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jvord-Bornholms 
af mindst 7600 Exempi. 

ag farsendats gennem Pasl asenet I Allinge 
Sandeig, Olsker, Halskar, Ro og KleeneeT3k, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre llereed 
bliver last I ethvert Hjem og egner sig der-
or bedst Ill Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplaer gerne Bekendtgorelser af enhver Art 
saasom Kod, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter,  eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
redgaar hver Fredag, kan bestilles pap alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
konter f Kr. haleaarlig. 

27ovem6eraften. 
—o- 

1 dødtung Vinterdvale 
laa Markens mørke Mulde. 

Selv Vejens  Greneskygger 
var stivnede af Kulde. 

Men bagved os vi hørte 
sulaa lette Fodtrin liste 

neppe hørlig Raslen 
i Skovens faldne Kviste. 

— og anede et Genskær 
af noget overjordisk — 

en lys og sydlandsk Guddom 
i Natten, mørk og nordisk 

Den stakkels lille Amor. 
den nøgne Dreng, der skælved 

som Grenene i Skoven, 
som Stjærnerne paa Hvælvet . .! 

Han listed' uliihyllet 
pas sine spæde Lemmer, 

den lille kække Pusling, 
30111 ingen Kulde skræmmer. 

— — Da brast fra Buestrængen 
den Klang, kun vi to kender. 

— — Og sikkert ramte Pilen 
fra hans forfrosne Hænder I 

Chr. Stub largensen, 

Den røde Stjerne. 
—x- 

1 Astronomiens Forskninger og 

de Resultater, den kommer til, tager 
deri store Almenhed som bekendt 

ikke ret stor Del. Dens Interesse 

kali kun vækkes, naar der staar ell 

toer] Soliormørkelae for Døren, saa 

man selv kan lege Astronom ved 
Hjælp af et sværtet Stykke Glas. 
Eller naar der er Tale om Budslcab 

fra Martsboerne, hvis Klode vi jo har 
vænnet os til at betragte som Jor-

dens nærmeste Kollega. Alt hvad 
der vedrører denne, altsaa navnlig 

Spergsmaalet, om der findes Men-

nesker eller levende Væsener andre 
Steder end paa de sølle Gran af 

Universet, vi kalder Jorden, er i Vir-
kefigeden del, der har vakt den 
største og mest udbredte Interesse. 

Desværre er Videnskabsmændenes 
Meninger om denne Sag meget mod-
strittende, saamegel som de overtro-
ved kan være det, thi nogle paastaar 

at der ikke kan leve Væsener paa 
Mars eller tie andre af vort Sol-

' systems Planeter, medens videnskab-
' lige Modstanderne mener, at Mars 

i hvert Fald har vist saadanne Tegn 

paa liv, at der maa være Væsener, 

som middag staar uendelig langt over 

Jordens Mennesker i Fuldkommen- 

hed og Intelligens efter Aartusinders 
Udvikling. 

Til de første hører den bekendte 
engelske Astronom Maunder ved 

Greenwich Observatoriet, der siger, 

at de store ydre Planeter Jupiter, 

Saturn, Neptun og Uranus vistnok 
endnu er i flydende Tilstand, men 

desuden er Tyngden for stor og 

Varmen for ringe til at levende Væ-

sener kan opholde sig der, Og Mer-

kur er sikkert heller ikke beboet, 

fordi han stadig vender den ene Side 
mod Solen, hvorfor den anden er 

kold som Is, San er der Venus og 

Mars tilbage, men her tror han heller 
ikke, der er de nødvendige Betin-

gelser tilstede for mennesiceligt Liv. 

Ulige interessantere og mere til-

talende er del derfor at lytte til dem, 
der er overbeviste om, at f. Eks. 
Mars er beboet. 

Om vort Anneks, Maanen, er det 
vel desværre hævet over enhver 
Tvivl, at den er en øde, udbrændt 

og gold Stenørken, t hvor der hver-

ken findes animalsk eller vegeta-

bilsk Liv. 
Som den fantasifulde Digterastro-

nom, Fl a ni m a r ion er, finder vi 

naturligvis barn mellem rilbænger-
ne af Theorien om Væsener paa Mars. 

Marsindbyggerne, siger han, staar 

betydeligt over os i Udvikling. Vi 
maa antage, at de er navel videre 

Nuturforskning og al de kender 

deres Verden bedre end vi kender 

vor, al vor astronomiske Videnskab 

er i sin Barndom, sammenlignet med 
deres. Hvis de derfor har forsøgt 

at sende Signaler til vor Planet, fordi 

de mente, at den ogsaa var beboet 

af Væsener med Intelligens, har de 

aabenbart multet tro, at Astronomi 

og Optik ikke var udviklede hos os, 

fordi de ikke fik noget Svar. Men 

Sagen er den, at de rimeligvis sendte 

deres Signaler til os da vi levede i 

Stenalderen, medens Mammuthen, 

Dinosaurusen og de andre forhisto-

riske Dyr færdedes paa Jorden, og 

maaske opgav de deres Forsøg alle-

rede for 2.3000 Aar siden. 

Hvis vi skulde forsøge os  i  den 
Retning og etablere et Signalsystem 
med Mars, niaatte det ske ved Tegn 

i meget stor Stil. Nogle Kilometers 
Størrelse var ikke nok, mere end 

hundrede Kilometer mutte hvert 

Tegn være stort. Og saa mnatte det 
naturligvis være givet, at Marsboerne 

ogsaa forestod sig paa Astronomi, 
at de havde Instrumenter af tilsva-
rende Art og at de overhovedet be-
tragtede vor Jord med Interesse, 

Men naar vi en smuk stjerneklar 
Nat  i  Kikkerten betragter Mars, ser 
Polarsneen ved dens Poler, Konti-
nenterne som omgives al Have og 

alle dens geografiske Figurer, maa 
vi spørge os selv om det virkeligt 
skulde være muligt, at Mars iler frem 
gennem Rummel som et tomt Tog 
uden Passagerer eller Gods. 

Vi kan tydeligt se, hvorledes Pla-

netens Ydre er delt  i  Vand og Land. 

Dens Atmosfære har Egenskaber i 
Lighed med vor. Sne og Ismasser-

ne ved Polerne varierer ined Aars- 

tiderne stærkt i :Udstrækning, og 

skønt Temperaturen pas Mars er la-
vere end hos os, er Forskellen dog 
ikke saa stor, at den skulde umu-

liggøre et organisk Liv i de varme 
og tempererede Zoner. Vi maa der-
for anse Mars for at være skikket 

til at huse et Liv af samme Art, som 

del findes paa Jorden. Ligheden 
mellem vor egen Planet og den brin-

ger os nied Nødvendighed til den 
Slukning, al Væsener findes der, 
hvor der er Betingelser for Liv. 

— Medens Melanen er cl Billede 
pas en død Verden, er Mnrs eller 

mange Iagttageres Mening en Ver-
den, der iler imod sit Endeligt. For 
nogle Aar siden, da Planeten var i 

sin nærmeste Afstand fra Jorden, 
blev den selvfølgelig iagttaget med 
stor Interesse, og særlig i Amerika 

var der stor Staahej i den Anled-
ning. Man tænkte paa al sætte enor-
me Spejle op i Figurer for at sig-

nalisere ; og en Professor skulde gaa 
adskillige miles op i en Ballon for 

at kigge eller Svar. Man mente 
altsaa ogsaa her, at Mars er beboet;  

og derovre støtter man især denne 
Antagelse paa Tilstedeværelsen al 

de berømte Mars-Kanaler, hvis Sam-
menhæng merl levende Væseners 

Arbejde bliver kraftigt fremhævet af 
den bekendte Professor Low ell. 
Denne har navnlig kæmpet imod 

-Matinders Paastande og siger, at lian 

selv har opdaget Kanaler, som kun 
kan være af senere Konstiuktion end 

de andre og al alle de mange Aars 

Observationer har godtgjort, at der 
findes en levende Vilje paa Mars. 

Theme!' om Kanalerne stammer 

fra 1877, da Sch ia parel I opda-

gede en Mængde lange lige Streger 

paa Mars, arrangerede pas en mær-

kelig leometrisk Mande. Lowell fort-

satte med Studierne af disse „Ka-
naler' og opdagede foruden Schia-

parelIis 113 ikke færre end 323 til, 

Kanalerne er overordentlig lige og 

nogle at dem af stor Længde. En 
er pas 3450 miles og gaar Ivrers 
over hele Planetens synlige Flade. 

De er af samme Bredde i hele de-
res Længde, og deres Bredde varie-

rer fra 2 til 20 miles. Over hele 
Fladen gaar delte Netværk, intet 
Punkt paa Fastlauderne er fjernet 

mere end 300 miles fra en Kanal, 
og man kan [elge disse lige op til 

de is- og snedækte Poler. 
Som sagt forandrer disse Poler 

sig i høj Grad med Aarstiden, sna-
ledee at de, naar Isen smelter, bli-

ver meget mindre i Udstrækning 
end Jordener Da Forandringen eller 

Smeltningen beregner med stor Hur-
tighed, bar man sluttet, al den fros-

ne Overflade kun er tynd og at der 

er el ringe Kvantum Vand paa Pla-
neten. Man har endvidere iagttaget, 

ak efterhaandeu som Isregionerne 

smelter, foregaar der en synlig Ud-

vikling af Kanalerne og Planetens 
Udseende forandres i det hele. Ka-
nalerne tydligere og de, der gaar 
op til Polerne bliver det først. Og 

langs Kanalerne Iran man se Area-
ler af en blaagraa Farve, der tydelig  

angiver Vegetation. Man er derfor 

kommet til det Resultat, at Kanaler-

ne danner et urnaadeligt Drænings-

system over hele Kloden, er en Del 
af en umaadelig Kamp imod Natu-

ren, som paa det Stadium al Udvik-
ling, livorpaa Kloden nu befinder 
sig, har berøvet den Vandforsynin-

gen, saaledes al der kun er lidt til-
bage, som Iryser ved Polerne. Naar 
det teer, gælder det da OM al lede 

det over Kloden ved Hjælp ef de 
store kunstige Aaer, for al de kan 
bringe Liv til de tørrede Landstræk-

ninger. 
Hele Systemet viser den vældige 

Intelligens, som den ulige Kamp 
mod Opløsningens Kræfter har ud-
viklet hos Marsboerne. De er højst 
sandsynligt paa det Stadium, hvor 

Problemet for deres Eksistens er at 
skaffe Vand. 

— Som man vil se, er Professor 
fessor Lowells og hans Meningsfæl-

lers Puslende prægede al stor Tro-
værdighed og Sandsynlighed. Men 
imod dem staar Modstanderne, lige-

saa betydelige Navne, som benægter 

det hele og erklærer al ,Kanalerne' 

overhovedet ikke eksisterer som Ka-
naler. Saaledes siger f Eks. R us-

sel Wallace,  at Anlægget af saa-

danne Kanaler vilde bevise disse 
saakaldte højere Væseners komplette 
Uvidenhed og Dumhed, fordi det 

vilde være sikkert, at fænge før Halv-

delen af Kanalerne var færdige, vil-

de deres Unyttighed have bragt ra-
tronelt tænkende Væsener til at hol-

de op med at linie flere. 
Bevist er altsaa hverken den 

ene eller den anden Paastand an-
gaaende det meget interessante 

Spørgsmaal, men med de Kæmpe-
skridt, hvormed Videnskaben og Op-

findelserne har taget Fart i den sid-
ste Menneskealder, vil del vel næp-

pe vare lange, før vi hører Nyt fra 

„den røde Stjerne", der afgør Stri-

den i den ene eller den anden Ret- 

ning. 	
„Pressens Magasin". 

Novemherailell i Stilædet, 
Ja, det bliver tidlig Aftenl -

Spisende af Mellemmaden 
leger Børnene paa Gaden 

i den klare, sorte Merkiming, 

Deres Raab og Latter ,skingrer 
lydt, inod Stenbro, melleret Mure. 

Lunt, bag duggede smaa Ruder 
gløder Ovne og Komfurer. 

I hver Rugbrøds-Mundfuld smages 
Krydderiediel, Køkkensaltet, 

og den kolde Luft, sanismeltet 
underligt med Verdensaltet. 

Men bag Strædets gamle Tamper', 
i den gule Himmel, brander 

Aftenstjernen — Julestjernen, 
som de allesammen kender. 

Det er ganske den fra Træet, 
den med store Straaletakker. 

Og de længes. Og de snakker 
mere faanuelt, mere dæmpet . . 

Thi snit mange Stjerner lindrer 
den afgrundsdybe Himmel, 

at et Barn kan se sig svimmel 
Ira se eget Isse. Fortov. 

Ængstelige Mødre kalder. 
Sinker synger, Træsko klapper 
Ind ad Pode, op ad Trapper. 
Hele Strædet ligger øde. 

Men  i Døden vil de mindes 
deres Mørkningsleg pair Gaden, 
Køkkensaltet, Fedtemaden, 
og den kolde Luft 	og Stjernen. 

Waldemar Rørdam, 

MeDigheilsmulsyWpH, 
Vi er endnu ikke færdige ined 

de mange Valg i delte mærkelige 
Valgair. I den sidste Halvdel af 

denne Maanecl skal der i  hvert Sogn 
Laudet over foretages Valg til Me-
nigliedsraadel. Den stedlige Valg-
bestyrelse  fastsætter selv Valgdagen. 
Netop fordi Valget ikke finder Sted 
samme Dag overalt, er det af stor 

Betydning, at Valget bliver saa godt 
bekendtgjort som muligt. Enkelte 

Valgbestyrelser har, hvad de er be-
rettiget til, rist Vælgerne i deres 
Sogn det Hensyn al bekendtgøre 
Valgets Afholdelse i de stedlige 

Blade, andre Steder indskrænker 
man sig til at bekendtgøre Valget 

fra Prædikestolen, hvilket efter Lo-

ven s kal finde sled. Denne Be-
kendtgørelse er mange Steder alle-

rede sket. 

Som bekendt adskiller dette Valg 

sig fra de fleste andre derved, at 
man ikke uden videre bliver oplaget 

paa Valglisterne og derved faar Ad-
gang til at udøve sin Valgret, naar 

man løvrigt opfylder de stillede Be-

tingelser. Der kræves ogsaa, at man 

til den foreskrevne Tid for nogle 

Maaneder siden udtrykkeligt har 

forlangt sig optagen paa Vaiglisten. 
Som Følge deraf er Vælgertallet da 

heller ikke saa stort som ved de al-

mindelige Valg, 

Med Hensyn til  de nærmere Fie-
stemmelser skal vi kun nævne, at 

Kandidatlisterne skal indeholde lige 

snu mange Navne paa Kandidater, 
som der skal vælges Medlemmer at 

Menighedsraadet. Ligeledes  skal  der 

opføres et tilsvarende Antal Supple-

anter. Endelig skal mindst et Par 
Vælgere underskrive som Forslag, 

stillere. 
Ved de foregaaende Valg til Me-

nighedsraad er de lorskellige kirke-

lige Retninger enedes om at indgive 
en Fællesliste, I saa Tilfælde bort-
falder de egentlige Valg med Af-

stemning, og  de paa Listen opførte 

Kandiduter og Suppleanter erklæres 
uden videre for valgt. Saaledes vil 
del vel ogsaa nok gas mange Steder 
denne Gang, men adskillige Steder 

vil der dog sikkert blive indgivet 

flere Lister, saa der skal stemmes 

om dem. 
— I  det hele taget bør Vælgerne 

selvfølgelig vise de kommende Valg 
deri Interesse, de har Krav paa. Det 
skulde gerne være smiledes, at Me-

nighedsraadene kunde stag som et 

— e Il 



das kub Molen. 

fuldgyldigt Udtryk for de Strønnirn-
ger, der rører sig i den kirkeligt 

interesserede Del al det danske Folk. 
Man bør derfor til Medlemmer al 
Menighedsraadene vælge dygtige og 

selvstændige Mænd og Kvinder. 
Valget gælder for lire Aar, og selv 
om der ikke i dalte Tidsrum sker 
noget Præsteskilte i det paagrrldende 
Sogn, kan der komme til at fore-
ligge mange Spørgerne& al Betyd-
ning for Kirke og Skole, om hvilke 
Menighedsrandene vil blive hørte, 
Som en al de første, vigtige Opga-
ver, hvor der vil blive kaldt paa 

Menighedsraadene, nævner vi Ned-
sættelsen af Udvalget for kirkelige 
Anliggender, som Kirkeminister J. C. 

Christensen har gennemført. Delte 
Udvalg, der dog paa Forhaand er 
udelukket fra at stille Forslag om 

en egentlig Kirkeforlalning, skal i 

Henhold til Loven 

.afgive Betænkning om og stille 
Forslag til Ændringer i de gælden-
de Bestemmelser om Menighedsie-
præsentationer, Menighedernes Del-
tagelse i Præstevalg og Præsternes 
Lønningslorhold, navnlig med Hen-
blik paa Udfærdigelsen al saa vidt 
muligt ensartede Regler paa disse 
Ontraader ide sønderjydske Lands-
dele og i det øvrige Land.' 

Der vil sikkert i de kommende 

Aar blive Brug nok tor vaagne, le-
vende interesserede Menighederaad, 
Derfor bør Værgerne i Tide paa bed-

ste Mande forberede Menigheds-
readevalgeue og naar Valgdagen 
kommer, møde talrigt op og gøre 
deres Indflydelse gældende. 

A. 

I ,Østbornholm" finder vi følgende 

Artikel, der sikkert vil blive læst 
med Interesse nu, da Petroleums-

Prisen er i stærk Stigning. 

— — — 
Ved Byraallets Møde den 4. No-

vember d. A, gav Belysningsudval-

gets Formand, Kjær  gear d, nogle 

Oplysninger om Forholdene paaNexø 
Gasværk. 

Disse Oplysninger, der fremkom 
udenfor den officielle Dagsorden, 

var nærmest af økonomisk Natur, 

og turde derfor paaregne mere end 
almindelig Interesse. 

Allerede i Fjor slog Kjærgaard til 

Lyd for at faa Gasforbruget sal op, 
idet han paavisle, at hvis Forbruget 
ikke steg, stod vi Fare f or at blive 
nødt til at standse Gasværkers Drift. 
Udgifterne ved Værket daler nemlig 

ikke med forringet Produklion, de 
fleste Udgifter er de samme, hvad 

enten Produktionen gaar op eller 

ned, og adskillige Forbrugere var 
saa langt nede, at deres Gasregning 

ikke engang forrentede Ledningen. 

Nu er det jo rel forsraaeligt, at Fulk 

økunomiserer, bestræber sig for at 

Gasregningen bliver saa lille som 

muligt, og det er heller ikke dette 

Sparesystem, ni Hr. Kjærgaard vil 
til Livs. Men lian vil i Aar solo i 

Fjor, og langt stærkere i Aar, hævde, 
at naar Folk, der har Gas indlagt, 

s p n re r paa denne og saa bruger 

Petroleum i Stedet for, saa er Spar-

sounnelighedeu ikke meget bevendt. 

Hr. Kjærgaard hævder, at sammen-
lignet med Petroleum, er Gas langt 

billigere, og han kan bevise det. -

Der blev i Fjor i August Maaned 
anstillet Forsøg med Gas kontra Pe-

troleum og Forsøget blev foretaget 
under behørig Kontrol af sagkyngige. 
Resultatet var, at 2 Liter Vand at 

koge kostede ved Anvendelse af et 
alm. Petroleumsapparat 4,51 Øre, 

med Primusapparat 4,76 øre og med 
Gia 4,08 øre. 

Allerede i Fjor var Gas altsaa 
noget billigere, omend .kun lidt. 
1 Aar er Forsøget gentaget, ligele-
ledet under betryggende Kontrol,  

og Resultatet, Prisen for at koge 2 

Liter Vand, stiller sig saaledes: 
Petroleumsapparat 	10,3 Gele 

Primusapparat 	 10,5 Ke 

Gas 	 5,4 øl,: 
Der er selvfølgelig Sligning oser 

hele Linien, men Nele] lerjelseri paa 

Gas kan jo ikke innale sig med 

Stigningen paa Petroleum. 
Naar vore Husmødre nu ved, at 

del er omtrent dobbelt saa dyrt at 

bruge Petroleum 50f11 Gas, saa kun-
de del jo hænde, al deres Begreber 
om Sparsommelighed blev re-
videret. Ja, det knude jo ogsaa 

lænkes, at Mændene, der som Regel 
nem betale heade Gas og Petroleum, 

vilde lage Del I denne [march til-

trængte Revision af deres bedre Halv-

deles Sparsommeligheilsbegreber. 

Til yderligere Anbefaling for Gas 
kontra Petroleum oplyste Hr. Kjær-

gaard, at den Ti d, soul del tager 

et bringe 2 Liter Vand paa Kog ved 

alm. Petroleumsapparat, Primus og 

Gas er henhodsvis 30 Min., 14 Min. 
og 12 Min. 

Tid er nemlig ogsaa Penge. 

1 det nævnte Byraadsmøde frem-

kom Hr. Kjærgaard med den Tanke, 

at demonstrere de anførte Resultater 
ved en Udstilling eller Opvisning i 

et passende Lokale, f. Eks. Borger-
skolens .Valglokale", under Forud-

sætning al, at dette Lokale kan fags, 
og at Byraadel vil bevilge de for-

nødne beskedne Udgifter, som er 
forbundne ined Demonstrationen. 

1 Betragtning al, at hele denne 

Sag fremkom udenfor Dagsordenen, 
knude Reader selvfølgelig ikke tage 
endelig Stilling til den, men efter 

de velvillige Udtalelser, der faldt 

saavel fra Borgmesteren som fra flere 
andre Medlemmer, er der ingen 

Tvivl om, at Belolkningen i en nær 
Fremtid vil faa Lejlighed til at blive 

belært om, at det er betydeligt bil-
ligere at bruge Gas end at lade sig 

flaa al d'Hrr. Roskefeller & Co. 
Hr. Kjærgaard omtalte endelig 

nogle rent privat anstillede Forsøg 

med Hjeraniebaguing ved Gas. Her 

stillede Resultatet sig saaledes, at 

et Brød, der hos Bageren koster 

60 Øre at faa bagt, kan hages Gas-

ovn for 40 a 45 øre. 
Dette Resultat er jo ogsaa nok 

værdi at notere. 
Alt r alt kan man altsaa betegne 

Anvendelsen at Petroleum i Stedet 

for Gas som en træffende Illustration 

til del gamle Ord : at spare paa 

Skillingen og lade Daleren ryge -
hvilket lunk er en skidt Økonomi. 

1 hvert Fald bidrager det ikke til 

at forbedre Valuta -Miseren. 

Fra Uge til Uge 
Mandagen den 22. November 

tilbydes der Medlemmer af Haand-

værkerforeuingen og „Selskabelig 
Forening" en billig og fornøjelig 

Teateraften, idet Teaterdirektør Mar-

tin Jensens Selskab, reed Fru Ellen 

Price og Hr. Aage Colding i Titel-

rollerne, spiller ,Den nøgne Sand-
hed", Folketeatrets store Sultses. 

Billetter fans i Boghandlen og 1105 
Jens Kjøller, og Numre til reserve-

ret Plads a 50 øre i Boghandelen. 

Ved Indgangen er intet Billetsalg, 
Nye Medlemmer kan oplages. (Se 
Annoncen.) 

I Dag, Fredag, Kl. 8 er 
der Møde i Menighedshjemmet for 
at drøfte Opstillingen af Kondidaler 

som Medlemmer al Menighedsrnadel 
VI anbefaler vore Læsere at give 
Møde. Mnaske bliver der udarbejdet 
en Fællesliste. 

Vor Kommunes Udvikling 
gennem 50 .øer 

faer man cl levende Indtryk af ved 

At studere Kommunen Budget nu 
og for 50 Åer siden. 

1870-1920. 
Byens Bestyrelse Kr. 210 19400 
Fattige. og Hjielpek. - 1192 150623 
Alderdornsunderstøtteise 00 34617 
Skolevæsen 	 2714 39878 
Retsvæsen og Politi 	26 	00 
Medreinakresen 	00 200 
Gader og Veje 	536 13200 
Gadebelysning 	00 4000 
Brandvæsen 	 28 100 
Renter at Gæld 	130 24150 
Afdrag — 	 310 9020 
Andre Udgifter 	2392 10,000 
Overskud 	 1974 40000 
Tilsammen 	 10720 275153 

Indbyggerantallet var kun c3. riel 

halve af, hvad det er nu, og Skatte-
procenten 4-5, Lykkelige Tid, du 

«tider aldrig  tilbage I 

Som Branddirektør 
for de kommende 6 Aar har By-
rendet valgt Mejeribestyrer Hansen 
istedelfor Sadelmager Hansen. som 
ønekede al fratræde. 

Bare han nu ikke i lutter Tjenst-
iver kommer til at sprøjte Vand i 
Mælken. 

Allinge Biografteater 
har pas Søndag en amerikansk Film 
paa Programmel. Det er en Sømands 
Farer,  og Fristelser, der lykkeligt 
besejres, og de skibsbrudne finder 
hinanden. En Film med mange 
drastiske Enkeltheder og stor moralsk 
Virkning. 

Rettelse. 
Bortsalget i Ro er Fredag den 26, 

— ikke Torsdag. 

Motodislunighodu i Allinge. 
Ved reorlsalget blev følgende 

Numre udtrukne. 
Nr. 41 (lyserød Seddel) Sykurv med 

Messingstativ. 
— 81 (Gran Seddel) Løber og 

Lysedug. 
— 84 	do. 	Tomandsbæri k 
— 4 (Lyserød Seddel) Flæsk. 

En hjertelig Tak til alle, der paa 
forskellig Mande har støttet Bortsal-
get, saa der blev et godt Resultat. 

EI sne godt sant nyt 

Komfur 
er billig til Salg hos 

Frans Andersen, 
Larellyst, Rulsker pr. Rø. 

Store nye spanske 

Fylde-Løg 
er hjeinkoterriel. 

;. Car4.5en. 
Tabt. 

Kalesclreoverlræk til Automobil 
mellem Allinge og Rønne Mandag 
Aften. — Oplysninger mod Ducør 
modrager Telefon Min ee 94. 

En ung, kraftig og reel 

Hest, 
ca. 10 Kv. 4 Toni. ønskes til Købs 

Aslsbruger H. KraK, 
Egelykke, Allinge. 

En ung LordeKo 
er til Salg samme Sled. 

8tje Plieliaslere 
er hjemkomne og anbefales til 35  
Øre Æsken. 

3.13. ~en. 
Brugt Klaver 

billigt til Salg. 
Møller Kofoed, 

Telf. Allinge 2. 	Nymølle. 

Arnicin-Glycerin 
anbefales som Middel mod røde og 

revnede Hænder. 

Vaceline og toldcreme 
i Æsker Og Tuber. 

 £~11,. 

Klipfisk 
Nyhjeerkornr c 	.e Varer. 

Lereeettee 14"../Iptink 

J. B. Larsen. 

2 store IRsijodervoloo, 
Bæreevne 30011 Rie semi cit stor  

Kwikeslreile er til Saig hos 

Peter Hansen. 
.Solbekke", Re. 

.Remor .`Pudsecreme 
og hvid Pudqepoinade i Æsker. 

BON AM/ 
taal h s 

Ll. 1v..La1.e.14. 

~mr. 
MINE Mode- og 

Brodorilorroluiq 
anbefaler alt i snavet tegnede som 
paabegyndte Broderier, en Mængde 
Ting til smna Priser, passende til 
Julegaver, i saavel Filt, Klæde som 
Lærredsling. 

Paategning paa Kjoler og 
Sloffer udføres. 

En Del HATTE udsælges HI halv 
Pris. Lyseduge ha 3,50. 

Uldgarn føres i alle Farver. 

3(ulda 917eller. 

• 
Xe6 Vin, 

Som og Cognac 
altid prima Vu::r int billigste Priser 

hos 

J. B. Larsen. 
Allinge. 

.Ccederolie. 
Den rigtige Læderolie blødgør og 

sværter Læderet. 

Faas i hele og halve Flasker hos 

a e3. £cyr.)e,n. 

Mil 3-Fags Hus i Allinge 
er Id Salg eller Hylle med et 4-Fags 
Hus samme Sted. 

Postbud Svendsen, 

Rosialsde Nr 
Soda, 

Blegsoda, 
Ludpulver, 
Blegvand 

anbefales fra 

§2Ittinge Qotonint,  og 
1.zrchttfurretuing. 

irt.11149,1111191114,6411% 

Illingc 11100111. 
Sundøg kl. 29. ds. fee e e., 

(Kun en Forestilling.) 

Niar eii Mal ser rag 
eller 

Den smuKKeste Dame. 
Glimtende Skuespil i 7 Akter. 

Deri store mandlige Hovedrolle 
udføres af William Farnum 
— Amerikas populæreste og mest 
feterede Skuespiller. 

Denne store Filur er sum grebet 
ud af selve Livet og handler om 
en ung Sømand, lians Moder og 
Søster, og viser de Fristelser vore 
Sømænd ere udsatte for i fremmede 
Verdenshavne. 

Billetpris :–Voksne 125, 
rrørn 70 øre plus Skat. 

Bortsalg i Rø. 
Freelae den 26..N,- eriii,e ,, Eftm. 

Kl. 3, sit der b1ne 	Bortsalg 
i Re Forsamling hus id Fordel for 

fierrepardmissietea s Geds Rites 
Arbejde i Saint 

Janus Dam he Rønne taler. 
Gaver modtages med Tak at Sy-

foreningens Medlemmer, 
Kom og vier med al støtte Sagen. 

Røget Hellefisk 
e. hjemkommen, 

J. B. Larsen. .1  

lslc 1(luses Vilsked • 
overtages gerne i Alliuge og Sand-
vig, hvor Indelta‘eicri kan bulmen! 
som Indleverer Ill Dampvaskeriet, 
i Lighe,1 med lignende I de øvrige 
Byer og Sogne 	med fast Gage 
eller Procenter. 

Hvedeklid, 
Rugkild. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer — Billige Priser. 

2tffinge 
TI:Oblttll °fletning. 

Vindruer, 
prima nøde 
anbeiaies 

J. B. Larsen. 

Prima 

Xlipfisk 
billigst hors 

?fattige Qulonial= 
& sVroDurnorretiling. 

Nye Jumiod-Åppolsioor 
Nye Figen 
etc hiernkormil 

t;. !Aren. 
Overretssagfører 

Mojesen 5Cofoed, Rønne 
St, nortenngnd., t7. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. rit. 
Tr:effee i Hasle Onsdag Forind. 

Spillekort. 
+1,  Whist og L'hombre ,E 

anbefales til billige Priser. 

J. B. Larsen. 

Sn lille Brun Yfund 
(han) er bortkommen. Oplysninger 
bedes sendt ril Fiskehandler Thor-
sen, Tein. Telefon Allinge 130. 

Danseskolen 
Paa Hotel .Allinge" for voksne 

efter Teatret Mandag den 22. ds. 

Agnes Jensen. 

Eu pod brugt bskoicodol, 
65 cm. i Diameter, med Laag og 
Fyrindretning, samt ell Barnegynge 
er til Salg. 

Kptn. Hahn. 

Mnigiorisiggingls Odsalo, 
Sofapuden tiler vundet paa Ni. 36. 

er 



ffedlemmer 
at 

Naanduterfierforeningen og 
SelsRa6elig Yorening 

indbydes til en Teaterforestilling 

Mandag den 22. November Kl, 71 / 

 

• 

• 

,,»en nøgne Sandfied" 
opføres af Hr. Martin  Jensens Selskab.  

• 

Billetter a 1,50 og 2 Kr. faas i Boghandelen 
og hos Jens Kjøller. 

Nye Medlemmer indtegnes. 

Jofi. 3fansen. 	3. e. Xoefoed. 

• 

ø 

Vi venter Ladning med 

store harpede Dysart-Kul 
som er gode Dampkul og gode i Blanding med Koks til Ka- 
minbrug. 	Bestillinger til Ekspedition fra lossende Skib ud 
bedes. 

Nordlandets Handelshus. 

Nye Byggryn til Slagtningen. 
Nye store Malaga-Rosiner. 

Mindre californiske Rosiner. 	Alle Slags Krydderier. 
Ny Høst, kraftige Kvaliteter sælges.  

Nordlandets Handelshus. 

Vi beder om Bestillinger paa 

Xløver, firces= og ,Roefro, 
Sule .morler, Solocerler, 9læneærler, 2>ikfier 

til Foraarslevering 1921. 

Nordlandets Handelshus. 

Om 8-14  Dage faar vi atter et Parti af de sædvanlige 

Prima Elsvick Smedekul. 
Vær saa god at gøre Bestilling i 

91orblattbet raid e100. 

ålap prima Ci  loderkager 

Coldings Foderblanding 46 pCt. Frisklavet Soyaskraa. 

Svineskraa og ny god Majs sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstra grove nylavede 

Xvedefilid og !Ruglllid 
i Sække a 40 og 50 kilo sælges til laveste Pris. 

Nordlandet's Handelshus 

V? 
	moza=o.x;000meccooctecticc000 	

' -. 

Oorohifi 	Mar .  uelabrik ols 	p 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Fans hos alle handlende. 
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Ny Laplata Mais. 
Fra Kontrolkontoret ventes hertil i December, Januar og 

Februar ny Laplata Majs. Prisen bliver mellem 35 og 40 Kr. 
Tønden. Vi venter ogsaa at faa 

stor nordamerikansk Majs 
i Løbet af Foraaret, men denne bliver dyrere. 

Vi vil gerne have mange Bestillinger paa Majs. 

Nordlandets Handelshus. 

Galoscher. 
Fra Amerika er hjemkommet en stor Sending lette og 

elegante Galoscher, der sælges, saa længe Lager haves, til 
meget rimelige Priser. 

En fin og blød Damegaiosche 8,50.. 
En svær og stærk Herregalosche 13,50. 

Pelsgaloscher til Kørebrug føres i alle Størrelser. 

Nordlandets Handelshus. 

Melodisi-Melligherleo 
aqi,,:,:er Gudstjeneste tes er 
Søndag Kl. 4 i Missionshuset 
Brteskta. 

2.Y99rY 
Jfauregryn, 

Nartoffelmel, 
Wannagryn, 

majsflager, 

Sagomel 
Mrler, bele og Dækkede. 

Prima Varir. billige Priser hos 

%tilsige notoniat-
ug $rubuftforretning. 

Herrer og Damer 
sparer Penge ved at faa syet hos 
mig. — Stort Udvalg i Habil- og 
Frakkestoffer. 

NB. Hør mine Priser i Plyseh, 
Astrakan og Ulstre. 

3. 3ofiansens 
Skrædderforrelning. 

Telefon Allinge 137. 

Abrikoser, 
.lommer, 

Rosiner, 
X86ler i Skiver, borede. 

Alt i prima Varer og til billige 
Priser Ira 

Ållioge 
& Produkliorreloiog 

Waldemar Jorposeos 
Maoulaklogorrelililill 

ved Havnen 
ALLINGE 

anbefales til Vintersæsonen 
med gode Varer til billige Priser. 

kulier, Viske og Dragter 
i glat og mønstret Uld og Silke-
plysch, Astrakan og Dyffel, 

Tærnede og glatte Stoffer 

Serges, Cheviot og Klæde, 

5ijole- og Slusesloffer 
i pænt Udvalg  

Fløjl og Silketøj, 
Bomuldstøj, Sirts, Flonel, Dowlas, 

Lærred, Haandkirededrejl, Duge 
m. m. 

Korsetter. 
Trikotage. 

Alt i prima Varer til sman Priser. 

Køb Stoffer 
og lad dem sy paa min Systue, 

Det betaler sig i Længden. 

Waldemar Jørgensen. 
Telefon 73. 

C 	 
Tæt Vinduerne med 

åtorritvokJ. 
Faas i Pakker a 2 Kr. 

J, B. Larsen. 

Ungdommen i Sandvig og Allinge 
indbydes bl et Møde : Missionshuset .8tresda• Mandag den 22de 
November Kl. 8. Der bliver Foredrag al Pirater 0151ittli. Enule. .Man-
dighed og Styrkes  samt Sang, Musik og Servering. 

Væriitøl 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

%Ringe golunial $robsittforretning 

Ny Sending af 

Darup Staldbøre 
sælges i 

Nordlandets HandelNhus. 

Nye Sendinger af 

Prima Antracite Ntiddekul, 
do. Bechton Gascokes, 

meget kraftigt Brændsel — sælges billigst muligt i 

Nordlandets Handelshus. 

Xeb deres 241 hos os! 
Vi har et meget stort Lager af Fløjl i alle Farver, og 

da vi kun fører kiprede Varer, kan vi yde Dem Garanti for. 

at Fløjlen ikke falder af. 

Nordlandets Handelshus. 

Ima Kul og Kokes 
anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 



etztritA' 
MIN NAJE' 

Fineste dansk Fabrikat 
i >b Kg Pakker. 

2tldne 
Njolestoffer 

i Gatheldint., Serges, Satin, Cheviot 
og moderne lige hjemkommet tær-
nede og stribede Stoffer fra Kr. 5,8:i 
pr. m. 

Fløjler, glatte, stribede og 
kiprede 1 mange Farver. 

.9tvide Varer 
Største Del af nuværende Lager 

er indkøbt ved Aarets Begyndelse 
og Priserne er derfor langt under 
de nuværende Fabrikspriser. 

Dowlas og Scherting 
fra 1,25 ru., — fortrinlig Kvalitet til 
Dame- og Herrelinned findes i stort 
Udvalg. 

53laa Cheviots 
Xerrekkedninger 

fra 147 Kr. 
til Konfirmander fra 110 Kr. 
til 16-18 Aars 	130 Kr. 

Sloffer til Herreklædninger. 

efir. 6 .lsen, Allinge. 

teessens /ne- 2Idsalg. 

Slidstærke 

21Idstrimper 
til Børn og voksne. Den bekendte 
gode Slaolestrampe er nu 
hjemmet alle Numre, ligeledes den 
fine engelske Strømpe. 

Xorsetter 
Eneforhandler for Nordbornholm 

af Dnzaine Hansens bekendte Kor-
setter. Største Udvalg i Kvaliteter 
og Farver. 

.eagendowlas 
Bleget og ubleget Lagenskimler, 

— halv- og hellinned Lagenlærred, 
Blelærred, HaandkItededrejler, der 
sælges til Priser, ,der nu forlanges 
for Bomuldsvarer. 

Halv- og hellinned line afpassede 
Haandklæder. Duge og Serviellet 

mange Kvaliteter og Størrelser. 

ffessens tne-21dsalg, 

Chr. Iglsen, 

2Inder6efiltedning 
for voksne og Børn i Kameluld og 
Bomuld. Alle Størrelser i lange og 
halvlange Drenge-Bomuldsbenklæder 
Islandske Trøjer og Luf-
fer. Uldgarner i mange Kvaliteter. 

Hjemkommen er i mange smukke 
Farver Uldgarn til Hjemme-
strikning at de nu brugelige moderne 
Golftrøjer. 

teessens h'ne-21dsalg. 

efir. &Isen, Allinge, 

Færdigsyet smukt og solidt for-
arbejdet 

Damelinned 
saml hvide og kulørte Husholdnings-
og Pynteforklæder, 

DameIlonfection 
Spadseredragter, Plyschkaaber og 

Ulstre, Pigefrakker, Pegekjoler, Ne-
derdele og Skørter. — Golftrøjer i 
Uld og Bomuld. Prima Regnfrakker 
i son og kulørt. Vindjakker. 

8Rindfiraver 
Muffer og Huer. 

or holde ællehla Cheviot 
er atter hjemkommet og sælges saa længe 

Lager haves til den gamle Pris 2o Kr. m. 

Nordlandets Handelshus. 

Udebliver Bladet 
heder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. 1 modsat Fald maa De 
henvende Dein til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, et De faer 
det tilsendt. 

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 

ler De en Svend eller Lær.. 
ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der liver Fredag bringes direkte ind 
c. 1 7 00  Hjem og læses af sart godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her 1 Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange læsere i Br og 

paa Land opmærksom paa. at enhver kan 
fait optager Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i ,,Nord-ltornhohne 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, saml at indsendere — til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa 
danne Ting og Forhold, som egner sig 

til Behandling i Bladets Spalter, 
Dette gælder baade Byen og Landet, 

og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den sirrengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Sfitereriet 
og Xaskinsnedkeriet 

anbefales. 

XlemensRer. 
Telefon ii. 13. 

Lrindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2--4 Eltm. 
Sparekassen 10 —12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempellilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, ariben ved Ski-

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

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen pas Realhuset: 

Udlaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

Hjælpekassen: Forind.. Bagerm. P. Holm 
Kasserer H. P. Kofod Kontortid hver 
Fredag Ira 5-7. 

Jernbanest. er aaben for (lods 8-12, 2-7 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Leone- ra Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2 -ti 

Søndag 9-10, 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-7. 
Skandinavien-Amerikalinien : 

Agent Otto Gornitaka. 
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Telegrafstationen 8 Morgen III 9 Aften. 

Søndag 9-10. 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Ben ne—SlandvIg 
Fra Rønne 	 745 600 
- Nyker 	 808  6 3  
- Klemensker 	828 643 
- Rø 	 848 703 
- Tein 	 906 721 
• Allinge 	 919 7374 
- Sandvig 	925 7,r) 

Sandvig—nonne 
Fra Sandvig 	1 125 	810  
- Alljnge 	1136 821 
- Tein 	 1149 834 
- Rø 	 1207 g'S:?. 
- Klemensker 	1230 915 
- Nyker 	 1 245 	930 
- Rønne 	 1 to 	93o 

Søn- og Helligdage. 
KNO 111C-811111■111=  

Fra Rønne 	845 1235 750 

- Nyker 	903 1253 SUS 

- Klemensker 91 9 	109  822 
- Rø 	935  125  819-  
- Tein 	919 139  854 

Allinge 	959 149 9irl 
Sandvig 	1 005 	155  

Mund via—Ito is ne 
Fra Sandvig 	1035 6— 	935  
- Allinge 	E 0 i3 605 

Tein 	1052  617 
Rø 	 1 1 07 63  
Klenienskei I125 6:Ei-d 

Nyker, 	, 1136 lul 

Rønne 	11 55  72" 

910 

91.1 
952 

1007 
1025  
1036 
1051  

øh Deres Klædevarer 

Vi har et stort Udvalg af 

som vi sælger til meget rimelige Priser. 
Fin marineblaa Alpacca fra 4,50. 
Ekstrafin Kjoleserges i flere Farver 8.50. 
Sort Kjoletøj fra 3,50. - Alt i Damelinned. 
Damestrømper fra 1,50 pr. Par. 
Svære danske Strømper 5 Kr. - Silkestrømper i alle Farver. 

Nordlandets Handelshus. 

K hos os. Vi har det største Lager af en-
gelske og danske Stoffer til rimelige:Priser. 
Vi kan levere Dem en ægteblaa Cheviots-

habit skræddersyet efter Maal for kun 140 
Kr. — Habiter leveres syet paa faa Dage. 

al.  Nordlandets Handelshus. 

J(vorfor 

Roer alle 
Yolfi 

deres Yrafiker 
Etos os? 

fordi vi kar de 

bedste Zarer, 

det største £ager 

og de billigste friser 

Nordludeis 
lloodelshus. 

Maskinotter  slra ma Motoro
p

lie, 
barn cylinderolle  , 
Drivremme, alle ntatttiontr 

Smørekander. Remmefedt, Harpiks. Rems:Liniere 

Ek pn•  
beds, og billigst hos 

Allinge Kr.qonial- og Produktforretning. 

teessens Sne-21dsalg. 
Allinge - :Telefon 700. 

Telefon 100. 

Chr. Olsen, messen, Allinge. 

Elomliolilis Spare- & L33110188808 
----Q--- Afdeling i Allinge 6'9' 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 

Molteger Indskud pas alm. Sparekassevilkaur til en Rente 

af 4 pct. p. ;f., paa Folio til 2 pa p. a. 


