efter i den Dans,
Fru Sol danser ene
i sin fornemme Glans,
og Dansen gaar vide over Enge.
Og Danser] gaar vide
over Sneklædets Lin,
hvorunder SmaabIonister re de sover.
Den gamle Poppel knejser
saa strunk og saa fin,
al røre sig deri slet ikke vover.
Bag Hegl] og Kær hist ovre
skygger Taagens bleggraa Mur,
ha Vejen høres Lyde
som Klang af en Lur
— muntre Klokker ringe over Enge.
Og Bondens Gearet er hvidklædt
' paa Tag og paa Fag,
et Festskrud, som ypperligt
den klæder.
Vandposten i sin Halmsærk
strutter tor og bag,
som Mo'r Else, naar i Trippevals
hun træder.
Paa • Havens Græs og Gange
ligger Sneen afentiej
med Glans saa skær
som Jomfruens Stivelsetøj,
naar det bredes ved Vaar over Enge.
Fru Sol hel fagert danser
i fejreste Skrud
ud over hvide Marker og Enge,
saa stiv og lin hun ter sig —
en guldsmykket Brud
uden Fæstemand og
Spil lem ands•Strænge.
Seelvblenlie Diamanter
har hun flettet i sit Haar,
dem drysser hun gavmild
ned over Bondens Gaard
mens Dansen gear vide over Enge.
Anders J. Erikshalm.

En forsvunden By
En, der interesserer sig meget for
Bornholms Historie, skr. i østhornholm :
Naar man gaar en Fodtur Ira Aarsdale Fiskerleje langs Kysten over
Frennemark til Svaneke, saa kommer man igennem en forsvunden
By, hvor der kun er Bygningsrester
tilbage al se, og disse strækker sig
langs den bugtede Strandlinie helt
ind til Svaneke By ja selv inde i
Svaneke Lystskov finder man ikke

saa faa af disse Husk-irriter, som
man ogsaa kan kalde dem. De ligger i Jordfladen paa noget forskellig Mande, men i Reglen som firkantede eller aflange Fodmure. I
nogle af disse ses tydeligt Husets
Inddeling og i enkelte findes tydelige Rester af bande Ildsted og Bageovn af Sten og Ler og en brolagt
Gang ud ti] Haven.
En Del af disse omskrevne Hustomter blev for nogle Aar siden udgravede og undersøgte af Hr. Lærer
J. A. Jørgensen, Ibsker, og han
fandt her mange interessante Ting,
saa som Potteskaar af mange torskellige Slags Lerkar, Jernsager
navnlig Knive, Økser, Hamre, Søm
og Jernnøgler i Massevis og foruden
alt dette en stor Mængde utildaunede Jernklumper Endvidere fandtes en stor Del Penge, baade Sølvog Guldmønter, af hvilke den ældste var en svensk Mønt præget i
Lund 1340, nogle vare danske Penge
fra Erik Mersveds Tid. En var en
Borgerkrigsmønt og en stor Mængde
var tyske Mønter, prægede i Hense
stæderne. Endelig blev ogsaa fundet Guld — Gylden, vel bevaret,
præget af en katolsk Ærkebisp 1463.
De lundne Mønter strækker sig saaledes over et Tidsrum al ca. 200
Aar. Alt blev nicisendt til Nationalmuser i København, Hustoniterne
kunde antages at hidrøre fra del
13 -- 14 og 15de Aarhundrede, og
de gør Indtryk at at have udgjort et]
en hel By, som ogsaa havde et Kapel
liggende i Nærheden al sig, vistnok
i Frennegaards Nærhed.
Dette Kapel har Bestyrelsen for
Foreningen ,Bornholm" forgæves
søgt etter i flere Aar — men er
endnu ikke kommet til Vished om
selve Stedet, kun ved man, al det
har været et Kapel i Lighed med
Sct. Margrethe Kapellet ved Magtegaard r Østermarie Sagn opført 1457
af Ridder Sparre.
Huslomtpladsen er fredlyst ved
Finansministeriets Skøde til Svaneke
Byraad af 24de Maj 1900.

November
Vade i Blade,
brune og røde,
isnes af Taagen, som lagde dem øde,
sørgende se, hvor Skovene bløde,
dryppende, dryssende
Kronernes Pragt,
som lappes til Vinterens Sørgedragt,

res egoistiske Interesser saa nogenlunde indbyrdes afbalancerede, at
Menneskeheden den Dag blev et
Kulturens Storværk rigere,
De, der var unge den Gang, kan
ikke have glemt den Begejstring og
OpmærksomhedeBegivenheden vakte
overall. Ogsaa vi herhjemme var
lidt med. Vi sendte Fregatten "Sjælland` under Malth e-B r u n derned
til den store internationale Eskadre,
vi sendte ogsaa Journalister] Robert
Watt, der skrev begejstret, og endnu vanker der Danske om, som
hedder „Ferdinand Lesseps" til Fornevti.
Saa populær var den store Ingeniør.
Den 17de November 1869 stod
den franske Kejseryacht som det
første Skib ned gennem den nye,
jomfruelige Vandvej, der nu endelig
var virkeliggjort efter i Aarlusincler
al trave været en Drøm eller el halvgjort Arbejde af Faraoner, Plolemæor
og Kalder.
Paa Dækket stod Kejserinde E ugen i e med sin snehvide Parasol
op mod den blaanende, solglitrende
Himmel og, ihukommende en Sætning af Ludvig den Fjortende, udbrød hun begejstret, medens Kanonerne tordnede :
„Der er ingen _Ørken mere !"
Mon den ældgamle Fyrstinde i
disse Dage sidder derovre paa sit
engelske Slot og tænker paa hin
Dag tor et halvt Aarliundrede siden,
hvor hun oplevede en af sin Middagshøjdes største Triunder
Suez
fulgtes hastigt af Sedan og langsomt,
men sikkert fulgtes Sedan af Marmit
Eugeine oplevede det allsernmen.
En Decemberdag for ti Aar siden
sejlede jeg gennem Suezkanalen, en
pragtfuld Tur pas atten Timer, som
aldrig gaar ring af Minde. En broget Række levende Billeder af By
vekslede med Land, Oaser med ørken, det smalle Kanalvand med milevid, stille Sø, og over det eksempler] en skylas, solfunklende Himmel, det sluttelig sank orangegul
ned bag Ægyptens Jord og saa
smykkedes med Stjerner som Ædelstene,
Og Maagerne, de snehvide, hvis
Underkrop var som dyppet i den
hlaaeste Blaaelse, Reflekset fra Kanalens Vand.

Og Lesseps' Statue, det første næsten, man ser, naar man stiar ind
mod det ganske flade Land ved
Port-Said 1 Aldrig fik nogen Fyrste
sin Monument paa en herligere ArKrageskrig for Lærkesang,
bejdsplads. Kæmpestor staar han
madden Stub for Korn i Vang,
Rør i de tør ses bionistfyldie Moser, der ined bart Hoved og slaar højre
— gustne Svampe for røde Roser. ; Haand ud al Kunstnerkappens FolKay Larsen.
; der
„E ti I r e z", siger han, „e n tre z,
mesdanies el messieurs! Det
glæder ulig, De vil gøre min Karat
den Ære.'
—0—
Pas den Eventyrfart var del, jeg
I disse Dage er det 50 Aar, siden
traf den gamle Herre fra det andet
Suezk an a I en indviedes.
Kejserdømmes Tid. Han kiggede
Mr. I n k, skrivere. herom i „Dg. Stjerner ud for Ismernes Toldbod,
Nyh.":
da vi laa stille der en Times
For en Gangs Skyld var Stormag- og af en aller anden Grund slog
I terne blevet enige, havde fanel dehan Tappen fra Mindernes Tønde

Orientens Port.

8de Aarg.

ccoecreo=c)
til Fordel for min Ringhed.
Derinde hag Lygterne dansede
jeg for fyrretyve Aar siden I en
Francaise lige i Nærheden af hendes Majestæt Kejserinden pas Khe•
divens store Bal,
Hun var f vinrød Silke og funk•
lede al Diamanter.; og Kejseren af
Østerrig gjorde Stormkur til hende.
Ti Maaneder senere sad hun i en
gyngende Band mellem Frankrig
og England, jaget fra sit Rige.
Ved De, hvem der ogsaa var med:
Al) d-e 1-K ad e r, den store Beduinhøvding, vor tapre Modstander fra
Algier. Han var lorargel over Euro•
pas dekolleterede Kvinder og hviskede el øjeblik: „AI de Ikke skammer sig
Ogsaa Lesseps dansede. Een Gang
med Kejserinder' og mange Gange
med Frøken Autard de Brazard. Et
Par Dage etter blev de viede oppe
i det franske Konsulat. De fik tolv
Børn.
De kan tro, Lesseps havde haft
jeg var en
noget at kæmpe med
af hans yngste Medhjælpere, saa
jeg kender til det. Da han var Konsulatssekretær i Alexandria og omkring 1840 blev Ungdomsven med
Khediv Ismail, fødtes den store Gennemskreringsplan i hans Hjerue, men
da han i 1857 mødte i Paris med
sin Koncession, ,beviste' de Lærde,
at det hele var umuligt, fordi Middelhavers Vandspejl var højere end
det røde Havs.
Og i Englands Parlament skreg
de, al Gennemførelsen vilde blive
Dødsstødet for Englands Handel
med Indien. Husker De det klassiske Ord, at naar en stor Opfindelse
sker, saa brøler Alverdens Okser.
Men sejre gjorde han jo. Jeg ser
barn part den store Dag foran den
brede Tribune ved Strandbredden,
saa glad, saa stolt, saft beskeden
mellem de Tusinder af Mennesker
og blive trykket i Haanden af Franz
Joseph, af Kronprinsen af Preussen
og hvad de nu alle sammen hed.
Hvilken Fest! En Rus i flere Dage,
der kostede den gode Khediv halvtreds Millioner Francs, Aaret forud
havde han beplantet Vejen fra Kairo
ud til Pyramiderne med Træer, der
skulde skygge for Kejserinden, naar
hun besøgte de minderige Steder.
Fuld al Ekscentriciteler var han,
Gæld og Land paa samme Tide'
„Traf De Lesseps senere ?`
„Ikke i tyve Aar. 1890 aflagde
jeg ham er Besøg i hans Villa i
La Chenille. Da var han meget, meget forandret."
.Panama,' lige mumlede jeg.
Obersten rettede sin Oldingeskikkelse og slog ud med højre Haand,
akkurat som Statuen foran PortSaid.
„Min Herre,' sagde han. „Det
Ord bør ikke nævnes paa dette
Sled. løvrigt — har man skabt el
Suez, kan man med rank Ryg bære
et Panama."
Og han gik hilsende ned i Kahytten.

Leveregel —
Nier mange samler sig
til Opraahe-Stævne,
da skal du give al din fulde Evne,
Spyt blot i Bøssen,
bryd dig ej lien Prisen:
dll Giver-Navn vil strimle I Avisen;
og — uraske — opnaar du
lidt Dingeldangel
der hjælper over en alvorlig Mangel!
Men skur en rneorn Kunstner
Irere ug heder,
da luk din Pengepung
hag grove Eder ;
spark ham i Maven,
slna ham paa hane Mund
Tigger, som lian er ;
Søn af en Hund.
Rejs son og se Neapel, før du dør,
Kom hjem med styrket Mave,
friskt Humør,
Madske har Kunstneren,
den Fyr, du ved,
imedens stridt sig
til Fuldkommenhed.
Da kan du — gratis med de mange andre
som lod ham ensom
gennem Smerten vandre
hylde ham kraftigt paa hans Sejrsda'
VOR store Kunstner
leve højt, Hurra Frederik Skousbo.

Hans Datter.
—o—
Vagtmesteren ved Museet i D.,
som for Resten kun i kort Tid havde
haft denne Stilling, skyndte sig ud
tor at aabne den tunge Port, da en
kraftig Ringning forkyndte, at nogen
ønskede at komme ind, skønt Museet den Dag ikke var aabnet for
Publikum. Har: havde ventet at finde
en af Professorerne, som Museet
stod paa venskabelig Fod med ; men
i Stedet for traf han en smuk, ung
Pige paa 18 Aar eller saa.
— Kan jeg fas Lov at tale med
Museets Direktør, Hr. Scherow?
spurgte hun.
— Direktøren er ikke til Stede
for øjeblikket, svarede Vagtmesteren.
— Naar kan jeg træffe ham?
— Han skulde være tilbage Kl.
12, og hvis Frøkenen kommer tilbage igen paa den Tid, saa kanske
. . .
Deri unge Pige saa paa sit Uhr.
— Ja, saa kommer jeg tilbage
KI, 12.
— Tør jeg spørge, hvem jeg skal
hilse Ira? spurgte Vagtmesteren, som
havde etrzerig Grine til at spørge
eller Navnet pas de Personer, som
søgte Direktøren, naar lian var borte.
— Vær sen venlig at sige ham,
at her har tæret en Dame tor al
tale ined ham om Kopiering al et
Maleri, som findes tier paa Museet
Det er Werner Kens e Gulatnyllup
pet', som her er Tale om. Og hvie
De siger til Direktøren, at jeg u

saa lager han sikkert
lians
mod mig.
Derpea skyndte den unge Pige
sig bolt, uden al ane, al Vagrillesieren' ved heades sidste Ord var ge;aadet i den største Forbavselse og
Forfærdelse.
— Hun sagde, al hun var Direktørens Dattert mumlede lian, da lian
endelig havde genvundet Fatningen
saa meget, at lian kunde stænge
Porten. Han vidste jo, at Direktør
Scherow aldrig havde været gift.
Higarledes i Alverden kunde delte
hænge sammen ? Direktøren var jo
kun 36 Aar gammel, og han skulde
have en Datter paa 17-1R Aar I Kopieringen var naturligvis blot et Passkud tor at komme ind og gøre
sine Fordringer paa hant gældende.
Da Direktør Scherow pas Slaget
12 traadie ind i Værelset, var hans
første Spørgsrnaal ;
— Har der væren nogen, mens
jeg vat borte ?
men —. Mere fik Vagtmesteren ikke frem.
Naa, hvorfor siger De ikke nager? spurgte Scbeiow urnalarodig.
— Jeg var bange for, ar Direktøren vilde blive ubehagelig overrasker. For en Time siden var her
en ung Dame. Hun vilde bede Direktøren om Tilladelse til at kopiere
Werner Kims ,Guldbrylluppet•, og
hun bad mig sige, at hun var Hr.
Direktørens Datter.
— Nej, ved De hvad I Enten Irma
De have faaet en Taar for meget
eller ogsaa drømmer De! Min Datter! De ved da, at jeg aldrig har
været gift. De har naturligvis sorn
sædvanlig gjort Dem skyldig i en
eller anden dum Misforstaaelse.
— Nej, saa sikkert som jeg staar
her, sagde hun, at hun var Direktørens Datter, og Direktøren skal
faa at se, at jeg har Ret, naar hun
kommer tilbage.
. — Hvad for noget? Kommer hun
tilbage?
— Ja, hun sagde, al hun vilde
komme tilbage Kl. 12.
- Saa vis bare det uforskammede
Væsen bort. Jeg er ikke oplagt til
den Slags Spøg.
I det samme blev der ringet hæfligt paa Portklokken
— Det er sikkert hende, sagde
Vagtmesteren og skyndte sig bort
til Døren.
Scherow blev staaeride, da lian
helst vilde have en Ende paa Historien med det samme.
Den unge Dame korn nu ind.
— Undskyld, begyndte hun, at
jeg forstyrrer Dem en Dag, De ikke
har Modtagelse. Jeg vilde heller
ikke have vovet at gøre det, hvis
jeg ikke havde stolet paa — — Vær saa venlig at gaa lige løs
paa Sagen. De har været her før,
ikke sandt ?
— Jo, og da jeg ikke traf Dem,
var jeg saa fri . .
— At sende mig en højst ejendommelig Hilsen gennem Vagtme
steren,
Synes De, det er saa ejendommeligt, al en Daner . . .
— Hvadbehager? Og De vover
virkelig lige op i Ansigtet paa mig
at fastholde Deres Paasland om, De
skulde være en Datter af . .
Med lynende øjne raabte den
tinge Pige:
— Hr. Direktøren fører et besynderligt Sprog. Jeg maa tilslaa, at
jeg ikke er vant til at blive behandlet paa denne Maade. Man har orntalt Dem for mig som en høflig,
forekommende Person. Men De
tror kanske, al jeg ikke er den, jeg
udgiver ulig for. Jeg kan heldigvis
legitimere mig. Jeg kan vise frem
de nødvendige Papirer, bl. a, et
Brev fra min Moder.
— Jeg bryder mig ikke om at se
Deres Papirer! raabte Direktøren,
ildrød at Sindsbevægelse, Jeg vil
aldeles ikke befatte mig med den
Sag. Har De forstenet mig?

Ja, jeg bastaar, ar del vist er norsk ,Aftenposftn'a Bellinerkorrepaa Tide, at jeg gigir urin Vej sva- spondent :
rede hun koldt_ Jeg har tøjir meget
Skønt det var Sne,ejr, gik ah
sammen !ned min Fade: ; leen jeg godt, indtic man over Thi ringer teak!
har aldrig nullet en saadan Muse- mødte en forfærdelig Snestorm. ,13ounisdirekien som Dem. Idieu 1
densee• bevægede sig som et Skib
— Vent lidt, bad Scherow bestyr- i oprørt Hav. Passagerkahytten slingtet. Hvem er den Fader, De taler rede voldsomt, eg de fleste var søyin ?
Imidlertid gik det først galt,
syge
Den unge Pige, som begyndte al da Landingen i Berhn skulde foreføle sig lidt ubehagelig tilmode, be- tages.
tragtede vexelvis Direktøren og VagtVindstyrken var da 21 Meter i Semesteren og svarede saa kort:
kundet, og „Bodensee• kunde ikke
— Jeg hedder Mathilde (Kim og komme ind i Flyvehallen, ruel stødte
er Datter af Maleren Werner Kim. mod Taget.
Jeg er for Tiden pas Besøg her i
Herved ramponeredes Kahytten.
Byen og vilde gærve kopiere min Alle Vinduer knustes, og alle tre
Faders Maleri „Guldbrylluppet". Min
Motorer blev ødelagte. Det elektriModer gav ulig et Anbefalingstriev ske Lys slukkedes.
med til Dem.
Da del viste sig, at Landing var
Direktør &herme strøg sig med
umulig, marine „Bodensee• aner
Haanden over Panden, og al For- ' slige op, Kun Mandskabets glimrensktreklcelse over, hvad hamr havde de Holdning, særlig Farerens, Ka p.
gjort, vat Vagtmesteren lige ved al lajuløj mani Fleill m i 11 g s enestaa falde overende.
ende Koldhlodiglind og Konduite,
— Jeg beder Dem oprigtig om hindrede Panik.
Tilgivelse, Frøken, stammede
Nu begyndte en 12 Timers ræd— Denne Dumrian — han pe- selsfuld Dødstart.
gede pas Vagtmeslereti — er skylUden Motorer, uden Lys. drivende
dig i, at jeg har opført mig saa uhøflig mod Dem. Han bragte mig en for Stormen, for nBodensee" af Sted.
saa meningsløs Hilsen Ira Dem Heldigvis lykkedes del hurtigt at
lian kunde ikke bekvemme sig til
komme 1000 Meter over Skydækket,
at gentage den — at jeg antog Dem
hvor der var det prægtigste Maariefor en — — Ævenlyterske.
skin. Efterhaanden sattes undervejs
Da den unge Pige brast i en mim- alle Motorer nogenlunde i Stand,
rer Latter, lagde han først rigtig Der blev sendt traadløst Telegram
Mærke til, hvor sød og elskelig hun om, at inav i Gottia malte holde
saa ud.
all klart, hvis der forsøgtes Landing.
Først nogle Maaneder senere, da
Hanbet marine dog opgives, da
hun var blevet hans lille Hustru —
Benzinmangel nødvendiggjorde en
de blev forelskede i hinanden, mens hurtigere Landing. Det dybeste Mørhun kopiere sin Fars „Guldbryllup- ke herskede alter. Kun en Passagers
pet = fortalte han hende, hvilken
Lommelygte kunde tændes, og ined
Misforstaaelse hans Vagtmester hav- denne mergle Befalingsmændene oride gjort sig skyldig i.
entere sig i Skibet.
Samtlige Kompasser var ødelagt.
I tæt Taage foretoges om Morgenen Landing i Nærheden af en lille
Skov ved lCreuchen, udenfor Magdeburg.
De graved hendes Grav en Dag
Kaptajn Flemming formanede indi Vinterslud, i Vinterkuld
trængende alle Passagererne ril at
og sænked hendes Kiste ned
i Kirkegaardens kolde Muld.
blive siddende, da „Bodensee" ellers
Min Elskov, ak min Elskov,
pludselig vilde stige til Vejrs igen.
den sænkede de ned.
I flere rimer sad de i Kahytten, indtil Hjælpere endelig korn til Stede
Hun elsked alt, hvad der var lyst
Yderst forfrosne bragtes nu Pasog fint og mildt og kønt og godt.
sagererne til mermeste JernbanestaMit lille Hus, hvor hun var Mor,
det blev mig som et Lykkeslot.
tion, hvor man hurtig fik Forbindelse
Min Elskov, air ruin Elskov,
'ned Berlin. Passagererne havde inshin fine, lille Mor.
tet spist i 24 Triner. De udtalte alle
deres Tak og store Beundring til
Nu blev din Bolig trang og kold.
Mit Hus blev tomt, Du var dels All. Kapiajnen og Mandskaber.
„Bodensee's Holdbarhed bestod
Og Livet blev saa taaget graal,
og intet Lys langs Vejen faldt.
sin Prøve; sum en Bold kastedes
Min Elskov, ak min Elskov,
den ofte op og ned, [rem og tilbage,
mit Liv blev tomt og graal.
„Bodensee" skal nu til Friedrichshafen, livorpaa del efter nogle DaNys stod hun her
med Sind om Mund ges Reparation genoptager Passager-

De graved hendes Grav,

og satte Blomster paa mit Bord
og strøg mit Haar
med Haanden blidt
og gav mig gode, milde Ord.
Min Elskov, ak min Elskov,
hvor var dit Smil dog blidt.
Nys stod hun her, nu er hun død,
død hun, som var mit Et og Alt.
Jeg grubler tungt og ved ej Svar :
Hvorfor blev hun al Døden kaldt?
Min Elskov, ak min Elskov,
jeg ved jo intet Svar.
Men i Guds Rige lever du.
Din Sjæl, du selv kan ikke dø.
Jeg ved det vist — vi ses igen bag Vintermulm paa Lysets ø.
Min Fagre fine Elskov,
vi ses hos Gud igen.
Rolf Harboe.

En uhyggelig Luftsejlads.
12 Timer hjælpeløs i Brandstorm.
Den nye Passager-Zeppeliner „Bodensee" har for nogle Dage siden
været ude pas en uhyggelig Tur i
Snestorm, da den skulde fra Friedrichsharen til
Om denne beretter norske Rejsende, der var gned „Bodensee", til

farten.

Udebliver Bladet

Til Festgaver
.annge pæne Ting. Indrammede EI,lieder samt Kort og Telegrammer. Legetøj i stort Udvalg.

Fotografering og Forstørrelser
til Julen Iledes bestilt i god Tid.
Restlager ar Tapeter sælges med
Rabat,

En Herre spadserer paa Ringstedvejen, og saa kommer der en Mand
kørende paa et Læs Tørv.
— Goddag! siger Manden, kan
jeg køre med til Roskilde ?
— Del kan De godt.
-- Hvor !neget skal jeg gi, for det?
— Art, en 6 Kroner kan vel ikke
være for 'neget.
— Nej, del vil jag godt give. Men
det er sandt, jeg skulde ogsaa have
et Læs Tørv, Iran jeg ikke fan det,
De kører ined der.
— .1o, det lian De godt.
— Og hvad skul jeg saa give
for del?
— An — en 5 Kroner,
— Ja, det er godt, men saa kan
jeg vel ogsaa kia Lov at sidde ovenpaa hjem.
— Ja, det kali De godt.
Og saa tjente Herren altsaa 6
Kroner.

Friske Æg.
Gæsten'. Er Æggene virkelig gan,
ske friske?
Opvarteren: ' Dersom Herren vil
ulejlige sig hen tiI Telefonen og
ringe Kirkerup Nr. 47 op, vil han
kunne høre de Høns, der har lagl
dem, kagle endnu,

De averterende
anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Sman Avertissementer kunne dog som Regel
med:ages indtil Tersdag Middag.

Charles Svendclen, Hasle
Telefon 66.

Stor Ir] iriestjedervogo
en Charahare, en brugt Kakkelovn
med 2 Kogehuller samt lims er
III Salg hos
Faneli, Egelund,
Telefon n. 54, Klemensker,

Grise,
Nogle Sik 3 Mdr.s Grise er til
Salg hos

V. Sørensen.
Burrelyngen pr. Allinge.

ammeliter
i fine Mønstre er nu hjemkommen.
Glastegl, Vindusglas i alm. Maal,
Lampeglas, Brændere og Væger samt løse Dele kil Belysning anbefales

Harald Petersen.

1 a 2 Charabancs

licisljellesler og Model,
Søndag den 23. November.
SI. Ols Kirke Kl. 10, Skral. 9'
Allinge Kirke Kl. 2,
Bethesila Kl. 4 A. H. ørendes.
Mandag Ungdomanklelingen.
Tirsdag K. F. U. K.
Onsdag Sambindsmisde.
Torsdag K. F. U. M.

Ordet er frit !
Vi Kar vore mange Lamer. I. By og

pien (.and opmzerkaom pas, at enhver kan
fait optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholma
Ugeblad".
Betingelse!: ar kun, at det Ariane er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rImellg2 Grænser, saml ar indsendere— tit
Underretning for Redaktionen
npliver
Navn og Adresse, Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saltdanne Ting og Forhold, som egner sig
tit Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det 4r en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

til I ri 2 fleste er til Salg.

V. Sørensen, Borre
pr, Allinge.

De allerbedste
Sorter sælges!
Amerikansk Flormel
Dansk lys Flormel
Dansk lys Rugsigtemel

Ægte Japan Ris
Bedste hvidt Rismel

Amk. Hvedegryn
Valsede Havregryn i løs Vægt

Nofilloofils
Et Pub Tffimistikkeii
udsælges for 20 Øre Pk.
Multial- og Pi1B[Illidlaffelfill

En Pige
kan faa Plads formedelst Sygdom paa

St. Vedbygaard
Telf, Rutsker 35.

Allilltie
Søndag den 23 ds. Kl. 7 og Slig

Et Finansgeni.

beder vi Læserne '.tesvende sig pas
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I =dam Fald mas De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge ldr, al De laer
det tilsendt'

OEN med deo sorte Moske

Rønne-Allinge Jernbanes

Køreplan.
Søgnedage.
Rønne—Sandvig

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
- Rø
- Tein
Allinge
• Sandvig

820

630

843

fim
7T3
711
7r1.

903
923
941
954
10-

Sandvig—Reane
11—
1 111
1 124
1142
1205

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

1220
1240

804

sin
840

851
904
922

945
10r105j

Søn- og Helligdage.
Revne—HandvIg
845 1235 450
Fra Rønne
904 1254 509
- Nyker
111 526
- Klemensker 921
9.39 129 544
- Rø
954 144 556
- Tein
154 609
1004
Allinge
- Sandvig 1010 2= 615
ie
230
omn
Sandvi;—ltena

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

645
048 '238 653
058 248 763
114 304 7W
133 323 733
145 335 1313
205 355 810

Stort Lystspil i 3 Akter
Sædvanlige Billetpriser.
Villa eller mindre
!Låg Sted ønskes til Leje
7 eller til Købs her
pas Nordlandet. Billet mrkl, „Hus
1 1 8' modtager Bladets Kontor.

En ny Jageslæde
til 1 a 2 Heste er til Salg hos

!Hans Nielsen,
Degneled, Olsker.

Ungdomsmøde
afholdes i Allinge, out Gud vil,
Søndag den 23. ds. Kl. 2 og Kl.
5, al Luthersk Missionsforening. J. Nielsen fra Skjern taler. — Alle og særlig de Unge, er
hjertelig velkomne.

Ued

Erindringsliste.
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Enorm.
Kæmnerkontoret 10—II ci_g 2-4.

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Laane- d Diskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.

Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, søban ved Skibenes Ankomst og Algang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslagen 8-9 og 2-3,
PostkontoretSøndag —
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Atten.
0
Søndag 9 —1.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Giv,

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen paa Raadhusete
Fredag 7-8,
jernbanest. er aaben Bor Gods 8-12, 2-7
Bageres,
P. Holm
Hjælpekassen: Formd..

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid liver

Fredag Ira 5-7.

Melodisteroes Borlsolll Megado-Jagtgevær,

6 Skuds, Kai. 16, er til Salg eller

vandtes Sofapuden paa Nr. 69 den Bytte med en Double!.
Svend Mogensen,
kan afhentes hos Karetmager Glug
. Telefon 75,
skansen, Allinge,

Rutsker,

Førstkommende Lørdag venter

7i atter

Overrelssql,lloipsH-Koeloed

Grove danske Hvedeklid og det gamle .
! Sct. Morlensgade 17, Ilenne. Telt. 22
Mærke af Glutentoder til Malkekøerne i
Bytogedkontoret i
Fri Handel. ( udl i. F u ld m. %ed
Hasle).

Til Ombytning for leveret Brødkorn har si

Soyaskraa, valsede Soyakag er, By g
Majs samt grove danske Hvedeklid, som sæl-

og

ges til d€ fastsatte Priser.

' .
'''''''
• ''

•
•

.Wolonial=
9roduktforretning

•
•
•
•
•
•

anbefaler

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Kolonialvarer
Konserves og Frugtsafter
Værktøj, Redskaber
Køkkenudstyr, Urtepotskjulere
Kaffestel, Spisestel
Kakkelovne og Komfurer
Tagvinduer, Staldvinduer
Murgryder, Pumper, Jernrør
Brædder, Planker, Lægter
Tømmer, Cement, Tagpap
Søm og Skruer
Smøreolier, Drivremme
Remmefedt, Smørekander
Roegrebe, Roeknive, Roekurve
Børstenbindervarer
Spegesild og Kryddersild

1,/, og 1/, Tdr .

Klipfisk, Fedt, Margarine

•

ø

•

•

.

•
• •
. .

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Alle
Bestillere vil beretter lal Frøet elveje t og plomberet fri
ind etales.
Hovedlage et og a-e disse Leveringer er underkastet Staistrøkontmllens
Kontrol. — Allsaa tørste Kvalitet og den bedste Kontrol,
Klemensker berikErforrelHillg selvvirkende
som kan bydes.
Vi beder vore Venner om at sende os Deres Bestillinger snarest.
KI n 11
1, Pihl.
Nordlandets Handelshus.
Et

•

ræskostøvler

er isjeinkrinniien og sælges billigt
sne længe jeg kan laa
til de Priser.
Jeg har ogsaa nogle Par Støvler
med Lammeskinds-Strømper, som
sælges billigt.
M. Lunds Træskoforretning,
Lindeplads, Allinge.
dem freon

Firkantede Morsø Ovne
er lige gode for Kul. Koks. Torv og Brænde.

øø"%ø•øø~~•••ø•••••■•■•
Vi har 11 forskellige

Torining den 27 ds. Kl. 3 afholdes i Rø Forsamlingshus et Udsalg III Fordel tor Henegaardsmissionen og Arbejdet i
.Tscherning Møller og Sognepræsten taler.
—Gaver ved Udsalget modtages
med Tak al Syforeniugeirs Medlemmer og i Forsamlingshuset nævnte
Dags Form. Alle indbydes venligst

Ovne paa Lager, som
sælges til gammel Pris.
det vil sige, at Støberiet senere har forhøjet

Sognet

e

Priserne med 2 Gange
12% pCt.

".
Til Hjemmebrygning har vi

•
•

••

Alle Slags Rør, Muffer,

frisklavet Malt

og Irisk

snavet hel som knust

ildfast Sten og Ler.

IIIIIMIl• og Gier.

•
•

•

Norillamiets Handelshus,
91orMiutbet5

Vi har Masser af

•
•
•
•
•
•
•

111

Jernstøberi (Se Maskinfabrik

Hasle

Parti

•

Brødrene Anker
Telefon 2.

1,4...kister og Møbler.

Bornholms Frø og Saasæd Central.

Rø.

•

•

Xolonial=
groduktforretning.
•

Brug i Foraaret 1920 sælger vi fra del nye Selskab

.

vore

Nord landets Iblidelt. hus.

•

Kontordag i Allinge Mandag
do. i Hasle hver Onsdag Fm

Xleverfrø, rce4fro,
oefro, afe3vampet Jaakorn

Telefon 2.

Staldkoste, Stuekoste, Gadekoste, Hestebørster, Kobørster,
Skurebørster — og Børster af
alle andre Slags.

Vintersaisonen

—Kvaliteten er god og Priserne
meget lavere og billigst

ti fi3t?bes

Nordlandets Nafdelshus

Kjoletøjer
fra 2,60
Kjolefloneller
- 2,35
Ensfarvet Flonel - 1,35
En ekstrafin Dameserges
2 Alen bred 15,00
Stof til Kostumer fra
10,00

Gode og flotte

Xrepiåke
Norilblels

`en Juk ()Iederdele
forte og Morte, fcelge til finaa 13rifer.
gilefru nr. effen WItinge

Nordlandets Handelshus.

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glistrups
KAFFE.
pecialitet:

t'ardintqer.
utbe (arbintofer fra 1,00 til 3,30 m.
ftlare ljbibe , eitgetcebber fra 8,50.
13ique,og taffeltcepber.
enlorte tarbintøler fra I ftr.
9.1Icfcts «41.4 'lien %Utugt

Xieletqer.
eltilbre Morte 9'ioletøjer fra 8,15
tulorte bo. fra 5,85
etnere Mørk joletMergariter.
Qi'ngefffe R'ioleDbergariter 2.65 ni.
911«3fen, 6,4r, 'tjen %Hinge.

ZrItcon too

Uld og strikkede uldne Klude tages i Bytte for Varer

Ægte :lava K fiffe.

Ny Høst
af bornholmske

Gule Kogeaerter,
stor Hvidkaal,
Nye Byggryn,

valsede og hele, alle Finheder.

Valsede Byggryn i Pakker.
do. Havregryn

De laveste Priser i

-

Nordlandets
Nye Sendinger af

Isl. Lammekød,
amk. Oksekød,
isl. Bankfisk.
Kun de bedste Sorter

billigste Priser.

og til de

Nordlandets Nubisk

ri

har det

tørste

Udvc ig

i Kasketter, Huer og Hatte.
Billige Priser, Gode Kvaliteter.
Drengehuer af imiteret Skind 3.25. BIaa Herrekasketter 2,50.
Stofhatte 7,50.

91orMattbet

hork i Nordhorllhoiffis Pllohlati!
CLO ET TA
ALBAif'›
S ise — Chacolader

tr".•-k

Dame=Konfektion!

4r..
!!,!A\l) OG ()VS:FORSIKRINGSAlefIliSlii...SKARET

SVEA

HOVEDKONTOR: BREDGADE 28
fOdd.Fellowpaia eis søndre Pavillon.,

temel alle Kombinationer al Livsforsikring til billige Kemier
%Cd

Til 4'"

Henvendelse til Selskabets Agentur for Bornholm

V. J. Claussen, Sandvig.

TV, 6n

I fri Handel haves

Glutc;ifoder, Hvedeklid, Majs, Byg, Havre,
Blandsæd.
Knækmajs, Majsskraa, Bygskraa
til Ombytning ventes,

Soyaskraa, Majs og Hvedeklid.
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Nyt Malt, prima Humle.
Nye Byggryn og prima Kogeærter

anbefales fra
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

*-t lorilliolms siiare- & IfillObSSOS
Stort Lager af Frakker, Ulstre, Spadseredragter,
Nederdele og Bluseliv

,---("-- Afdeling i Allinge 6---'
9--Kontortid : 10-12 og 2-4.

,10111.4;1:1 lodslord 13,1i1 alm. SpatekassevIlkaar lil en Rente

...J,

af 4 pCt p. a., part Polio til 2 pCI. p a.

anbefales i prima Kvaliteter til billige Priser.
Med Sejler „Kristian" venter vi

J. P. Sommer.

prima engelske askoks
og med Sejler ,,J. P. Holm'

Store engelske Ovnkul.
Vi modtager kærne Bestillinger til Ekspedition naar Losningen
er overslaaei.

Nordiandets Handelshus.
Kraver og Muffer
le snarest en Sitit.s.adiinig med

i stort Udvalg.

J. P. Sominer.

Store engelske Dampkul
og Prima Elswich Smedekul,
solo sælges til laveste Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

:d1fo'ir1'e8tindbq ~~di~in skalk

Kjoletøj. = Serges.
Heluldne Kjoletejer samt Alpacea og Silketøjer lindes
paa Lager i stort Farvesortiment.
Ekstra prima Serges til Kostumer, Nederdele,
Kjoler og Drengetøj sælges ur. langt under Dagspris

al sædvanlig prima Kvalitet ventes i November Maarted. Vi har el Parti
Item! til Salg og beder om Bestillinger.

91orbtanbet k)attbeiola

15 pyt. åttperfosfat,
20 pCI.Kalisalt, Ægte Chili-Salpeter*
Norges-Salpeter
III Formel 1920. — Det er rigtigt at gøre Bestilling heraf snarest

Nordlandets Handelshus.

Trikotage
til Damer, Herrer og Børn er paa Lager i stort Udvalg
I.

Gør Deres Indkbb, hvor Lageret er størst!
der findes altid noget for enhver Smag,

Det største Manufakturlager paa Nord-Bornholin er

Bornholms rikoarilloldrilis
VEGETABIL
MARGARINE
er anerkendt som den bedste.
Faas hos alle Handlende.

211a3a1iti
Telefon b.
~NM

2"c'rs /rDf alg i 2111incy
J. P.

Sommer.

Telefon 5.

Bestil Deres Tryksager i

011gryikeri

