IIS

Cr"
:'3.!,.
••••■ •••

•

"Yr
i 1.rtilkii■li
"‘i.rir,itIti 1'11111' 0111/ 41e>rni1714:4.

!" jell
1:1141) minik
q.«) w*
•-

11 .41g4unr

ti 7-1.
ni hl I 1.14144g4, Bog I r) kl. 4.4 å.

11441•ke.r. Oil. og 1114.4■41.44.krr

coodoceccresomo

CCOSclocereasam-Cereracc

»■1 , r1.Bornholms

Ugeblad'

4:44/ ef mindst 1609
“,rørs gruntm Paser.esend i At:lage
J ./.1

fs ker, 12s neglemarsker

„Nord-i-Jornholms Ugeblad"
kar den største Udbredelse I Nordre Nan ed
klirer læst I ethvert filten Af egner sig der•
or bedst til Avertering,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af erihrer Art
sansem Nøk, Salg, Foreningsmeddelelser,
t!fter- etter Al lysninger, Auktioner dr.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. hatvaarik.
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Vinter paa Sandet.
Vi kommer fra Byen og Skolen
lit Huset for Sommerens Røre.
Men nu er det Vinterens Stuer —
Kaminer og lukkede Døre.
0, denne lydløse Hvidhed
i Haven og i Alleen
Sommerens ubundne Rige
er blevet et Kloster i Sneen.
Hvor fremmed at gaa her -og tryS
om Ører og Fingre og Tær!
Hvor dejligt at holde sig tapper
og favne det tindrende Veir I
Igennem den svidende Kulde
det straalende Solskin vælder.
Søndagens henrykte Sneland
klinger af Bjælder.
I Sovekamret om Aftnen
Kaminildens lystige Stejl
O denne saa milde Varme!
O Lugten af Tørverøg!
— Men vaagnede vi hen paa Natten,
var Stuen bitterlig kold,
der lad vi alene i Mørket
i Mørkets og Vinterens Vold.
Jeg husker en Bakke i Skoven,
iler har vi med vore Slæder.
0, hvad beruser som Kulde
og Idræt pas ensomme Steder!
Hvor mande vi tungt forlade,
da Medier og Aftenen korn,
ined dyre Minder tor stedse
en hemmelig Helligdom I
O Stalde og Lader og Længer
og Marker og rimhvide Tuer 1
0, elle de slumrende Glæder,
der siden our vented os her!
air havde kun Dage og Timer,
og her vented talløse Aar.
— Marker og Træer og Veje
om. Vinterens slumrende Gaard !
Det er de forsvundne Tider og Trug, der bestandig ske.
Jeg ser omkring mig — og træder
i Knudens dybe Sne
0, Verden et aller begravet,
og lykkeligt gruet i Stan!
— Milevidt rundl om mig Landet
og Vinteren, hvid og bias!
Ilar itoffinami.

Profetier.
Paa samme Maade soni Nitroglycerinen kan gøres mindre farlig ved
al opsuges af et fast Stof, kan Skydebomulden, der jo selv er tast, gøres :irere modstandsdygtig mod Selvsenderdeling og dermed følgende
Eksplosion ved at blandes med I. Eks.
suræltet Paratin, som derpaa slørk-
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ner og sammen med Skydebomulden danner en benhaerd Kage, og
midt I Halvfjerdserne fandt Nobel
paa at opløse Skydebomulden i svagt
opvarmet Nitroglycerin; ved Afkøling
denims da en %agtig Masse, der
kaldes Sprænggelatine. Delte er el
Sprængstol, der siger Sparto til alt,
hvad man kendte i 1856, og dog
er del maliske det mest skikkelige
al dem alle lit netop kun al eksplodere, [sar man vil have del til del.
For saa vidt er begge Profetierne
om Sprængstofferne ynkelig gjorte
ril Skamme. Naturligvis springer en
Dynamittahrik I Lullen en Gang
imellem — saadant kan nu en Gang
hendes til Søs, som Sælhunden sagde, da den blev skudt i øjet —;
men der er dog stadig, ligesom i
1856, en betydelig Forskel jan at
være foran og bagved Kanonen.
Hvad nu Diamanterne engem kan
Resultatet ikke angives saa bestemt.
Ganske vist kan man i enhver kemisk Lærebog for Begyndere se, al
den franske Kemiker MOi5Sall, der
senere fremstillede de bekendte Karbider, f. Eks. Calciunikarbid, der
bruges til Fremstilling af den brændbare Luftart Acetylen, og Siliciumkarbid, ogsaa kaldet Karborund, der
bruges som Slibemiddel, fordi den
i Haardlied kommer Diamanten meget nær, har fremstillet Diamanter
ved al opløse Kul i mened Støbejærv og derpaa hurtig afkøle delte.
Allerede de store Haandbeger tager
dog et vist Fordehold, og som det
sædvanlig gear, jo nærmere mav
kommuner lit dem, der kau vide nogen
virkelig Besked, desto mere usikker
bliver hele Historien, og gnar man
Id selve Kilden, viser. del sig, al
Moissan har haft mellem Hænder et
Par elendige Splinter, der — der saa
vidt huskes — ikke en Gang vejede
i/10 Gram, og som ikke var klare.
En saa ringe Mængde kan ikke analyseres med Sikkerhed, og det kan
derfor lige saa vel have været et
Karbid i Slægt med Karboruncl, hvad
man ikke kunde gætte paa den
Gang. Dette bestyrkes ogsaa derved,
al Stoffet ved Forbrændingen efterlod nogen Aske.
I hvert Tilfælde havde Moissans
Paalund ikke deri mindste praktiske
Betydning, og mart forstaar derfor
Muligheden af del storstilede Bedrageri, der for nogle Aar siden udøvedes i Frankrig, og som endte i
deri store Farce. Bedrageren foregav al have opfundet en Metode til
Fremstilling af Diamanter og havde
fadet adskillige Kapitalister til at sætle Penge i Foretagendet, imod al
han nedskrev „Hemmeligheden" og
deponerede den i en forseglet Konvolut i Frankrigs Bank. Da han tilsidst var nødt til at forsvinde, og
man aabnede Konvolutten, viste
Hemmeligheden sig at lyde saaledes .Man rager Kulstof, kryslaliserer det, og man har Diamanter.°
Saa kloge var vi unægtelig i Forvejen ; men vi andre, der ikke havde Aktier i Selskabet, har haft let
ved at trøste os. Thi Menneskeheden har ikke den fjærneste Brug for
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Diamanter, navnligikke for de-kosti
men hver en:Hvirvel:synker /slum
bare, klare. En Tid lang anvendtes mod Hegnets hvide Sløre.
Irs.„^,
vel sorte Diamanter til Boring i Sten,
f. Eks. ved Tunneler-dæg: men det Det sner saa hvidt, med Vingegines,
som sprang i Dans
er næsten ganske gnaet af Brug, for- imellem Jord og Himmel,
di vi nu kan fremstille tilstrækkelig i Dødningsdans, hver All, der blev
liaarde og stærke Staalsorter. Hvad et Lig, da Høstens Storme rev
Staalet kommer lit at mangle i Haard, til Jord de Blomsters Vrimmel.
opvejes rigeligt ved, at det kan tilDcl er saa skønt at se derpan ;
dannes I en hensigtsmæssig Form, saa let pas Tan
saa at der kommer et ordentlig de Blomstersjæle Ile
„Skær" paa det, hvorved Kraftanven- og fejer sig saa langt al Led
delsen bliver langl ringere. Dertil og nejer sig mod Jorden ned
og lægger sig til Hvile.
kommer, at Staalet jo kan slibes,
navnlig da vf nu har Karborunden I Blomsterbarn I I Snefnug smag!
til meget billig Pris.
ak, tænk derpan
Hvad anganr Diammilen som sne koldl et Skød I finder! . ,
Og du, som gik nik' Dør forbi,
Smykke er deri ogsaa forlængst erflyv som el Snefnug over Sti I
stattet. Af forskellige Bestanddele — jeg har gru kolde Kinder.
kan man sammensmelte en Slags
Viggo Stnekeliberg,
Glas ved Navn „Stress", der I Henseende Ill lysets Brydning ganske
viser samme Forhold som Diamanter. Selv Fagfolk kan vanskelig
kende Slrass Ira Diamant, naar de
—0ikke har Lejlighed til at prøve Haardheden. København havde for nogle - Intet Land i Verden byder sari
Aar siden el Udsalg af denne Vare, glimrende Lejlighed til at dyrke Vinder i delte Tilfælde kaldtes „Benicia"- terens Idrætter som Kanada,
Diamanter; i Begyndelsen solgtes de Skønt Kanada ligger paa samme
til en Pris af 12 Kr. pr. Stk. ; men Breddegrad som Frankrig, er Kliellerhaanden som Efterspørgslen sagt- maet i de to Riger højst forskelligt.
Kanadas Vinlre er betydelig koldere
nede, gik man ned Ill 35 øre.
Hvorfor bruger man da ikke dis- end Fraclisrigs, ja man har endog i
se eftergjorte Diamanter ? Fordi der, 1859 set Termometret i Montreal
41,7 ° C. Hvilken Ulyksaalænge Jorden har slant, altid har falde til
været Taaber. Og netop derfor vilde ke og Rædsel vilde ikke en saadan
del ikke have fjærueste Virkning for Kulde afstedkomme i Paris, som dog
Menneskeheden som Helhed, om ligger i samme Afstand Ira Nordpoman fandl paa at fremstille Diaman- len !
Endnu større Forskel frembyder
ten nogenlunde lel. Ja selv Aktionærerne vilde næppe tjene noget Kanadas Klima mod 1. Eks. Norges
synderligt, idet Opdagelsen jo straks og Danmarks. Ofte — og navnlig
vilde efterfølges al et svindende Pris- i de settere Ann — synes vort Foraar'nreslen at smelte sammen med
fald.
Vi har el lignende Tilfælde ined Elteraaret, Sommeren er i bedste
Sølvet. Da dette Metal begyndte Tilfælde kun kort, stundom synes
al synke kendelig i Pris, maatle In- den helt at blive borte. Og Efterdien 1 Begyndelsen al Halvfemserne aaret trækker ud herimod Jul, sjælopgive „Sølvmøntfoden", De gam- den( falder Sne før i Januar —Februar, hvis den virkelig hvide Frostle Mørtler, der nu erstalledes af
Guld, sinreltedes sammen og solgtes, vinter ikke helt udebliver. Anderhvorved Prisen jo trylckedi,s endnu ledes i Kanada: Foraar og Etteren'
langt niere ned; men da Sølvet nu er kun korte; Overgangen fra den
var blevet saa billigt, at del ikke lange Vintersaison til et intensivt
længere var „fint" at have Smykker Sommerliv sker ligesom ved en Eksaf Sølv, blev ogsaa disse kastede plosion. Varmen er lang, solid og
ud paa Markedet, hvorved der frem- god, og naar den forlader Landet,
ved man, hvad der kommer: streng
kaldtes ligefrem Panik.
Og dog kunde man ikke fremstille Kulde, Sne og Is, men samtidig højSølvet kunstig af billige Raasrofier. klar Lutr, der ikke tynger Humøret
Hvorledes vilde det da gaa med Dia- smiledes som den sludfulde, mørke
og sløvende danske Vinter.
stanten? Hvem al de „bedre MenEuropæerne i tempererede Egne
nesker' vilde gaa med Diamanter,
beklager Karradierne Ion den strenmur enhver Røver kunde gøre der
ge Virrer, de synes at frygte de
samme? Selvfølgelig inaatte man da
gaa over fil at pynte sig mod det store snehvide Sletter langs St. Lawrencefloden og de store Søer; men
Mauritius - Frimærke
fil
sjældne
25,000 Kr. eller anden Daarskab, for Kanadierne selv er netop den
og Verden vilde være lige saa vidt. Tid deres bedste.
Neer Sneen først er faldel og dækEtter „Vor Jord".
ker By og Land, bliver den liggende
fire Maaneder eller mere. Og Snelaget beskytter Markernes Vintersæd
og luner Husene. Gader og Veje
er glatte som Stuegulve, Floder og
—x—
Søer betares, som var det tørt Land.
Det skinner hvidt, hvorliee jeg ser,
Karradierne, klædt i Pelsværk og
det sner og sner!
Uld, bryder sig fejl om Kulden. Del
den Mark bag ved min Have
er netop om Vinteren, al deres Leer som el. Hav i HvIrvelskum,

EI Led der Sile.
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Fredag den 28. Januar 1921
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gemer tilføres ;fornyet Kraft, dere
Hjerner Smøget Tænkeevne; og sart
er det Selskabelighedens, de uden.
dørs Fornøjelsers Tid.
Pari de glatfrosne Floder og Søer
rumler Skøjteløbere, Kimer og Isyachter sig i livligt Mylder, og ad
de lange Bakker rutscher Slæderne,
„Tahoggans", ned i susende Fart
med deres jublende I.nst af unge og
gamle, Længe brugtes kun de kanediske Snesko, nnar del gjaldt om
at komme frem over dyh Sne, men
i de settere Anr har Skisporten
banet Vind i Sejlene, og der holdes
nu ligesom i de nordlige Frislatet
store Skistævner, som ikke stemt
langt tilbage tor de berømte norske.
I Montreal afholdes der næsten
hver Vinter el storartet Karneval
paa Isen, og el mægtigt Fepalads af
klare, udsavede Isblokke med Tsarne og Spir og alskens Prydelser,
all al Is, er en al samme ~slids
„greal altractions„.
El endnu større „Trækplaster" hvis man mad kalde det saa
frembyder Niagarefaldet.
OrrrVinieren,, neer -Kulden stivner
Vandel, afgiver Faldet et vidunderligt Skue. Stadig styrter Strømmen
uhindret ned i Dybet, men hen over
et Isunderlag. Overalt pranger kæmpemæssige Islapper. Skumsprøjtet
strør Iskrystaller hen over Breddernes Skovdragt. Nu og da kontorer
mægtige isblokke sejlende ned ad
Floden, standser et Øjeblik, som
betænkte de sig paa at gøre Springet, vakler og falder med et mægtigt Brag ned i Bundkedlen.
Den kanadiake Vinter er ikke altid til at spøge med. Den kan ogsaa vende sit barske Ansigt til. Det
er især ved Tøbruddet, at Faren er
størst, — I St. Lawrencebassinets
øvre Egne strømmer Regnen ned,
Søer og Floder rejser Ryggene og
sprænger Isdækket.
I splintrede Flager, ofte af entyre"
Størrelse, glider Isen nedefies Fre
,
Si. Louis- Søen kommer Blokkene;"
stuvet sammen i kolossale Masser;
buldrende ned over Lachine -Faldene og hober sig op ud fur Montreal,
spærrende den voldsomt rullende
Flod. Stadig nye Ismasser kommer
III, skulende sig sammen og oven
paa de første, indtil det hele Løb er,
barrikaderet elle 10 Meler over daglig Vande. Mern Floden in a a have
Afløb, bryder ind over Land, skyller hen over Gaderne i Griffin • lown .
og andre sydlige Dele al Montreal,
der da ikke sjældent staar i Vand
til Husenes første Etage. Indtil Braget af Isbarrerne, der spræuges midt
ude I Floden, bringer Monlrealerne
til at drage et Befrielses Suk Faren
er overstaser, Vandet falder i Gaderne. Men ude i St. Lawreece maler
Strømhvirvler Isbjærge og Isøer rundt
i gigantisk Heksedans udefter, stadig
udefter, :forbi Quebec og mod det
aabne Hav.
Vinteren er Jagtens Tid f Kurede,
og intetsteds giver Pelshandelen saa
store Rigdomme soul i delte Land.
Karsadlerne er de bedste Jægere

Verden og fortræffelige Mennesketyper baade hvad Styrke, Behændighed, Mod og Udholdenhed angaar.

Den gamle Smedje.
Den gamle Smedje ? — Jo, jeg
husker den,
en Hytte kun med gennemhullet Tag;
der har jeg siddel mangen
Sommerdag
og veksler Tanker med min
bedste Ven,
Jeg mindes endnu Harmens
klingre Sang,
dens lelle Dans hen over glødet
Steal
snaver som Essens flammegyldne
Bent,
hvorfra vel tusind kaade
Gnister sprang.

forkrøblet Fyrretriesplantage, det var
da endelig en Afveksling ; men da
der heller ikke bag den viste sig
andet end den flade brune 1-lede,
blev vi urolige og holdl Raadslagiling.
Solen var ved al gaa ned, vore
Ben ømme og trætte af den forcerede Gang, om en Time eller to
vilde Mørket falde paa, og hvem
vidste om vi ril deri Tid havde naaet
det forventede Herberg.
Vi gik tilbage til Plantagen og
sonderede Terrainet. Der lag hist
og her udgaaede og omblæste FyrreOg Lærketræer, og i den fugtige
Jordbund trivedes Mos og Lav frodigt.
Her var tilstrækkeligt Byggemalerisle til et lille Hus, og vl gik straks
i Lag med Arbejdet.

Træer blev slæbt sammen og lagt
Jeg glemte Tiden, Dagens travle II, i Spænd mellem en Gruppe Naglemens jeg med Smeden lalle
bæer paa en tør og lun Plads Inde
muntre Ord;
i Skoven. Afrevne Grene, Lyng og
han var ej ledig, rastløs Haanden
for store Flager al Mos og Lev (himlede
Tag og brugtes til Tæbring af Hullangs Jærnet, snart med Tang og
snart med FM. lerne. Alle tre var vi ivrige, Spændingen var over os, og vi slæbte
Det var sen smukt al lægge
sammen sari meget vi kunde overMærke til komme. Del varede heller ikke
det haarde Malm, som Kraft og
Sniffe tvang længe før Hytten var færdig, foret
med Mos og Lav bande udvendig
i sluttet Form, — her ene man
Gang pas Gang, og indvendig, selv Madras og Hoved.
hvad Haanden evner, naar man
pude savnedes ikke.
ærligt vil. —
Da Solens glødende Kugle forsvandt i Horisonten, var vi færdige
Nu grønnes Græsset mellem
hvide Tjørn og sad paa et Par Sten foren Indgangen og betragtede vort Værk.
paa Toften, hvor den gamle
Smedje stod,
Vi delte broderligt de faa Rester,
og Husets Grundsten, sværtede
vi havde tilbage af vort rigelige
al Sod, Indkøb i Bramsted, og eller endt
blev Legeplads for Byens Skolebørn.
Aftensmaallid røg vi vor velfortjente
Aftetipibe.
Jeg haaber, at den Anrid, som
Vor Wigwam var ikke større end
virked' lier
i bramfri Stræben, under ærligt Slid vi netop lige kunde ligge he paa
Irma præge ogsaa nye Slægters Id, Rad, og Indgangen blev spærret af
naar Livets trevle Sommer
el lille Træ og indvendig Ira tætnet
rykker nær.
med Lyng og Mos.
Anders K. Olsen.
Det varede ikke længe før der
blev frygtelig varmt, og vi maarte
lave nogle Ventiler, for al faa Luft.
Trods Trætheden laidt vi ikke isøvn,
men lag længe og hørte efter Vindens Susen i Træerne, Ugleskrig og
de tusinde andre hemmelighedsfulde
Lyde, der kan høres om Natten i
Servus fortæller CIITI sine
en ennone Skov.
Dagbogsoptegnelser og Minder.
For al berolige urene beklemte Ge(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
mytter, begyndte vi al fortælle hin—o—
anden smaa Oplevelser og Historier
Næste Morgen forlod vi vort Logi — det hjalp] — En eller en dysI Pldnerstrasse, hvor Forplejningen sede vi elterhaanden 1 Søvn,
var upaaklagelig og uhørt billig. Heri paa Morgenstunden vaagnede
Vi var lidt skellinie og ømme eller jeg ved noget, der dryssede ned i
Gaarsdagens Maisch, men del for- Ansigter paa mig, og jeg opdagede,
log sig hurtigt, da vi kom ud pas at det Skarn lit Madsen lag og pilden brede Landevej, Solen skinnede, lede Mosflager ned fra Taget, for at
og deri mørkebrune Lyng bredle sig komplettere sin Overdyne.
sne !aflir øjet [tastede.
Han undskyldte sig med, at han
Ved Middagstid naaede vi Bram- frøs.
sted, en lille By, i hvilken vi gjorde
Det var ikke saa underligt, for
Fællesindkøb af Brød, Smør og Pøl- han havde allerede faaet lavet adser. Pas en solbeskinnet Kløvereng skillige Huller, hvorigennem den
bag Byen nød vi vor Frokost til en iskolde Vind lagede Tagfat.
fortræffelig Braun-Bier,
Gennem det hullede Tag kunde
Efter Middagsluren gik vi lidt jeg se Himlen; del lysnede mer og
rundt i Gaderne ; men udover el Par mer; men udenfor var der sikkert
Dørkraal, der synes at være fast In- endnu koldere.
ventarium i alle lyske Byer, var der
Længe laa jeg og smaaskeendles
intet af Interesse, og vi besluttede med Madsen ; min Kollega, Nielsen,
da at gaa videre i det dejlige Vejr. rod til endnu at sove blideligt.
Vi kunde da overnatte paa en eller
Men del blev koldere og koldere.
anden Gæstgivergaard.
Hytten, der om Arterien haiide vee•
Med eu rask lille Medvind mar- ret vor Stolthed, sari i det gran Morsclierede vi derfor videre mod Syd, genskær trist og uhyggelig ud, og
ud over Heden, og det varede hel- Taget var som gennemhullet at Graler ikke længe, før vi naaede en Kro. nater.
Det var dog endnu lovlig tidlig til
Nu matte Solen vel snart sten
er gaa til Ru, og vi vilde nødig op.
fristes altfor meget al Kromandens
Jeg strakte de stive Lemmer og
gode Øl. Alisaa lortsane vi til den kravlede ud, — og foreløbig hrivde
næste.
jeg nok at gøre med at børste Mos
De Strækninger, vl nu passerede, og Gramsale- af mig.
syners at være luldsliendig ubeboede.
Døren havde jeg været ondskabsLangs Landevejen stod forkrøblede fuld nok til at glemme al lukke.
Birketræer, ellers fandtes, sen langl Det varede derfor heller ikke længe
01,1 'rasede, hverken Hus eller Træ, før de tindre kravlede frem og be.
og den ventede ,,næste Gresigiver- gyndte al pakke deres Sager samgaaid• var stadig Ikke at se.
men, og vi skyndte os derefter ined
Ved 7-Tiden passerede vi en lille at komme ud af den uhyggelige Skov

fraa :rodtur
gennem 8uropa.

Der var Rimfrort overalt og bitterlig koldt, men vi hit os dog ret
hurtigt ganer t arme, og efter en hale
Times Gang stod Solen op.
Den fik de frosne Dugdraaber til
al skinne i de nydeligste Farvetoner,
og den mildnede Lullen, der havde
været saa skarp og bidende.
Ved 7-Tiden naaede vi en Geesteivergaard, hvor vi bestilte Kalle.
Værtinden kom ind med tre vældige
Kopper, og til Kaffen fik vi hver en
Rundtenom Sigtebrød, ca. 1 Tomme
tyk. og pnasmurt et tyndt Lag Smør.
Vi undredes over Opdækningen,
del kneb med al gabe over de lykke
Stykker, Merl Brødet var friskt,
Smørret godt og Kohn varm. Sultne, som vi var, gled de lykke
Stykker hurtig ned, og siden helle
vi, al
lykke Rundlenommer til
Kaffen var last Traktement næsten
overalt I Tyskland, I alt Fald part
Lander.

Fra Torsdag den 27. Janua
sælger vi
Rene London Gaskoks
7,50
Harpede skotske Ovnkul
11
Uharpede
do.
10
Afharpningskul
8
Wales Anthracite Noddekul 12,50
Harpede Wales Ægbriketter 12,50
Elswick prima Smedekul
18

Kr. hl. n 45 kg
75 75 75 75 75 75 -

Frit Salg til alle. — Kørsel beregnes e kstra.
Sælges kun pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.
Vi har rigeligt

Lager af

meget kraftig dansk Flormel
som nu sælges uden Mærker, ligesom vi sælger alle Kvaliteter
Kiks og Bisqults uden Melkort og til laveste Pris.
Derimod maa vi hede om Brodkort til alle Køb af Rug.

sigtemel og Rugmel.

Vore gamle 'Viser
Straks da jeg ud pen Gaden treep,
saa faldt jeg over et Par Been
og straks deri Tanke blev mig klar ;
del mine egne var.
Jeg samlede mig op igen
ug sagde til mig selv: „Min Ven!
Pas paa, der hænder noget gall I"
Og næppe Ordet var udtalt,
saa kom Forskrækkelsen.
I Gaderne, hvorhen jeg kom,
var „Højre', „Verislre' byltet om ;
Biens Folkene tog sig en Lur,
gik Husene en Tur.
Og Hjørnestederne især,
de trandte mig forbandet nær ;
de hopped' helt pen Gaden frem,
jeg aldrig nær var kommen hjem
igennem deres Hær.
Paa Kongens Nytorv „Hesten` fløj
omkring med Mand og Seletøj ;
og Manden skældte ud paa Tysk,
nu blev den ulig for spydsk.
Fra Gaden vendte jeg mit Blik
mod Himlen, men den Trøst jeg fik,
den var sgu ikke meget stor,
ror alle Stjernerne de to'r
som gale Folk omkring.
Vort Politi har sagt engang,
al ingen danse maa Kinken ;
men tro mig, Lygtepælene
de brød sig ej om det
De hopped pac det etre Ben
Ira Flisesten til Flisesten;
del var el Held, al bile jeg
en Pæl i Ho'et tik paa mig,
for deres Dans var ren
Og Marinen selv, del gamle Skrog,
slog Piroueller i en Krog,
han med tel øje kigged' kun
og vrænged' med sin Mund.
Merl del vor ej sna underligt,
for Mimrer] er jo yard til Sligt,
det er saa klart som pure Guld,
en Gang hver Maatied er han fuld,
det næsten er hans Pligt.
Del værste var min Gadedør - Ja, det er aldrig hændt mig før jeg vilde lige gaa derind,
saa fløj den som en Vind.
Tillykke tral jeg en Betjent,
med hvem jeg er en Smule kendt,
og da vi begge to holdt fast
paa Døren, slap jeg ind i Hast
og kom saa heldig hjem.
Fred. Christensen.

Nordlandets llandelslins.

Alle Bestillinger af Majs
af Centralkontorets Import sælges a

33 Kr. 50 bre pr. 100 kg.
Vi har rigelig Lager af

smaa Majs og stor Majs,

som sælges til lavere
erkyag
derlie
g ,
Pris, ligesom Priserne paa alle Slags Foder
yderl igere
r
Foderblanding og 'Hvedeklid
nedsat i denne Uge .

Nordlandets Handelshus,

titherA 2issiondorerting
afholder, om Gud vil, Missionsuge i Allinge
Søndag den 30. Januar Kl. 4,30 Nielsen Skjern.
Mandag - 31. 73°
do
Tirsdag 1. Februar - — H. A. Mortensen.
Onsdag 2
Nielsen Brejning.
0. Thorngreen.
Torsdag 3.
Nielsen Brejning,
Fredag - 4.
Alle er hjertelig velkomne.
Det er lykkedes os at fremskaffe et Stykke fint 140 cm

Creaslærred til Lagener,
som vi kan tilbyde vore Kunder til den billige Pris af 4,50
pr. m.

Nordlandets Handelshus.
Vi

har tid bedste og billigste Skjortel reed

En svær kipret Vare sælges for 2 Kr. pr. m. Fint engelsk
kipret Lærred 2,25 pr. m.

Nordlandets Handelshus.
Til de kløvertrætte Jorder anbefales et Tilskud ar

italiensk Kællingetand
Frøblandingen. Vi har en fin Vare heraf, eKetra renset og
ridset. og bede one Bestillinger

Nordlandets Handelshus.

Foderstofpriserne
Allinge

Biograf.

Søndag d. 30. Jan. Kl. 7%
Skridt New-Yorefis
,Storsvindlere.
Spændende amerikansk Kriminalfilm
5 Akter.
— interessante Billeder af Livet
mellem Storbyens mest drevne StorSvindlere, og Detektivernes Kamp
mod disse Samfunds Rovdyr.
En Film, der er fuld al Spænding
og Mystik.

er betydeligt nedsatte hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Avorlr i Nordbornholms Ugeblad!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

!Pi modtager gerne Restillinger paa
nye Sorter Saasæd til Yoraaret,
En god Sod giver lindet :lamme Varltstfor hold større ['oldtid bytte
end en mindre god. Det er de sidste Fold, der bringer Overskud hjem.
thi Udgifterne til Jord, Gødning og Arbejdskraft er lige store, 0111 der
anvendes gode elle' danrlige Soller.
Saakorriet leveres kun i plomberede Sække, og der garanteres for,
at delle er Sygdontsfri og sortsrent.
Vejledninger og Garatiribestennuelser udleveres.

Nordlandets Handelshus.

i Danser bifili' ca. Ib Skiver.

sparer Penge ved at faa syet hos
mig. — Stort Udvalg i Habit- og
Frakkestoffer.
NB. Hør mine Priser i Plysch,
Astrakan og Ulstre.

3.

gofiansens
Skrædderforretning.

Brædder og Planker
- alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser -

Udskudsbrædder

a 5. 6 og 7 Alens Længder

Ny hjemkomne Vare ad baliguc Pris
Nye Flælckeætter
Nye Brune Bønner
Prima dyrlægekontrolleret isl. Lammekød
anbefales til billige Priser.

Telefon Allinge 12.

Dansk Bomuldstoi til Forklæder
Flonel til Kjoler
Flonel, ensfarvet
Dowlas i 10 m Stk.
Medium til Damelinned, 85 csii bred, fra
Lagenlærred, Bomuld
Hospitalslærred, linned, svært
Bomuldsmusselin til Kjoler
Ekstra prima Bolster Id Underdyner

Kr. 175 pi in
- 180
- 150
110
- 155
- 300

- 5.35
85
- 420

Alle her nævnte Priser pr. ni mod Korden!.

efir. «Isen,

teessens sne-Vidsalg.
Ylilinge - :Telefon 700.

lla der kan ventes dirre Prisfald paa 1g,
saa vil vi gærre tilraaele, at alle Beholdninger af Æg leveres senest Torsdag i hver Uge. Vi betaler altid højeste Pris.

Nordlandets Handelshus.

Godtkøbs-Udsalget
er begyndt.

Masser af Fodtbj er fremlagt til

stort
NohttoWlibfaig+
blot, tlitfMA, Zfjortetøl, tionint»toi, Vrerre=
ber og gjoiettij ,f amt Zvitotnne.
fmrbigfnet,
font etrebninger, ;enfltrDer, 'Ztortrujer, urørige=
og $inc,lititre, fort jagt paa alt :pertoi gtUeC
flor %dat. %i »ar en efftra gob (5:t)dligt til
Sthrbilinget ligefont alt, »)ab Pi »ar, er af prima
og bebrte gualitet. t3 ore prima Man Raften&
er nebrat tit 5 sn:. pr. tf., »ar fortet 10 a 1.2
ftr. (8.iobt cin etfif 63nrn til 5 Qt. .1t. »alp 413b.,
faa int er ber Iiilebnitig til at forrime rig

Min«

Trællesi

Hasle Onsdag Fortin'.

kranse.

Telefon Sandvig 6 og 47.

Handelsbos

Rø.
bestilles inden IS. Fetifilar hos Gdr,

Helv id ne, dan ske

Strømper

Krøyer, Kroggaard.

IBrændselsudvalget.

sælges for 3,85

Nordlandets Handelshus Til Iljennnefarvoing

føres Farver i alle Kulører r Breve
og Tabletter.

Stort 2Idvalg i prima

Cigarer

afholder (pikning! Fareda-4.
Bortsalg paa ,AtholtINhek‘‘ ";:.
,
Fastelavnsmandag den 7.
KL 4.

J. K. barsell.

Fasielavnsfest.
Olsker Husmandsforening afholder
Fest Fastelavnsmandag d. i. Februar
Kl. 6 Anen.
• Koncert, FastelavnsKagesalg, Pakke..
fest.
Gode værdifulde Pakker • modtages med Tak.
Alholdshevrertning forefindes paa
Forsamlingshuse).

Bestyrelsen.

Frisklavet fvledisleriiolse
— !irreale Kvalitet —
lijernhournier lort r Mandag og Torsdag og anbefales til altid billigste
Dagspris.
q ‘0. nn
Allinge
T.
Ten. t2.

41111~11

uallgel. Norlo

afholder part Christens/11s S31
Søndag d. 30. 1(1 71 ,,

Baptisternes Sangkor modvirker.
Alle indbydes.
C.

Johansen taler.

Hollandsk Fedesild,

til billigste friser

prima Kv.direi I Melimusiørrelse,
anbefales til 60 Øre Halvkilo.

J.

haves hos

9tftInge Aotonittl, og
13roNiftforretning.
Med 25pCt. Rabat
udsælges i denne Tid hele mit Varelager, hvoraf fremhæves;
Serventeborde, Skrin, Amagerhylder,
Skrivetojer, Systativer, Blomsterstativer, af disse sidste er en Del med
ubetydelige Fejl til halv Pris.
Desuden sælges 2 Herre- og en
Damecykle uden Gummi.

Billeder indrammes

Carl Andersen.
Tejn.

ostepriserne ere nedsalle
jeg anbefaler
Dansk Ementhaler
do Rochefort
do Grande fuldfed
do Ganela halvfed
do Bachstej tier
do Rjdantnter
do Myseost nt. Flade
do Kommenost
do Klosteroste

altid til Dagens billigste Priser.

J. B. Larsen.
Telefon 12.

,c ra ben lite ZSaintar og inbtit Pibere fithe
ber 15 gst-. 9abat paa alle urer, Qtrebc, 15,4e-

Inkassation, Dokumentskrivning m. m.

Brænde til meste Voiler nitte

billigt Bortsalg.

C. Larsens Skotøjsforretning.

set. llurtetestede 17.

M. Kr, Kofod.

pr. P

Nordlandets

og R.iiiim,l.s[er kopes

Buketter, flyasinter, Tulipaner,
Liljekonvaller og Poireplatiter
letetes til billige Priser og forsendes
overalt.

Vanter
sæleges for

Rø.
Afhfthisforeli ti

Bestyrelsen .

.Willeder indrammes

Rojesen .7fofoed, Rønne

Svære, stærke

messes Demlidsolos Prisliste.

J. B. Larsen.

Overretssagfører

Ærter

sælges særlig løftet i

Nordlandets Handelshus.

Riget Leverpostej i Deaser
anbefales 3Orn dt!ikal Paalæg.

Klemensker Snedkerforrelning,
Tlf. n. 13.
L Pihl.

Telefon Allin g e t:+7.
Prima Ietk()gentle

Vi har mange tørre, gode

Firskaarne., særlig stærke

Herrer og Damer ugel 60r olmsk haks

Allinge

Friske Æbler!
australsk Honning
Kunsthonning
Prima lys amk. Sirup,
anbefales fra

Iltoge

& Produldforrelning
El Parti fint

Uldgarn
sort og graat firtraadet sælges for
Pund.
Kr. 5% pr.

Nordlandets Handelshus

B. Larsen.
Allinge.

Kaalroer,
Kartofler og Foderhalm er fil Salg
paa Puggegaard i Rø.

En 14-1U-nars Karl
kan las Plads til Iste April eller
Maj hos

J. Frigaard, Tein.

Akkord ror 8kærveslogning
kan fans paa Kirkebogaard pr, Allinge.

Til Salg;.

1 brugt Buffet, 6 nye Stole, 1 nyt
Spisebord med 2 Plader, I ny Flovtbænk, en Glallreunle af Egetræ og
en ny Trillebør.
Flagstænger og Brandstiger leveres i alle Længder.

Snedker Kjøller.

I Ugen fra 30. Januar lil 5. Febr.
afholder, om Gud vil, Luthersit
Missionsforening følgende
Aftenmøder i Tein.
Mandag : J. P. Pedersen.
Tirsdag : J. Nielsen, Skjern.
Onsdag: H. Mortensen.
Torsdag: J. Nielsen-Brejning.
Fredag: H. A. Mortensen.
Hver Aften Kl. 7.
Vær hjertelig velkommen lil Mederne
Førstkommende Søndag (d. 30.)
Kl. 2 taler J. Nielsen, Skjern.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Lasere i By og
pat Land opmærksom paa, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i ,Nord-Bornholms

Ugeblad'.
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere-- til

Underretning for Redaktionen —opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne 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 strængeste Diskretion med Hensyn tir sine Kilder

-„Sødeskov" pr. Tein St.

Basle.

Fra Isle Fdrnar fil Isle Marts
gives 10 pCt. paa alle Varer. Særlig fremhæves Tapeter. Fotografirammer. indrammede Billeder og Legetøj.
Lidt beskadigede Varer sælges billig.

sibrikoser,
dommer,
Rosiner,
i Skiver, borede.
Alt i prima Varer og til billige
Priser fra
Store nye spanske

%Hinge %Iolonin1=,
I;rontiftforretning.

Charles Svendsen

En velvoksen Kvie,
som kælver Iste Kalv i Marts, er
til Salg hos

P. L. Holm,
Allinge.

Unge Heste og Ledekvier
stnar til Salg eller Bytte paa Lind•
linlinsgaard i Rø. Tlf. Rø 24.

Emil Riis,

eger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af sea godt
soul levert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

j

Erindringsliste.
6Orgmesterkontoret 2-4 Film.
Sparekassen 10-12 og 2- 4
branddirektøren do,
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2 - 4
Dampskiusespeditionen, aaben red Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og 'Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8--9 og 2-3.
Volkehogsemlingen pie Raadbuset:
Vinterhalvaaret
Udlaan Fredag 7-8,
tillige Tirsdag 3-3,30).
Formd..
Bagerm.
F. Holm
Iljeelpekassen:
Kasserer tt. F. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.
jernbanen. er aaben for Gods 8-12. 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 - 4
DIskennobanken 2 - 4 Eftm.
Laane Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-1.3
5, ■gnenrwslen Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandinavien-Arnerikalinien
Agent Otto Gornitzka.
Statsanstallen for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Telegrakinlinnen 8 Morgen 01 9 Afieli.
Søndag 9-10.
oldkronret 9-12 Form,. 2 -5 Ellenu

Fineste dansk Fabrikat
i i>g Kg Pakker.
Kursfaldet

paa engelsk Sterling

har bevirket at

,,,Egte Chili-Salpeter
kan sælges billigere end tidligere omtalt.
Vor Sending ventes I Marts. Flere Bestillinger udbedes

Nordlandets Handelshus.

m
.,,.
,.).
....1k
*' lloroholios Margarillefaids - ._:
A

-ø4

I141

$44;?.

VEGETABIL

:Byggryn,
Xavreyry n,
gfartoffelmel,
977annagryn,
majs flager,
Sagomel
Ærter,

hele og flækkede

Prima Varer. billige Priser hos

notouini,
43ruhuftforretning.

Minn(

MARGARINE

4.

Rønne-Allinge Jernhanes

er anerkendt som den bedste.

\■.)-:

Køreplan.

Faas hos alle Handlende

$:e'l

Mandag den 17. Januar 1921
aahnes Udsalget!

ø~. 1/

Værlitø3

og Redskaber anbefales.

Glas, Poreelan og hele Mkkenudstyr

*

til billigste Priser.

$ratittitforretniisn-

fitlitty Slolustinl

~1

1

Bornholms Dampvaskeri
Teaterstræde. - Telefon Rønne g.
EI al Provinsens mest moderne og hygieiniske frolretiede
Vaskedvirksomheder

u

enxoccececozco

Alle Slags

Alt modtages til Vask.
Vi anbelaler vor overall pan øen anerkendte Vask al Manchu
linned, der ved nye Indlæg af Skjortestrygeninskiner og Faconmacklit
bliver det mest ideale og Inar samme Udseende som nyt.

Indleveringer 1 alle Byer og større Sogne.
altid afhentes Lørdag.
Modtager i Allinge :
Hr. Skræddermester Johansen, Nørregade.

Tøj. der indleveres Mandag kan

Telefon 137.

Søgnedage.

•

henne-Smid vig
745 600
Fra Rønne

808 62-3.
- Nyker
- Klenien4ei
828 6713
848 71.71.
- Rø
- Tem
906 751
919 7171
- Allinge
Sanderg
"925- ' 740
Sun tg-- Roerne
810
125
Fra Sandvrg
- Alljnge
Tein
Rø

Nyker
Rønne

156

149
gSZ
207 852
gis
230
245 9E
10
■9)

Søn- og Helligdage.
Reruse-feandlvig
845
il 235 750
- Nykel
903 1253 808
- Kienivtisket 919
109 822
935
125 .879
Ro
949
139
8.
Tein
Si
959 149 904
Allings

GodtkøbsUdsalget
begynder Lørdag den 22de Januar.

Stor

PE1811011M110158

paa en Del frasorterede Varer.

Fra !himle

Sandvig 1005 155

910

NIMIIIVIg-itonuin
- Allinge

935
043 608 943

- Tein

052 611

Fra Sandvig

Mere end 14 Dage har vi brugt til al ges Legeret efter fra
den ene til den anden Ende, og har ganske nøje vurderet Varernes
Godhed med Robepriserne, og er nu aldeles sikker paa, at alle vore
Runder lian blive tilfreds med at handle og forsyne sig hos os
med de Uarer, som enhver har Brug for.
Se Vinduerne! - men det er endnu bedre at gaa ind og se
paa de fremlagte Uarer.
I den Tid, der gives saa stor Rabat, beder vi høfligst om
kontant Betaling .

.Wordiandets Xandelshtw.
Vi har et Parti

Ægte ungarsk Lucernefrb,
smuk Farve, god Analyse, -- Anbefales III Ileranrlgt Udlæg i Markerne,
Alle Forudbestillinger ekspederes med en ekstra Rabat.

Nordlandets Handelshus.

Al Barres Foderroer fremhæves i Aar STII Y 8 V

Fin Form, høj Tørstofindhold, 1 Klasses Certifikat ved Forsøgene.
Vi har sikret os rigelig af denne Sort og beder om Bestillinger.

Nordlandets Handelshus_

035 6-

- Rø

952
107 632 10

- Klemensker 125 650 14:5
- Nyker
136 717 1015
Rutine
155 7F 1055

Hvedeklid,
Rugklid.
Coldings Foderblanding.
Soyaskraa,
Majs,
Majsskraa,
Knækmajs.
Havre.
Byg og Blandsæd.
Prima Varer. - Billige Priser.

fflittge ftolonialz og
43roburtforretning.
Udebliver Bladet

beder vi Læserne henvende sig lian
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald man De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal tin sarge for, n1 tie faar
det tilsendt.

I

•
Damefrakker og Ulstre
fra tot rige Aar - nedsat med

20 pCt.

Nederdele c.. 300 Stk, - prima Stol
fiks Facon - nedsat med

20 pCt.

Damebluser sælges til halv Dagsmis
Pigekjoler og Frakker
„,,,,,„
20 Ret.
Dame- og Pige-Trikotage
nredsal ,,red
20 pCt.
Herresokker ca. 300 Par nedsat fra .Kr. 4,50 id Kr. 2,00 pr. Par.

Masser af Rester, Partivarer, Trikotage
og Uldgarn udsælges til ea. halv Pris.
Paa alle Metervarer, der ikke er nedsat til
en bestemt Pris. gives under Udsalget 15 pat
Rabat pr. Kontant.

air

Se Vinduerne -11111

4? Sommer
91Tagasin du Nords 21dsalg,

