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„Nord-Bornholms Ugeblad* men disse Data have selvfølgelig
trykkes l el Antal 1.1i mindst 1600 Exempt. i kun kulturhistorisk, ingen videnskaog Jarendes gennem Postsignet I Alling,'
belig Interesse, eftersom de ikke viSandvig, Olsker. Rutsker, Re og Klemensker. ser paa hvilket Standpunkt Spillet
„Nord-Bornholms Ugeblad" stod. Endnu rnangeliuldere er vort
har den slentr Udbredelse I Nordre Ifer7rd
Kendskab i saa Henseende til den
alleer last I ethvert film og egner sig der senere Middelalder og den nyere
for bedst til Avertering.
Tid, hvor det næsten synes som om
„Nord-Bornholms Ugeblad" Spillet vor uddød. 1 Slutningen af
optager gerne Bekendigsrelser af enhver Arl
forrige Aarhundrede ser man dog,
samum Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
at „Skak" har været gjort til GenEfter- eller Aflysninger, AnktIoner etc.
stand tor en Slags Undervisning
„Nord-Bornholms Ugeblad" pas det kongelige Landicadelakade int,
udgaar hver Fredag, kan bestilles pren alle
idel en vis Oppenheimer ved at udPostkontorer samt paa Bladets Kontor og
give en Del udenlandske Problemer
koster 1 Kr. halmar/ikr.
kundgør sig som Lærer deri.
Det er imidlertid først i Trediverne
af dette Aarhundrede (n1 tsar) en. 1830),
al man med Bestemthed, i hvert
Fald i Hovedstaden, kan dalere SkakDecember, dit Mørke
spillets Udbredelse som almindelig
er knugende tungt, og drage en Sammenligning med
din Himmel er skyfuld og lukket - dets Standpunkt i andre Stater. Ved
monstro du har glemt,
vi er Lysets Børn, dette Tidspunkt ved vi nemlig, al
der i Hovedstaden fandtes flere dyghvis solfødte Haab
tige Spillere, der navnlig plejede at
fik Farvernes Daab,
og som i en kort,
samles i den saakaldte „Læseformen staaleride Stund
ening". De mest Iremragende blandt
af Paradiskilder har drukket.
disse var Blankensteiner og Holm.
Blankensteiner havde intet genialt i
Der dæmrer et Minde,
saa (jernt, saa fjernt, sit Spil, han var en Elev af den
det kan ikke dø eller slettes,
strenge Skole, som Philidor havde
det lever og sander i Hjertets Dyb dannet, og som ved hans berømte
som Skabelsens Bliv
Værk nu efterhaanden ogsaa var blemed vældende Liv
ven bekendt her ; ban spillede bedet fylder al Tomhed
og folder sig ud, tænksomt, undertiden altfor langsomt,
saa all, hvad der hungrer,
men han udviklede sit Spil med
mas mættes.
Sikkerhed og stor Konsekvens. Han
spillede senere en Del Partier med
December, det Minde,
Bledow i Berlin, men trak naturlighar trodset din Magt
og bringer os Sejr fra det fjærne.
vis del korteste Skan lige overfor
Dit Mulm blev den tryggeste
denne geniale Taktiker, hvis vækKærlighedsfavn,
kende Indflydelse Tyskland skylder
i Graavejr og Slud
saa meget. En fuldstændig Modsætsprang Livsliaabet ud vi ved jo, at højt over Skyernes Tog ning til B. var den ovenanførte Holm,
slaar Julens forjættende Stjerne.
R.s jævnbyrdige og stadige Modstander i en Række al Aar. Han havde
Aage Hoilmeyer
ingen Skole, ingen Teori, Men lian
besad en af de væsentligste Egenskaber, der danner den gode Skakspiller, nemlig el fortrinligt Overbid, :
ingen af de Kombinationer, der lad
Al Jørgen Møller.
—oindenfor 2 eller 3 Træks Omrande,
I-Ivorledes Skakspillet har udvik- undgik hans Opmærksomhed, skønt
let sig i Gatmark, h vornaar det er
han spillede med en forbavsende
kommen lier til Landet, og hvorle- Hurtighed. Han vilde hvis Striden:
des del er spillet op til vore Dage,
.ovn Skak er Videnskab eller Spil"
er et Spørgsmaal, der kun vanske- havde været afgjort derhen, at det
ligt lader sig besvare, da der kun
er Spil, ubetinget have været non
findes fan historiske Holdepunkter. plus ultra. I sin Glansperiode spilFørst fra den nyeste Tid haves nogle lede lian selvInvede Gainbiter, men
Optegnelser, idet den bekendte frem- tog aldrig selv mod Gambit, for
rager:de Skakspiller, Oberstløjtnant ikke, som han sagde, at ModstanS. A. Sø r e rise ir, der døde 1896, deren skulde lære ham Kunsten af.
I en Artikel, der øjensynlig har væ- Halls Spil var lige overfor en svaret Begyndelsen til en lille Afhand- gere Modstander nf den grusomste
ling om Skakspillets Udvikling tier Natur, idel han aldeles ikke brød
i Landet, har givet et Billede af Skak- sig om en nærliggende Mar, sne
livet Irer i Hovedstaden omkring Ti- længe der endnu var ljendllige Brikden 1830-60. Hans livlige Skild- ker at røve, hvilket i det ham ejenring gengives hermed :
dommelige Sprog hed „at klæde af",
„Faa og tarvelige øre de Kilder, og ingen forstod som han al blotte
hvoraf vi kunne øse, naar vi ville sin Fjendes Svaghed. At en sandar
søge Oplysning om Skakspillets Ud- Operation var en Rædsel for Delibredelse lier i Danmark. Vel frem- kvenlen og til usigelig More for
gear det utvivlsomt af Sagnene fra Tilskuerne, er indlysende. Under
Oldtiden og Kæmpeviserne fra den Spillet illustrerede Holm, der var
første Middelalder, al det ædle Skak en flittig Tentergænger, sine Træk
har været udbredt og til Dels holdt i nied Strofer al Arier eller Talemaa.
højt i Ære blandt vore Forfædre, t der og Sentenser af Dramaer, hvil-

December.

Dansk Skakspil.

ket endmere bidrog til at lorøge
det pikante for Tilskuerne. Smiledes
deklamerede han en Gang, da en
Modstander, der haardnakket havde
vægret sig ved al erkende H. for
sin Overmand, var bragt i Knibe i
del sidste afgørende Parti nf en
March :
„Svend Em undser',
Svend Emundsen I
Før bar du Danmarks Krone skøn,
Nu est du Jarl i Skanne."
med Hentydning til Svend Grethe,
der ved et Forlig blev tvunget til
at nøjes med en Trediedel al Rigel.
Skønt lian I Realiteter ikke spillede
bedre end Blatillensteiner, ja de Hundreder al Partier, som de har spillet, udviser maliske endog det modsatte, er det dog al ovenstaaeride
ler forklarligt, at Iran i del almindelige Omdømme blev anset for en
fuldstændig Heros i Københavns begyndende Skakverden, en Anskuelse,
som Iran selv bidrog til at fæstne,
idet ban i Skakkredsene paa en højst
original Maade 3 la Napoleon I indstiftede et helt Hof af Prinser, Hertuger og Grever, et Hof, hvori han
naturligvis selv var — Kongen. Del
var en Titel, han -nok holdt af al
bære, og som han nødig vilde give
Slip paa, selv efter at han ;enere
to Gange fuldstændig blev overvunden. For Fuldstændighedens Skyld
kan her bemærkes, al Holm forsøgte
sig som Teoretiker, idet han udgav
en lille Pjece, nærmest indeholdende
Skakregler, men den bekræfter kun
den anførte Paastand at Teorien las
ikke for harm
Del Liv, der samledes herskede i
„Læseforeningen", tik pludselig ny
Impuls udefra, idel der Aar 1836
indløb en Opfordring Ira to teologiske Studenter, _Brødrene C. og H.
Møller, til Foreningen, om at spille
et Korrespondanceparti. Dette, der
vist var noget uhørt, og i hvert Fald
det første her til Lands, kom ogsaa
i Stand, og endte med Foreningens
fuldstændige Nederlag. Forbavselsen
var stor over delle de gamle, be•
runde Matadorers Nederlag, men
man undskyldte det med, at det Ina
1 Uenighed i Spillekonuteen, og man
fortrøstede sig til, at der snart skulde
tages Revanche. Denne korn imidlertid. Efter en Række partielle, haardnakkede Kampe, hvoraf desværre
Ina eller Ingen er opbevaret, lykkedes det kun 'ned Møje Blaukensteirier og Holm at trolde Stand lige
overfor C. Møller, medens derimod
H, Møller blev og fremdeles forblev
i ubeskaaret Besiddelse af Valpladsen Disse nye Kampe og del smiledes forøgede Opsving, som Skakspillet derved tog I Hovedstaden,
førte til at de Forskellige Kræfter besluttede yderligere at slutte sig sammen, og i Vinteren 18.13-94 stiftedes „Københavns Skakforeiring".
Foreningens Præsiden) var H. Møller. I Besiddelse al et sjældent og
udviklet Talent, bærer dennes smukke Spil Præget af betydelig Kombinationsevne, høj Grad af Korrekthed
og et fortrinligt Posltionsblik, hvilket sidste navnlig_ er fremtrædende

i Slutningsspillet, hvori han vistnok
slam uovertruffen. Med Hensyn til
hans korrekte Spil har en noget
yngre Samtidig bemærket H. MølJer stræber nitid efter det korrekteste Træk, og aldrig er en forceret
Mal midganel hans Opmærksomhed.
Møllers Overlegenhed blev indirekte
erkendt af Holm ved al denne titulerede knur „Broder Henrik', medens
Blankensteiner Ikke drev del videre
end til at hedde ,Prins Charles'.
Al Foreningens øvrige Medlemmer
man frenduevea C. Møller, Dreyer,
Bjerning og Møllerstrøm som de betydeligste næstefter de ovenfor nævnte Forkæmpere. C. Møller spillede
med en forbavsende Hurtighed, san
han næsten heri overtraf Holm. Hans
Spil var rigt paa elegante Vendinger, men ikke saa korrekt anlagt
som Broderens. 1 Anret 1844 gæstede lian Paris og spillede der flere
Partier med den kort i Forvejen fra
Lifland ankomne berømte Skakspiller Kieseritzky, der gav en Springer
forud, men til Gengæld saa ogsaa
blev besejret. Dreyer var en meget
ekscentrisk, men tillige forstandig
Spiller. Han dyrkede hovedsagelig
Gambitspillene og jo vildere, des
bedre. Skakteorien skylder til Dels
barn Spillemaaden „Nordisk Gambit'. From optog siden med stor
Forkærlighed dette interessante Spil,
der i en Aanække hos os bar Navnet af Dreyers — eller endnu mere
populært Justitsgambit, paa Grund
af Dreyers Titel Justitsraad, og analyserede dels konsekvente Fortsættelse. Da imidlertid omtrent til samme Tid Svenskeren Lindehn ogsaa
havde gjdrt det til Genstand for
sine Undersøgelser og kaldte det
,sverisk Gambit", saa del ud til
Uenighed i dette Punkt, indtil det
endelig nu er bleven harmonisk løst
ved at Partiet er optaget i den moderne Skakverden under Navn af
,Nordisk Gambit". Møllerstrøm var
et af Foreningens yngste Medlemmer, men hans flittige Studium og
naturlige Anlæg tor Skak gjorde
ham ellerhaanden til el al de stærkeste. Han var Elev og stor Beundrer al H. Møller, som han vilde
have narret, hvis han i Forbindelse
med sin uhyre Hukommelse og skarpe
Beregning havde været i Besiddelse
af mere Fantasi, en selv for den
største Matematiker aldeles nødvendig Egenskab for al være fuldendt
Skakspiller".
Del er dog først, da den nuværende „Københavns Skakforening"
i 1865 stiftes med Fængselsinspektør Se v er i n F r o ni som første
Formand, at der konturer mere Fart
i Skakspillet herhjemme.
I Anrettes Løb oprettedes der Skakforeninger i de fleste Byer og hertil bidrog stærkt, at der i Begyndelsen af delte Aarhundrede dannedes
Dansk Skakunion, hvoraf nu de fleste danske Skakklubber er Medlem.
Overlærer T h orese n i Randers
er Formand for Dansk Skakunion,
og denne er igen Medlem af Nordisk Skaklorbund, der bcslaar ni
Foreninger indenfor de tre nordiske

Lande. Nordisk Skakfor bund skiftedes 1899, og denne Mole OrgnnissIion har navnlig bidraget til at skabe
Forbindelse mellem de nordiske
Skakspillere og Udlandets bekendte
Spillere ved Alholclelse nflinterrintionate Turneringer, En sandar Amidtes første Gang i Danmark her I
Byen 1907, og flere andre er senere
blevet afholdt.
,Dg, Nyh."

Kvindens Skabelse
Efter el hinduisk Sagn
Hindu-Guden Twashlrl skabte
Jorden, Lyset, Livet, Manden.
Men da lian var færdig satte
tænksomt Fineren Iran pas Panden.
Thi han havde glemt at give
Manden Ctl Ledsagerinde
Twashtri havde glemt at skabe
Jordens allerførste Kvinde.
Gode Read var dengang dyre,
akkurat som nu om Dage;
thi af Skabemidler havde
Twashtri ikke Spar tilbage.
Og han grubled længe, længe
paa, hvordan han skulde raade
Bod paa den Misere, og han
fandt da denne Fremgangsmaade.
Han tog lidt af Solens Runding,
Stangens Bugtning,
Blomstens Blidhed,
Sivets Svajen, Løvers Skælven,
lidt af Maaneskærets Hvidhed.
Dernæst tog han Duggens Taarer
og en Kende Honning-Sødme,
Vindens Ubestandighed og
Morgengryets første Rødme.
Og endvidre Skadens Skræppen,
Harens Frygt og Gemsens Skyhed,
Turtelduens Kurren og en
Smule af Violens Blyhad.
Endelig han ogsaa laante
Ildens Varme, Isens Kulde — og af alt det, blandet sammen,
skabte Twashlri saa den Hulde.
Dejlig var hun, skøn al skue;
og da straks hun blev foræret
bort til Manden, man begriber
al han følte sig beæret.
Men knap otte Dage eller
frem for Twashtri Manden fluider,
og han klaged _Mester, Kvinden,
du mig gav, mit Liv forøder.
Thi hun snakker, skælder, smælder,
er mig, kort sagt, kun til Plage."
Saadan talte han. Og Twashlri
atter Kvinden tog tilbage.
Men knap var en Uge ganer,
for igen han var hos denne.
Mester", sagde han, jeg kan ej
leve glad foruden hende.
Hendes øjnes Dyb jeg mindes
og jeg savner haardt en Mage."
Saadan talte Iran, Og Twashtri
straks ham Kvinden gav tilbage.
Efter et Par Dage aller
Manden stod torwaslitris Trone:
„Mester, jeg kan ej forstaa det,
men jeg kan ej med min Kone.
Hun er lunefuld og er mig
mere til Besvær en Glæde..
Saadan ralle han. Men Twashtri
saa paa Manden nu i Vrede.

(Ida din Vej og VW* fornejet!,
udbrød Tveathtri. „,Her ej handles
s an haeranden Dag 0711 Kvinden;
hun kan lin ej lal vandle=.,
Datpaa Manden billen kiaged:
„Ve neg, al leg man bekende
jeg ej leve kan ;ned Kvinden
ag ej heller uden hende —
Vidar Bruun.

Udenfor Redaktionen.
Et Par Bemærkninger vedrørende
Musikken 1 Biograllhentrel i
Det har forundret mig i høj Grad
al der stadig at Pianistinden i BiografIlleatret benytter udelukkende tyske Komponisters Musikstykker. Jeg
synes vi her i Danmark ogsaa har
og har haft gode Komponister, som
har komponeret smukke og iørefaldende Musikstykker. Jeg tillader
mig derfor ærbødigst at henstille
Biografthealrets Pianistinde, ikke
udelukkende al spille tysk Musik ;
der kali godt uden at gøre Skade
ogsaa blive spillet bande dansk,
svensk og norsk Musik ; samtidig
tillader jeg mig ogsan at bemærke,
at det absolut Ikke passer, som I.
Eks. lorieden Søndag Aften al spille
R. Wagners: Bryllupssang af Lohengrin III Billederne af Fabrikationen
af Luftfartøjer.
Med Tak for Optagelsen.
Deres ærbødige
Kritiker.

Vore Dages Flensborg.
—o—
Gustav Johansens Datter,
Ferialterinden Fru Martha Ot t es e n giver i „Pressens Magasin"
en Skildring af sin Fødeby, soul
hun kender bedre end nogen anden
dansk Skribent. Alle Strid i Kongeriget beskælliger sig nu med den
gamle By. Men hvorledes ser den
ud, og hvem bor der? Fru Martha
Ottesen fortæller os det her.
———
Da Flensborg i 1864 korn ind under tysk Herredømme, var Byen
endnu en udpræget Dalby, der las
i en Halvkreds om Fjorden. Bakkerne, i Øsl Ballastbjerget og i Vest
Duborg, var grønne og næsten uden
anden Bebyggelse end en Mængde
Møller, som drejede de hyrde Vinger, saasnalt der val den mindste
Smule Blæst.
Fra disse Bakker havde man en
herlig Udsigt ned over Byen med
de rødtagede Gavlhuse og de kuplede Kirkespir over den btaa Fjord,
der skille Forstaden Abgensby ved
Foden af Ballastbjerget fra den egentlige By. Langt kunde man se fra
Duborg Bakke, langt ud ad Fjorden,
hvis dejlige Kyster var bevoksede
med Skov og paa de aabne Steder
dækkedes af Teglværker ined brede
røde Tage.
Man kunde se Ballastbjerget med
grønne Marker og den maleriske
Jergensgaard, hvis hvide Bygninger
lyste i Solen; langl ind i Angel
kunde titan se: Møllen i Fruerlund
og Skovene ved Tved og Lyksborg.
Og stod man oppe paa Ballastbjerget, helst om Formiddagen, naar
Solen blinkede i alle Skibsbroens
Vinduesruder, stod man paa Ballastbjerge' og saa ned over Byen, dannede Gravenes bøje Lindetræer en
bred grøn Stribe bagved Husene,
og oppe paa Bakkerne tegnede Møllernes Sillnuetler sig mod Hinden
eller mod Marieskovens Træer.
Dejlig, dejlig var Byen dengang,
da endnu ikke de mange Fabriks.
skorstene pulsede deres sorte Røg
hen over Tagene.
Og Gaderne med de gamle Huse
med spidse eller takkede Gavle ;
ved Mariekirken den ejendommelige
Bygning som kaldtes .Schrangen",
et el Etages Hus med en Buegang,
der var aaben ud mod Gaden, og
hvor om Sommeren en gammel Kone

sad og solgte Frugt.
Paa Husets sydlige Gavl hang
tudet! en Jernlænke med et Hats.
jern ag det hændte, al 1114111CIIC Linden Legen satte en Kammerat i Gii.
bes lok keit.
Nord tur Byen las Maniekirken
og Pladsen udenom den var lukket
med Jerulrenncer, der var fastgjorte
i Granitblokke. Disse Lænker var
Børnenes Fryd ; man kunde gynge
saa herligt i dem. Og hvem tænkte
paa, at del gav Rustpletter pas Tøjet ?
Hovedgaden i Byen gear i Syd
og Nord fra Sønderlorv til Nørreport.
Del bredeste Stykke — fra Nørretorv
til Raardhusgaden (den nuværende
Balinhof-Strasse) kaldes Store Gade
og her kastede oin Eftermiddagen
deri vestlige Række Gavlhuse spidse
Skygger helt over paa det østlige
Fortov. Nørreport etnar endnu den sidste al Flensborgs Porte men den er daarligt vedligeholdt.
Selve Bygningen er fra del 16, Aarbundtede og ud mod Nystaden, der
int hører med til Byen, er over Portaabningen anbragt del danske og
Flensborgs Vanben. Eherhaanden
som Byen voksede og Færdslen i
Gaderne log til, rejste sig Stemmer
for al rive den gamle Port ned.
Men den blev startende, mon passtaar efter Ønske af Kejser Wilhelm 2.
Hvorledes ser Byen ud nu? vil
man spørge i denne Tid, da hele
Danmark taler om den.
Smuk er Flensborg egentlig ikke
mere, og sin Karakter som By i
Dalen har den luldstærldig mistet I
Løbet af de sidste 30 Aar.
Fra 30,000 er dens Indbyggerantal voksen til 70,000, og da der ikke
var. Plads i Dalen til alle de Huse,
som skulde rumme saa mange Mennesker, byggede man op ad Bakkerne. Og nu er der lige saa mange
Gader paa Ballastbjerget og paa
Duborg, som i den gamle Bydel i
Dalen.
Møllerne er forsvundne, de grønne
Bakker er bleven til Gader, helt ud
til Marieskoven naar nu de flensborgske Villaer.
den, der i en halv Snes Aar
ikke har gæstet Byen, vil den være
ganske fremmed Itu I Øst og Vest.
Men Sidegaderne ned mod Skibsbroen i Byens nordlige Del er endnu
næslen som de var for 30 Aar st.
den, Delt karnktei istislce Oluf Samsorts Gang med de aidnie Kviste
paa Tagene og hist. og her den
fremskudte førsle Sal, er ganske
uforandret.
Og Gaardeue, de dybe, smalle
Købmandsgaarde med Pakhuse og
Bagbygninger findes endnu helt op
niod Søndertorv.
Nørretorv har endnu sin gamle
Neptunsbrerid — hvori der dog sjælcienl er Vand — og sine sinaa Gavlhuse paa Nordsiden.
Mer. Søndertorv er helt forandret.
Paa Sydsiden slaar nok endnu
de dejlige gamle Gavlhuse, men
i Vest er Husene mest ny og Pladsen er blevet bredere, fordi man
har revet en hel Husrække ned ved
Enden at Hovedgaden, der her kaldes Holmen. Der er ogsaa bygget
et Monstrum af en Bismarcks Brønd,
saa uhyrlig, al selv Tyskerne finder
den smagløs.
De to Hovedkirker har [anet nye,
slanke Tall/ Ile, Det begyndte [ned
St. Nicolai I Syd. Her slog i 1877
Lynet ned i Kirketaarnet der brændte
helt ned, og Hanen, der viste sig
at være sag stor som en Ko, styrtede ned i en Gaard, hvor Drengene morede sig ined at ride pas
den dn den var bleven kold,
Man byggede et ;pragtfuldt nyt
Taarn roed 4 smart Hjørnespir, et
Taarn der øjnes langt og kan ses
fra Banelinien I ænge før man kan
fan Øje paa Byen.
Og da Mariekirkens gamle Taarn
efterhaanden var bleven brøstfældigt,

brøstfældigt, fandt dens Sognebarn
pas, a l de ngsaa marine hase et
nyt.
Men Johannis Kirkens og den danske Kirkes smaa Timme er endnu
de gamle. De er rem lave, saa man
næppe lægger Mærke til dem nu,
hvor el Par nye Kirker, en i Nysla.
den og en paa Jiirgensby rager op
over Tagene med deres stanke Spir.
Forts.

Billedet.
Jeg har el Billed' al dig
paa mil Bord,
men der er ingen, der kan se det,
og naar jeg sl'er del,
tror man knapt mit Ord,
for det er bare mig, der ved det.
Du staar der dog
og smiler friskt og ungt,
som var du selve Glædens Datter;
men mine Taarer falder trist og tungt
som Regn paa spraglede Rabatter,
fordi jeg ved, alt,
hvad jeg hashed paa,
var blot en Maget Hjernes Drømme
og Ønsker, som du aldrig vil forstaa,
om aldrig ledte Kærtegn ømme,
om blol en Gang at Ina talt rigtig ud
alt, hvad jeg føler inderst Mele,
og sværge dig
ved Kærlighedens Gud
— du var min eneste Veninde.
Olaf Peschardt.

Nordhornbolms største Manufakturlager.

,',:t,)rste I daalj af' MatnekonPktion, enig,.
ser oj ,1:ederdele, ,Piekjokr
j'rakkeP.
Trikafa2e til Mame" [ flerrør cs (Bon).
dfloletal i
Silke, samt modePne
J3esa, tninsartikler.
Telefon 5

94, Jannie,.

Maanestraaler falder
kolde som Metaller
I den tavse Lund,
og hvor end vi træder,
ser vi alle Steder
Diamanter kun,

Vinternat.
Lad os sagte skride
ind i Skovens hvide,
stille Vinterhal.
Over Marmorstene
strækker hvide Grene
sig i Tusindlal.

Stjernerne med Sorgens
Sølv har smykket Borgens
gennembrudte Tag.
Marke Skygger glider
ud til alle Sider
mod en Vinlesdag.

Under Iskrystaller
Som'rens unge Alder
blev til Hvile lagt.
Hvide Forhæng dækker.
Hallens Søjlerækker,
Graner holder Vagt.
Ej et Snehiug røres,
og i Skoven høres
ej den mindste Vind,
men i Snealkover
ligger nu og sover
Som'ren, hvid om Kind.

Ydet« 5,

Gustaf FradIng.

Udebliver Bladet
heder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald mon De
henvende Dem til Bladets Kontot,
og vi skal da sørge for, at De fair
del tilsendt,

Magasin du Nords Udsalg
Telefon 5. A Hinge Telefon 5

JULE—UDZTUAINGEN
er aaben. **}~§}*
Juislut(gsr, Almanakar, Jule- og Nytaarskort, Julegaver og Legetøj.
Alt hi Jule næet
Stort Udvalg.

Sandvig.

r

E. Mini um bonitet.

Sandvig.

Hasle.

Brugt Kakkelovn
med Kogerum (13ernholins
fabrik), sne ged som ny, billig til
Salg .

anbefa les 5/011 1.;,b. arg i Jule- og
Nyteerskort, Julelys, Juleireespynt
Æskepost, Fotografirammer. Legetøj m. m.
M luge ulitig. Ting. passende til

Fr. Bidetrup.
Telekm smid, tg 14.

C. Larsens Skotnjsierrelning,

Frelsens Hær.

Stort og righoldigt Udvalg af

Som Præmie paa Adgringskorlet
fik den.der havde Nr. 99g Dukken.

Herre-, Dame:og Bornefodtoj.

Tøfler, Slippers, Morgensko, Filtsko. Galoscher i alle Størrelser til forskellige Priser.

NB. Varer ombyttes gerne efter Jul.

Vi har det storste Lager af

Voksdug og :inoliurri.
Prima Bordvoksdug fra 2,25,
Voksdugsborder til Hylder 22 Øre,
Linoleum til Gulve, forskellige Kval. og Monstre.

~latter Ira 1. Sept. d. A. en særskilt Afdeling for Hornkvæg samt
Heste — — BEMÆRK vor lille
Præmie og fuld Erstatning for Heste og Hornkvæg og lugen Ekstraopkrævning,
Træffes hver Mandag i Klemens
Kro Kl. 12-2 og om Efierm, KI. 3
paa Hotel Allinge.

VI venter endvidere snarest en Skibsladning ined

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

Nordiandets Handelshus.

')Yo-rresundbq ciningskalk
af sædvanlig prima Kvalilet ventes i November Maaned, Vi har et Parti
heraf til Salg og beder om Bestillinger.

91orbinitUt

pyt. &perfosfat,

Shui Detektiv Skuespil i 1 Alder.
Kim denne ene Forestilling.
Sædvanlige Billetpriser.

Rom
Cognac
Vine
til gammel Pris saakenge Lager haves

J. B. Larsen.
Brugt godt Klaver
(Nøddetro=) til Salg pr. kontant tor
950 Kr.

Fr. Bidstrup,
fil. Sandvig Il.

Tlf. Nr. 8, Sandvig.
Endvidere tegnes Brand-, Tyveri-,
Glas- og Stormskadeforsikring.

Hjertelig Tak
for udvist Deltagelse ved vor kære
Hustru og Moders Begravelse.
Familien Beoh, Olsker.

tnorMattUt

Stolle! Perrallos Hommeliglied

Aurora

A.513.

Tørrede

Ægblommer

Paranødder
Krakmandler
Konfekt-Rosiner
Vindruer
Figen
billigste Pris.

J. 53. £azoe..n.

Fredag den 28de November

Nord landets Handelshus.
Gode og flotte

XrepiJke
sælges i

Nordlaudets liandelsbus.
Billeder indrammes
til rimelige Priser
Karl Hansen
Olsker pr. Allinge.

Mn kriminel Julegave
er altid en signeret Æske

Brevpapir med Konvolutter.
Æskeposl haves paa Lager i forskellige Kvaliteter og Farver,
Benyt Lejligheden.

L

Allinge Bogtrykkeri.

as1~~8~~.4

Til Hjemmebrygning har vi

frisklavet Malt
saavcl hel som knust — og frisk
Rumle og Girer.

Nordlaudets liandelshus,
Gudstjenester og Møder.
Søndag den 7. December.
St. Ols Kirke Kl. 10, Skrut. 91/;,.
Allinge Kirke Kl. 2.
Mandag Ungdomsafdelingen.
Tirsdag K. F. U. K.
Onsdag Samfundsniude,
Torsdag K. F. U. M. Samnie Dag
Møde i Sandvig KI 71/,.
Betesda Søndag Kl. 4 Pastor Ørsines.
De

averterende

anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smaa Avertissemenler kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

En ung Lødeko saml 4 Ugers
Grise er til Salg paa Knarregeard
i Rutsker.

Prima Rismel
Sagomel
ts rto Ib 1 me 1.
Prisen nedsat.

Amerikansk Flormel
Dansk lys Flormel
Dansk lys Rugsigtemel
Ægte Japan Ris
Bedste hvidt Rismel
Amk. Hvedegryn
Valsede Havregryn i løs Vægt

Nordlaudets Modeishus.
Conrad Nielsen
Teli, 103,

Olsker.

Saltet arrak. Laks
125 pr. V2 kg.
Steget amk. Laks
2 Kr. pr. '/„. kg.
Prima faldvirket Klipfisk
I Kr. 10 Øre.
Prima letsaltet Klipfisk
70 og 85 Øre.

J. B. Larsen.

i

Havregryn
løs Vægt til billig Pris.

Nye valsede Byggryn
anbefales.

J. B. Larsen.

a. 4.-B. 24.z....

Ligkister og Møbler.
anbefales.

Klemensker Snedkerforretning
Telf. KI, n 13,

L. Pihl.

M. Lunds Træskoforretning,
Lindeplads,

Viggo Glistrups
KAFFE
Specialitet:
Ægte Java Karre.

af bornholmske
Gule Kogeærter,
stor Hvidkaal,
Nye Byggryn.
valsede og hele, alle Finheder.

Valsede Byggryn i Pakker.
do. Havregryn
De laveste Priser i

Nordleddets Handelsims
Et Parti Tændstikker

udsælges for 20 Øre Pk.
niege

og Prollidorretoiog

Allinge Modebasar.
Restlageret af Vinterhatte
udsælges særlig billigt, deraf en Del
til halv Pris.

Louise Larsen.

Vi har Masser af
Staldkoste, Stuekoste, Gadekoste, Hestebørster, Kobørster,
Skurebørster — og Børster af
alle andre Slags.
— Kvaliteten er god og Priserne
meget lavere og billigst i

gule Ærter
50 Øre pr. 1/2 kg.
Prima Flrekketerter.
Prima brune Remser
nedsat Pris,

Træskostøvler
er hjemkommen og sælges billigt
sar] længe jeg kan fan dem frem
fif de Priser.
Jeg har ogsan nagle Par Støvler
vred La rnmeskinds.Strømper, som
sælges billigt.

Prima amerikansk

4 Ugers Grise

til billig Pris.
Prima lelkogende svenske

El Parti

købes til højeste Pris.

Rø.

Lammekød

Sct. Mortensgide 17, Henne, Telf. 22
(tin. Fuldm. ved Hylogedkontorel I
I laste).
Kontordag I Allinge Mandag
do,
i ffasle hver Onsdag

dagte - ,M este

Luthersk Missionsforening afholder om Gud vil Møde Søndag den
7. ds. Kl. 7V2.
Johannes Petersen taler.
Alle er velkomne.

Prima islandsk

Overreissagi. Hojesen-Kodoed

De allerbedste
Sorter sælges! Ny Høst

J. B. Larsen.

er til Salg pas Gudmingegaard i Ro

.1. B. 1,arsen.

aabnes i Janus Jacobsens Ejendom
(tidl. Brugsforeningen) et Udsalg
ined friskslagtet Hestekød, Spegepølse, Hakkekøl

20 pCt. Kalisalt, Ægte Chili-Salpeter,
Norges-Salpeter
til Feraaret 1920. — Del er rigtigt al gøre Bestilling heraf snarest

Japan-Ris
kan endnu sælges til
SIV-90
.L5re pr. '
5:Ialzttige gammel ne.
holdning haves,

Forlang hos Deres Handlende

Dynddalegaard i Ro,

Hasselnødder
valnødder

Prima

P.

til Tillæg er til Salg paa

En 15 kg B is in e r er tabt paa
Vejen mellem Tein og Allinge Fredag den 21. Nov. og bedes mod
Findeløn leveret Gartner Kofod ell.
Tein Brugsforening.

eller Hylle med en "-+ ,, nars Hoppeplag

I Pakke 40 Øre erstatter 3 Æg forIrinligt til 13agning fnøs hos

Kviekalve
Tabt.

tel i vddlia

Hoppe plage til Salg

Søndag den 7.15. I<[. S.

Charles Snentlsen.
Teleerne ■;1;

Telefon 104.

Samme Sted et

Allinge

Voksdug til Spiseborde ng Køkken.
border i Papir og Voksdug. Fernis.
Rullegardiner
.ig andrustreuger
pas fas

Tyren Birk,
præmieret ved sidste Aars Dynktie,
stiar til Fledtplining før 5 Kr. pt.
Ko.
Vestre Borregaard i Rutsker.

A adr. hansøn,

JULEGAVER .

Køb Julegaver

1

Hasle.

Til Festgaver
anbefales mange pæne Ting. Indrammede Billeder samt Kort og Telegrammer. Legetøj i stort Udvalg.

Fotografering og Forstørrelser
til Julen bedes bestilt i god Tid.
Restlager al Tapeter sælges med
Rabat.

Charles Svendsen, Hasle.
Telefon 66,

Nordindels Handelshus
Nye Sendinger af

Isl. Lammekød,
amk. Oksekød,
isl. Bankfisk.
Kun de bedste Sorter og til ck
billigste Priser.

Nordladdets

Handelshu

Fra Livets Kringelgang
K
Hl? \ \* I ) 00 LIV51:012SRINGSrg
N KTIESELSKAHET

SVE1

HOVEDKONTOR: BREDGADE 28
(Odd Fellowlialæcis sondre f'...illimi
tegner alle Kombinationer at Livslorsiks Mg 1.1 hullige Præmier
., ed Heri VI:Illelse til Selskabers Agentur for Born holm

T IQ

V. J. Claussen, Sandvig.

I fri Handel haves
Glutenfoder,

Hvedeklid, Mais, Byg, Havre,
Blandsæd.

Luftsteg.

r ,ar , tr.-1 Pose r ., Ti.r,,•
borg i Lord
! ••5, '•••• •,
5 i•
del‘rnand
55•.•.i -r e ; r , -•
it., le
ganske
led,. Ænder lian tre
en stor Pr, • f.,' .lens, •55. r, 4', Cr ri
han risende
feje Ænder har de man ke ,e!
Da han havde boet tridol!gd og den , d
ste Kunde skulde til at g:ta med sin Ard.
skete Katastrofen. Konen kom til at
klemme den lede And lidt kraftigt. og i
det samme Ind der et Knald, og en Prop
fløj ud af Enden paa Anden, som straks
svandt betydeligt i Omfang,
Alle Ænderne havde ræret pumpe: op
med Luft .

Knækmajs, Majsskraa, Bygskraa

Aleverfro, t9cvåfre,
,Roefrø, afmarnpet daakorn
I Brug I Fataaret IO2'0 sælger NI fra slet nye r.szelal,

Bornholms Frø og Saasaad Central.
Ale %ore Bestillere il h.:reber taa Frøet ai■ ejet og plontbtrel 'ti
tlierrel og alle disse i.e,critw,et er andetkastet SlatsInskontro' ens
set% !ikende Kontrol. — Altsna første Kvalitet lig den bedste Kor. sal,
som kan bydes.
,t.
Vi heder rose Venner om at sende os Dr resltestrtlin ger

Nordlandets Handelshus.

En vanskelig Opgave.

til Ombytning ventes,
Soyaskraa, Majs og Hvedeklid.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Nyt Malt, prima Humle.

En va.rdi;, Fader (ril Lejlighedsdigteren): Jeg vilde gerne bestilte en Vise
hos Dem id min Daners Bryllup. Han
hedder Paul og hun hedder Frederikke.
Kan De ikke indrette det saakdes, at de
to Navne kommer til at rime pas hinanden ?

Firkantede Morse Ovne
er lige gode for Kul. Koks. Tørv og Brænd e.

Konsekvens.

-

Nye Byggryn og prima Kogeærter

anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

F lær du hørt, at Olsen er druknet ?

Vi har 11 forskellige

— Jamen, var han ikke en flink Svømmer?
- Jo, men du led, han stod i Fagfor.
eningen. Og da han havde svømmet 8
Timer, holdt han op .

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

Al to Onder.

spare- & Lanoliasses

is

Priserne med 2 Gange

— Men, gode Skolemester, nu synes
jeg dog, at De snart skulle tænke paa
at Ion Dem en Kone.
Næ, Hr. Pastor. sari vilde jeg dog
hellere anskaffe mig et Kogeepparet .

Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.

12 1 /, pCt.

Et dybtgnnende Problem.
lig Prolessor lorbyttede i en Resten.
ration sin Overfrakke Da lian kom hjem
og undersøgte Lommerne i Prak ken, fandt

Modlagerafin4dskc
ud
t paa ,alma. S
rparrektaiss2evilc
Iat ar til en Rente

Alle Slags Rør, Muffer,
ildfast Sten og Ler.

han i en af disse en Portengle helt forskellig fra hans egen, hvorfor han udbrød:
— Det var dog besynderligt I Jeg kan
forstaa, at jeg faar min Overfrakke forbyttet, men hvorledes jeg bærer mig ad
med ogsaa at forbytte Portnoglen, det
er mig aldeles ubegribeligt!

GaloscIier er hjem'(ommer
,

Damegaloscher 7,00. - Herregaloscher 8.50.
Et Parti Arbejdsstøvler

n Ibei5tju5.

91 orblanikt5

af ekstra svært Gummi 30 Kr.

Nordlandets Handelshus.

*-1--9

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik

Hasle

Telefon 2.

•

•

•

41

•

• --- •

Telefon 2.

•

•

•

•

4.»

_J
•
•

Åolonia=1
9roduktforretning ••

•

•

•• -

•

a
a
•

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

•

•

j

•

Klipfisk, Fedt, Margarine

• Allinge Xolonial=
9r6duktforretning.
•
•

•

• •

•

•

•

•

YJ

till51?bes

Kjoletø jer

Baa'en igen.

fra 2,60
- 2,35

Lille Inger har facet en lille Broder.
Mama gaar op og ned ad Gulvet og tysser pas den lille, der skriger uafbrudt i 5
Minuter, Lille Inger horer begærlig pas
Koncerten, og da den lille endelig tier,
siger hun:
— Det var pænt, Mama. Aa, træk deri
op en Gang, til,

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

Beroligende.
„Ugens Nyheder" oplyser, at der gives

Nordlandets Handelshus.

Dat paastaas i flere Blade,
at en Mand i Horsens lader sin Hest
overnatte i Sovekammeret.
Det skulde vel aldrig være en Sengehest!

Overtroen lever endnu.

Vi har rigeligt af

Grove danske Hvedeklid og det garnis
Mærke af Glutenfoder til Malkekøerne i
Fri Handel.
Til Ombytningfor leveret Brødkorn har vi

Del fortælles, at en Familie, der i disse

Dage flytter ind i en Lejlighed i Ringkøbing, har bedt dennes tidligere Indehaver om ved Fraflytningen at deponere
Sall og Brod i Spisekammeret, hvilket
skal være Udtryk for, at iler ikke bliver
Mangel i Huset på- det daglige Brud,

•
•
•

Vintersaisonen

flere Penge ud paa en Dag til Vand end
til Spiritus i et helt Aar

anbefaler
•

Hyggelige Pladshunde.
Ejeren af en stor Fabrik i Omegnen
af Kapstaden har haft den originale Ide
at lade Fabrikomraadet bevogte af 2 Løver.
Efter hvad Ejeren forsikrer, egner de
degraderede Ørkenens Konger sig udmærket til Vogtertjeneste

Tyg langsomt!
En Læge i CliiLogi paastaar, at t lalvdelen
al de Selvmord, som begaris i Byen, er
foraarsagede al Amerikanernes Vane at
sluge Maden uden at tygge delt Ordent-

lig.

uger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangI
ler De en Svend eller lær
ling en Fodermester eller an-

d

den Medhjælp, hør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte I n d
C. 1700 Hjem og læses at sari godl
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sari
godt soul altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

ail~ralitis~~4,/~

Soyaskraa, valsede Soyakager,Byg og
Majs samt grove danske Hvedeklid, som sælges til de fastsatte Priser.

Nord landets Handelshus.
'W*

Bonliolms Mugarilleiabriks
VEGETABIL
MARGARINE

er anerkendt som den bedste.
Faas hos alle Handlende.

Bestil Deres Tryksager i

Bogtrykkeri

