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„Nord Bornholms Ugeblad"
imam I el Antal af mindst 1600 Eksmpl.
eg forsendes gennem Postvæsenet eller tril
vore Rud I Allinge. Sandvig, Olsker, Ratsker, Rø og Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den største Udbredelse I Nordre Herved
bliver last i ethvert Item og egner sig derer bedst III Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser ed enhver Art
traasom Køb, Salg, ForrnIngsmedttekIstr,
Efter eller Aflysninger, Anktlonrr ett.
,,Nord-Bornholms Ugeblad"
rt
adgaar hver Fredag, kan arstaim paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Frk. Pglorseos Juleatlas,
Alaska-Historie al Eugen von
Kauffmann.
Det var i Dawson City& første robuste Barndomsaar, at Hotel
Paladset" indbød til Julefest.
„For 30 Dollars i Guldslev . kan
enhver sendetuen hm Adgang -til
denne skønne og gribede Fest, som
minder os allesammen, Kammerater,
om noget af det nobleste i os, og
tillige vil der blive budt paa en Overraskelse, som alene er det dobbelte
værd. Der bliver pakket op med Ju-

11. zwar I et Antal af 11100 Ek.ompl,
til alle Illem I AllInge•Sinod.lig,
Ol•ker, Ituttdier. Ile o tiletnenekee

er
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legrod og Skinkesteg Kl. 3, Drikkevarer betales extra. Indtegning
sker straks,"
Saaledes lod den [rislende Indbydelse, som Kromanden, Pal Stiller,
havde udarbejdet og egenhændig
prentet med en Pind og Tjære pas
el Stykke gult Emballagepapir, Det
hang uden pna Guld-Paladsets tjærede Bjælkevæg fra 19. til 21. Dccbr.
Kl. 11 om Formiddagen. Da havde
160 Personer tegnet sig og erlagt
Betaling, og da Pat Sutter højt regnet havde Skinke nok til 50, fandt
han det passende at sige Stop, og
gjorde dette ved al tage Plakaten
ned,
Til den berammede Tid myldrede
Julegæsterne frem i to lange Stimer,
hvis fælles Maal var Guld-Paladsets
sorte Bjælkebygning. Vinterskumringens graa Taagestor dækkede kummerligt over det trøstestase Syn al
den umaadelige Isørken med de
lave Barakker spredte hist og her
og saa tilisede, at kun Beboerne
selv kunde skelne dem fra de mange sarrimenfygede og senere sammen (tøsne Snehobe.
En efter en og to og to traadte
de Ind med Snestaven i Haanden
og Tranlygten loran paa Brystet.
I Festens Anledning havde Pal Sutler forstørret Hotellet ved at anbringe
Sommertelte i Forbindelse med

begge Indgange, og det var en
heldig Ide af ham, thi derved kom
i all Fald alle indendørs Henne ved
Skænken blussede Ilden I den lave
runde Kakkelovn, hvis Rør dannede
en ret Vinke] og gik ud igennem
Bjælkevæggen. En Spand Vand stod
ved Siden af Kakkelovnen, dels for
at bruges tit Opvaskning, og dels
som Slukningsmiddel, hvis Røret
skulde blive saa ophedet, al der
gik Ild i Væggen, der var slemt
sode) og forkullet omkring det Hul,
hvorigennem Knkkelovnsrørel stak
ud.
KomfurrIngene var løgne at, og
over Ilden stod Gryden med Julegrøden. Gæsterne stod sammenpakkede som Cigarer I el Bundt, og
derved holdt de Varmen, medens de
andægtigt stirrede pen Juletræet, en
ung Gran, pyntet med brogede Papirstrimler, som flagrede I Trækvinden, og med 7 Lys, som Pat egenhændig havde støbt af Talg og Lærredsstrimler. Lampen var flyttet hen
over Disken, hvorfra Grøden serveredes Skinkestegen var anbragt

peu rwgie • Stykker -gruet- -hr.:kp.:a
ningspapir pas den tange Hylde
under Disken.
Selv stod Pat og serverede Grød
udi Træbakker og bad Gæsterne
spise lidt hurtigt, tor at ogsaa andre kunde komme til. Guld-Paladset

Chr. Stublørgensen:
Nu sænker den vinterligt hvide Sol
et Smil af vemodig Mildhed
inod Jorden, som hviler i Sneens Favn.
i Sneens Hvidhed og Stilhed.
Blodt blaaner Skygger, hvidt skinner Sol
blandt Stubbe og nøgne Stammer - og Snekrystallernes hvide Sne
i Lyset funkler og flammer.

randede talt over 1 I Brikker, og
dir.se passerede Ira Pats Haand III
Gatterne og fra disse igen tilbage
til Pat. Hver Mand havde hjemmefra medbragt sit Bestik med Ske og
Gdfei. Skedekniven havde man altid hos sig.
Pal bad nu Gæsterne have Taalmodighed, medens hans Medhjælper fyldte Bakkerne, som derpea
gik frem og tilbage mellem Værtens
Hænder ligesom en Jonglørs Kugler. Portionerne blev synlig mindre
og mindre, men alligevel saa det
Ikke ud til, at den store sorte Grydes Indhold vilde sInn til.
Imidlertid — der vnr Ingen, der
knurrede. Fyrre-Mel er bedre end
slet Intel Mel, og Grød er Grød,
naar hare den er varm, selv om den
er graabrun. Juletræet stemte alle
lestlige, og Overraskelsen var til
Stede. Den sad ved Siden af Juletræet paa en rigtig Stol, som var
Tranl hos Regeringens Regent, og
saa vidunderlig hjertevarmende ud.
Overraskelsen var Frøken Patterson
— født i Odense, og døbt Petersen

magre og gammellomfrueaglige
Skikkelse. Og en og fyrretyve Hjer•
ler bankede, og ligesna mange Lunger udvidede sig i .dc tilstødende
Gemakker" over Nydelsen af at indsande samme Luft som Dawson
City' eneste Kvinde.
Magiske var hun 57 Aar, som en
ond Tunge en Dag havde paaateaet,
men i saa Fald bar hun sin Alder
ualmindeligt godt. Det blonde Hm
krøllede sig stærkt ned over hendes
Pande. Det lille noget spidse Ansigt
havde et naivt, barnligt Udtryk.
Hun syntes aldeles ikke at ane den
ømme Hyldest, hun var Genstand
for. Med en babyagtig Bevægelse
og et sødt undskyldende Smil skuttede hun nig i det store, tykke Sjal,
som hun havde hyllet sig ind i for
at holde Varmen. Og som sagt, hun
var den eneste Kvinde i mange Miles Omkreds.
Pal Sulter var omsider naaet til
det vanskelige Punkt, al Skinkestegen var sluppen op. Han skrævede
resolut over Disken, slog til Lyd
med Haanden og sagde

Nærværelse, og som heldigvis for
Pat Sutler fik de to Tredjedele at
Gæsterne til helt at glemme Skinkestegen.
Hundrede og tres Par Øjne hvilede beundrende pas hendes lille,

spist denne velsignede Julemad, vil
Missen synge en Salme. Imens,
Kammerater, skal jeg lave Jer den
delikatest. Whiskypunch, som nogen
Gentleman har drukket. Om nogle
Øjeblikke koger Vandet. Stille derhenne! Missen vil synge
Og Missen sang. Med den gnidrandede Salmebog i sin lille, magte
Haand begyndte hun med en tynd,
spæd Stemme at synge den engelske Salme, der svarer til vor _Glade
Jul, dejlige Jul".
Der var dødsstille i det store
Rum. Hvert Øje bang ved hendes
Mund, som gik op og i og viste
hindes blændende hvide, forlorne
Tænder. Ved andet Vers var mangt
et øje fugtigt af Bevægelse, og
denne Stemning virkede tilbage pas
Frøken Petersen. Det 3. Vers sang
hun helt smukt. Hendes spæde
Stemme fik en saa inderlig Klang,
og hendes lille, rødmende Ansigt
blev yngre og yngre. Hendes Kvindesjæl badede sig i deri søde, forvirrende Tro, at hver eneste at disse 160 Mandfolk tilbad hende.
Da hun havde endt Salmesangen,
skubbede en ung, skulderbred, lysskægget Kæmpe sig frem loren d e
andre Mænd, vendte sig Imod dein
og sagde med en mandig sonor
Stemme, som skælvede en Smule
af Sindsbevægelse;
— Kanimerater ! Skal vi takke
Missen for hendes Nærværelse og
.ur hendes Sang I Skal vi alle bede
Jieride, om vi mas trykke hendes
'ille Haand og række hende en Julegave al el godt og ærligt Hjerte.
Mee jeg begynde, Kammerater, jeg
har her_hos mig et Stykke Guld,
som vel ikke er stort, men det vejer dog godt el halvt Pund, Det
skal hun have. Og noget Guldstev
her vi vel alle pas os, ikke sandt,
Kammerater ?.Lad os skaffe vor Mia,
vor eneste Dame pas denne velslgnede Juleaften en Julegave, som er

Vintersol.

Blodt blaaner Skygger, hvidt gnister Sne
en vinterlig Sol i Miide
Den Jord, der graaned i Hostens Nat,
er skjult i det hvide Ode.
Kun stærke Stammer og sejge Straa
og bladløse Buske stritter;
omkring deres Redder den lune Sne
er leget i Driver og Klitter.

Ode A øret,

Hvor alt er-stille! Jeg mærker ej
hvor hurtigsekunderne Ile.
Nu blunderaden trætte og hærgede:Jord
i Vinterens hvide Hvile.
Bag Træernes Stammer I skjulte Kar
saa dunkelt Safterne strommer.
Nu sover Jorden sin sunde Sovn
og vokser, medens den drømmer .

os Mænd fra Davason City værdig !
Der lød Brevoraab, der svingedes
med Hatte og Huer og uldne Tørklæder; unge Johnsons Ord fandt
begejstret Tilslutning. Nogle øjeblikke saa del ud til at Frk. Petersen skulde trædes til Atomer under
de fternatormende Mænd, men hun
rejste sig hurtigt fra Stolen og stillede denne som en Skranke mellem
sig og Julegæsterne.
Pat Sutter laante hende en Skindpose, og hendes Fader, som i tidligere Tider havde været tredeles
Broder, tog imod Gaverne og lagde
dem i Posen, medens hun selv vellede Haandtryk saa hjertelige, al hun
tilsidst var helt bleg af Smerte i sin
forklemte Haand. Det varede saa
længe med Overrækkelsen al de el
Hundrede og treds Julegaver, som
alle blev leverede i Guldstøv eller
arena Guldklumper, et Pat Sulter
'linene larme hende en Pose til,
fordi den første snart blev fyldt, Det var langt ud paa Aftenen, da
alle Lykønskningerne og alle Haandtrykkene og alle Gaverne var modtagne, og Missen med nedslagne
Stik sagde :
- Ja, nu maa jeg gas, Gentlemen! Det er blevet meget sent, og
nu maa Papa følge mig hjem. Min
Tak allesammen for denne dejlige
Juleaften I
Da de to Søskende var komne
hjem i det lille Bjælkehus, og da
Broderen havde stillet Tranlampen
paa den Kasse, der tjente som Bord,
lagde Frøken Petersen
- Giv mig Poserne, Niels, de
er mere sikre hos mig end hos dig.
Og nu gear jeg i Seng. Gud I
Himlen, hvor er her koldt !
- Det er mange Penge, vi har
lamet i Aften, Ella!
- Ja det er mange Penge! Og
den 15. Januar faer vi liere. Sne
holder jeg_Fedselsdag.
Holder du
ja, enen del er
jo først din Fødselsdag i September ?
- Her holder jeg den i Januar.
Jeg vil ikke vente, !il de Fyre har
brugt deres fleste Penge. Sørg for,
at de i rette Tid man det at vide,
at det er min Fødselsdag, Til Formet tager vi hjem til det gamle
Land. Saa har vi nok til at leve ordentlig tor hjemme. Og gas nu i
Seng !
- Om el øjeblik, Ella I Jeg skal
blot have mig en Slurk Whisky.
Jeg fik min Flaske fyldt hos Pat .
Og del er jo dog Juleaften I
- Du duer sku' ikke til andet
end at pægle Spiritus i dig, svarede
Søsteren, idel hun tog de 2 Poser
og forsvandt med dem bag det Sækkelærreds Forhæng, der skjulte hendes primitive Sengeleje.
- Godnat, Ella!
- Godnat. Sid nu ikke for længe
oppe I Og glem ikke at slukke Lygten!
Lidt efter laa hun i Sengen. Hendes Haar laa paa hendes Kuffert,
hendes Tænder i et Blikkrus. 1-lun
laa godt indpakket i Tæpper og
Skind, inderlig veltilmode og m ed
et glad Smil, som paa Grand af
Forholdene mindede ørn el ganske
lille Barns, Baadan et lille et, som
endnu ikke her haft ondt for Tænder.
Pludselig lyttede hun. Op Ira Ismarken udenfor steg et Kor af Mandsstemmer; ledet af unge Johnsons
stærke Baryton. Hun hørte de syngende Stemmer bede hende om at
at fra de unge Lemmers Pagt saa
sødt til Hvile lagt, og hun hørte
dem nedbede al Guds Velsignelse
over hendes Skønhed og Uskyld.
Det var sen yndigt, ses at kun
rødmede i Mørket, og sen al Glæden; og Stolthedens Tsarer listede
sig ned over hendes Kinder. Hun
lyttede til Johnsons Røst, som stærk
og sejrrig trængte Igennem de andre

Stemmer og bar sin Hyldest til hendes Leje,
Hvor var det yndigt ! Hvor var
det en vidunderlig Aften for den
eneste Kvinde I den splinternye
Guldgraver-By!
Pr. Mag.

Denne Dreng har fiset en Gyngehest, som heade er udrustet med
Gænger og med Hjul, sætter man
en Farten rigtigt op, saa kan man
hver Gang, man kommer paa Hjulene nese el godt Stykke frem, og
det er jo altid mere spændende end
at gynge pas Stedet.
.••••■•-••
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ej lige Skov.

-x-

Jeg saa dig I Vinter,
du dejlige Skov saa stille du suste,
det var, som du sov.
Din Pande var sortgraa
og rynket din Bark,
du stod som en stivnet
og død Patriark. Jeg saa dig I Valren,
du dejlige Skov og Ansigtet lyste
til Skaberens Lov Din Pande var Binde
og kranset die Bark ;
en Verden du hused
•som Fortidens Ark.
Jeg saa dig i Høsten,
du dejlige Skov da faldt dine Blade
som Vindene! Rov.
Din Pande var uredt
og smudsig din Bark ;
der gøres ej Forskel
paa Skov og pas Park.
Jeg saa dig i Døden,
du dejlige Skov da faldt dine Stammer
for Sav og for Plov.
Din Pande var flænset
og eneret din Bark ;
man slængte dig søndret
paa Naboens Mark.

Ja, det er bande godt og ondt al
have en Fader, der er Millionær.
Jeg kender Børn fra alle Slags Hjem,
og de bedste og de lykkeligste Børn
har jeg altid fundet i de smag Hjerm
Millionærbornene er nemlig slet
ikke saa lykkelige, som du tror. De
bliver hurtig forvænte og forrnaar
ikke at føle den Glæde som selv
en beskeden Gave fremkalder hos
dig.
Denne lille 5 Aars Dreng har altsen truet denne trehjulede Molorcykle, som drives af en 2 Hestes Gasolin Motor og er forsynet med
Lyskaster og Tudehore. Drengen,
har allerede lært at køre, men Politiet giver hent ikke Lov til al køre
part Gaden.

Jeg saa dig i Livet,
du dejlige Skov og ønske jeg vilde,
jeg kunde fan Lov
til at være som du :
en Livets Monark
med Livsviljen hærdet
som Stammernes Bark. -

I Juleugen.
Nu er den med saa megen
Længsel imødesete Juleaften forbi,
og I garn rundt I den Feststemning,
som er noget af del dejlige ved Julen. I leger med de Ting, I har
fandt i Julegave, og Niels, som fik
et Trillchjul, er ikke misundelig
paa Hans, der fik et lille Køretøj,
og Anna, som fik en ny Kjole til
sin gamle Dukke er ligesav lykkelig som Hedvig, der tik en tilte ny
Dukke. Jeg ved derfor, at jeg roligt
ken fortælle jer om, hvad nogle amerikanske Børn har faut - I vil
ikke blive det mindste misundelige.

Indtægt.
Overskud fra forrige Aar . ...... , ...
Renter af Kommunens Kapitaler (Herunder Renter al Skattebeløb)
Indtægter af Ejendomme tilh. Kommunen :
a. Leje al Jord
(.,Aasbakken•) . . . . ,
150
b. Leje af Tinglokale (med Opvarmning) . .
100
c. Indtægt at Vandværket (4500 -, Fornyelse
500 Kr.)
4,000
d. Indtægt at Gasværket (12,250 Kr. ± Fornyelse 1260 Kr.)
11,000
Afgifter al faste Ejendomme
Afgifter og Kendelser iflg. Næringsloven m. fl. Love :
e. Kendelser for Næringsadkomster
b. Brændevinsafgift
c. Forskellige andre Afgifter
e. Hundeafgift
g. Forlystelsesskat
.
•
Tilskud fra Staten (i H. I. den kommunale Skattelov)
Andre Indtægter
Paalignede Skatter.
Ejendomsskatter :
150
a. Grundskat
8 650
b. Husskal

Og saa er der det allernyeste Legetøj, som I slet ikke har set endnu,
og som først vil komme til Landet
næste Aar. Det et en fjedrende
Stok med en lille Afsats tor Fødderne. Den har gjort stor Lykke og
store og men holder paa deri Væddeløb med Forhindringer.

50,000
4,500

15,250

840
500
2,000
100
150
800

3,550
11,000
1,680

9,000
500
600
147,230
16,000

Skal af Aktieselskaber
Erhvervskat
Formue- og Lejlighedsskat (paa Byerne)
Bidrag fra Landdistriktel

174,230
Heri fregner ettere. og uerhold. Restancer

.

8,000

Tilsammen Indtægt

166,280
253,100

10,900
900
600
600
2,000

15,000

Udgift.
Byens Bestyrelse ;
Lønninger og Pensioner
Udgifter til Statens PealignIng og Opkrævn. ,
. .
. .
Andre Kontorholdsudgifter .
Vedligeholdelse al Kontorlokaler og Randhuset
. . .
Andre Udgifter ......

Faltigvresenet .
200
Lønninger ' . . . .
7,800
Udgill ved fattiges Forsørgelse -e. Refusion,
Understøttelse, der ikke har Fattighjælp!
4,100
Virkning
holdelse al Felligviesenets Bygninger
Vedlig e holdelse
190
og Inventer
_ _
11,000
Tilskud til Hjælpekassen
3,600
Fragile?. Statens Tilskud
46,000
26,000

Alderdonisundersløttelse
Fragaar Statskassens Refusion

Einar Bang.

08110110S blid(

Alliogo-hfolvig komomoolo florigol for 1922-23.

Understøttelse til Børn af Enker
Fragaar Slalskasaens Refusion
Skolevæsenet (Lønninger 28,500 Kr.)
Mcdicinalvæsenel
Vederlagshi Behandling i Henhold til Lov af
10. August 1915
Tilskud til Sanatoriets Drift

7,250
3,250

12,600
7,400
20,000
4,000
35,000

200
2,500

2,700

12,500
,
Gader og Veje
4,500
Byens Belysning
100
Brandvæsenet
750
De offentlige Lystanlæg
27,100
,
Renter al Gæld . . . . ,
1.
10,300
Afdrag paa Gæld
Bidrag til forskellige Institutioner:
. e 30,000
Amtsiepartitionsfonden .
34,950
4 950
Forskellige
Andre og uforudsete Udgifter :
10 000
Arbejdsløshedsunderstøttelse
1,000
Forsikring af Arbejdere og Funktionærer
16.000
5 000
Uforudsete
50,000
.....
Beholdning ved Aarets Udgang . .
Tilsammen Udgift 253,100

Kolf bros Ihdossko hos os.
Vi fører en stærk Sko, lavet al
Mililærldætle, og Prisen er 'inegel
rimelig.

Nordloodels Iloodolshos
Hvad mener du om en Morgen
at konone ud i Haven og opdage,
at der er blevet lagt Skinner i alle
Gange, og et lille Futtog holdt parat til at køre dig og alle dine Kammerater en Tur ? Maskineriet, som
du ser ppm Billedet her, gear ved
Elektricitet, og jeg er sikker pas, al
du ikke vilde være ked al at være
Lokomolivlører der.

Men naturligvis var der ogsaa
nogle, som ikke var fornøjede- med,
hvad de fik. Der var nu I. Eks.
Vaps. Da han saa Familien begynde al spise Gaasesteg, og man
glemte at give halir noget, sen besluttede han at sørge for sig selv
og aflægge et Besøg hos Kanarifuglen. Men hvor sørgeligt det faldt
ud, kan du se pen Billedet, hvor
Hansernan sidder og synger ovenpaa Buret, medens Vaps selv er
fanget som i en Fælde.
Til Slut et Billede af lille Peter.
hen havde selv ønsket sig ell MotorcykIer og de han Ikke fandt den
ved Juletræet, blev han saa vred,
at han besluttede at hævne sig pen
den Dreng, som havde (anet en. Her
ser du ham pine Post med en hel
Slebet Snebolde, og jeg v11 nødig
være den lille Dreng, neer Iran skel
ud al spadsere. San vanker der.

Onkel Peter.

Jeg har sagt det saa tidt
ag du ved det saa godt :

J. 0. Læseos bile
er altid bedst.
Priserne er Igen nedsatte.

.Man laer hjælpe sig, som uran
kan«, sagde Drengen, han havde
fanet en ny Slæde Juleaften og der
var ingen Sne, - saa rutsjede han
ned ad Trapperne.

Ærede BY- og brodboere.
Opmærksomheden henledes paa,
at jeg sælger hele mil Lager al
Træskostøvler, dyder og Kapsko III meget nedsalte Priser.
Et stor t Parti Klædesko til smaa
Priser i

M. Lunds Træskoforretning
- Allinge --

Frelsens Hær, Allinge.
Olfeptlig JLileirreskst !alten (Fiedag) KI. 8.

Frelsens Hær, Olsker.

og Redskaber anbefales.

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr
til billigste Priser.
& $robilttforrettlittg

Bogtrykkeri

Vi noterer gerne Bestillinger pas

Husk Juletræsfesten i Forsainlineshuset Torsdag den 51e Januar Kl.
5 for Børn og Kl. 71/2 for Voksne.

Kløver, Græs- og Roefrø.

Frelsens Hær, Sandvig.

Vi har Prislister, som kan tjene til Rettesnor. men hvis
Pr,serne bliver lavere, saa følges Nedgangen.

Jidetrresiest i Raadhuset Tirsdag
den 3 Januar, for Voksne Kl. 7.1/2,
for Børn Kl. 5.

Værlitøl

Bestil Deres Tryksager i

Nordlandets Handelshus.

BORNA er
"Vkl‘
,,..621‘8/41
-/VORI)
Bedste Varer
Silke-Tricolioo Jumbers til Slagtning,
haves i mange Farver.
god

!

Bagning og Bryg !

Hverdagsveste lige hjemkomne 6,25
Blaa Maskinjakker
5,00
Ekstra svære do.
8,50
Graa Jakker
10,75
Blaa Benklæder
5,00
Graa Buchskinds do.
7,25
Molskindsbenklæder
9,00

Pris pr, Stk, 25 Kr.

Magasin du Nord, Muge,
ved Victor Planck

,„11.r,r,
r; ‘,,
1...2z,..1P,Ir•

p Kr

I 11..1 Hk •
hauthquu •One
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Rotter

BORNA

2 Alen bredt, sælges for 4 Kr. pr. m.

nri Hulleu.lryd ■lefir.
år gie., Anubning
Jrn Vdb,gnångtpl.,
,urn bur /Agn lur el
npn.0 rt Rodl Ptuabit.
Val"

Ny Sending hver

giver lækkert Smørrebrød.

Et Stk. rødbrunt Skørteklæde

Nordlandets Handelshus.

Slaa Rotterne ihjel med

9torblattbet

•

Meget smukke bornholmske Byggryn — mellem og line.
Ægte Japan–Ris. Smaa og store nye bise Rosiner.
Alle Slags kraftige Krydderier, hele og stødte.
Grolt spansk Salt, hvidt Kolltliensalt, Kali, Salpeter
Ny brændt og frisk malet Malt, Humle og Gær.
Alt er nye Sendinger, som sælges til de nye lave Priser.

Foderstoffer
Billigste Dagspriser,

ti

L 9Itintfit ftetotiini, op Probuttforretning.

Nordlandets Handelshus
Tagtjære, Tagpap
Papsøm
Altid prima Varer.

Hvem har Brug for god Saamd?
Vi har nogle Partier af bornholmsk Avl til rimelig Pris.

Prisen nedsat.

-Svalt"' Segerhavre, smuk og kraftig.
Tystofte Prenticebyg, 2.rd., sortsrent.
Abed Prenticebyg,
do.
do.
Meget smukke Glænø Ærter,

Nordlandets Handelshus. »uge golonialz og

,sprobuttforretning.
Stoloniat & 13rolinttforVetttion

anbefaler sig til de ærede Forbrugere med nye og tørrede Frugter,

Siagslirydderier, friske
- nye Byggryn, grove, line og mellem.-og kraftige. Risengryn. amerikansk Mel, sjælden fin Oare. Dansk
Hvedemel, der som bekendt er Iste Hlasse.
Et Parti Hlipfisk sælges særlig billigt.
Chokolade sælges endnu til den billige Pris.

Et Parti Puder

som har set, hvorledes

Nordlandets Hundeishus,

Xtil og Xokd
er nu det Billigste Brændsel!

4,80 pr. hl
4,50 pr. hl
Nøddekul 5.00
Eng. Gaskoks, meget kraftige
a 4,00 pr. hl
a 2,50 pr. hl
411•••••••••••••14 Gode Afharpningskul
Store harpede

er til Salg eller Hytte 'ned Kreaturer prut 1.yugholl,

Bornholms Vegetabil margarine

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Nordlandets Handelshus.

til Kurvemøbler _ er hjemkommen og sælges til Kr. 5,25 pr.
Sæt.

Kaalroer

Alle Mennesker,

Levering Marts—April efter Forbrug.

AlIiiigo

Oioordl.

Stort Nutidsskuespil i 5 Akter.
•

gode Cigarer for 6 lir.
Alle de gode, kendte Mærker har vi i tør, lagret Kvalitet og i alle Pakninger.

Nordlandets Handelshus.

Sficereriet
og maskinsnedkeriet
anbefales.

til Arbejdstøj og Drengetøj, bedste Kvalitet, nedsat til 6,65.

Mernensker.
Telefon u. 13.

tIlerblotibet

Hell

tiveste Nliptisk

Nordlaudets Handelshus

alle Slags.

Honningglas.
3,25 øre pr. Dusin.
El Path udmærket

%Hinge »olottint & $rublifttorretuilig

Svovlblomme til Hønserederne.
raa Potaske til Vask.
Ny Naftalin. TjUders Insektpulver
do,

sælges i

Nordlandets Handelshus.

THE
„Sumatra Pico"

BORNA smager delikat.

ling til

Pulveriseret

De nye Sendinger sælges kolossalt billigt i

Nordlandets Handelshus.

De, der ønsker at bestille

18 pCt. Superfosfat, 37 pct. Kaligødning, Chilesalpeter, Norges-salpeter
og Gødningskalk, bedes indgive deres Bestil-

de 11e11310hiln His
es i

filas, goreelicen, isenkram,

a

1411.11161.1.114~~"ars~~~.~~~

•••••••••••••••.

~11~~

a

Nordlandets Handelshus.

IIeVoltiliooshelieit
•

BORNA er bedst og billigst.

do.
do.

En halv Kasse - 50 Stk.

Bornholms Vegetabil Margarine.

jernbanefløjl

Derbyshirekul

do. uharpede
Ekstra gode

sælges for kun 2,50 pr. 1/2 kg.

Altfuge Kolonial- og PrficluldiarreNirig

Avertér i Nordlionholffis ligeblad!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

Jas Fodtur
gennem 8uropa.

LOtwitirAk'
filw,)ffiQcdo
11.4erlerl

ug/ •tro

Fineste dansk Fabrikat

i

St3 Kg Pakker,

Ycerdigsqede ,ilceder
og aWietervarer.
Jeg sælger den fineste Overfrakke til 85 Kr.
Stortroler merl heluldent Frier ril voksne 45-55 Kr. Fine bien
Cheviots og kulorte Klædninger 75 Kr., mindre Størrelser bill.
MotorialikernI2 Regnkapper, alle Størrelser 35 Kr.
Drengeklædninger Ira 21 Kr. til 32 Kr. Stortroler
fra 8,50 l 35 Kr. Prima Molskindsbenklæder tit voksne lin
8 11 Kr. og Masser af OvertræHsbenkleeder, Skiorter
Bluser og Bluserunder. — Stort Lager i Klæde, Bucliskind,
Cireviot og Serves fra 5 Kr. pt. ni.
Stort Lager af Uldteepper af

prima Uld fra 9,50. EsKirnis i 5 forskellige Farver hl Damefrakker
oe Kriaber af ailgrfineste Vare til 15,50 pr. rn. Et pænt Udvalg i Kloletøier. Største Lager at Bomuldste;[ og Lærreder til
bringtre Pris.
Vil De købe reelle, gode Varer til billige Priser, sne køb hos mig.
De bliver ikke skuffet,

ens ,dansen,
111~~1111~111~1111~~111111 E
Hestedækken,

Vi sælger et svært

2V2 Alen
langt, for 8 Kr. Vandtætte Dækkener haves ogsaa paa Lager.

Nordlandets Handelshus..

Allinge Skæreri.
En Ladning prima kantskaarne Brædder og Plankeender er
disse Dage hjemkommen fra Sundsvald — og sælges langt under alm.
Dags Pris, Brædderne er 1" tykke og 4' —41/,`-5" brede og fra 624 Fod lange. Plankerne fra 2-6 Fod lange, indtil 12" brede og 1-4
Tom tykke.
Al Skærning og Høvining udføres godt og billigt. Lister og Derigler haves paa Lager,

Vi sælger Arbejdsbenklæder
til 5 Kr. pr_ Par og blaa Jakker til 5 Kr. Stk.

Nordlandets Handelshus.

Isenkram.
Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem til smaa
Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan vi anbefale det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos os

Alting:e kolonial- og Produktforretning.

.Wb~k.sX
9rima Xolonialvaiyr
Bedst og Billigst Deos

Mringr

(

Sobilar.
~
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Sems fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.

Egnen saa ode ng ubeboet ud, merl
en halv Mil sydligere skimler jeg
CivItavccchies Toerne og Spir, og
yderst ude pas Odden ligger del
malertske Fyitsarsi.
Jeg manne vade langt ud, for at
kunne komme til at svømme ; hist
og her ragede Koralrev frem al Sandel og jeg sker Fødderne tilblods
paa de skarpe Kanter. Endelig var
der dybt Vand med høje Tangplanter. Dette, i Forbindelse ined den
trykkende Stilhec, gjorde et uhyggeligt Indtryk pas mig-, jeg mente
at se Hajer lure I Dybet og skyndte
mig hurtig ind igen. Saa Isa jeg
længe i det lave, varme Vand og
lod mig bage af Solen.
Nielsen kom stadig ikke. Jeg
klædte mig paa og gik videre, han
mirede sikkert være gaael forbi og
var nu langt forud.
Oppe pas Civitavecchias linje og
brede Frestriingsm ur gik Skildvagten
og paraderede. Del hele saa saa
middelalderligt ud, saa uvirkeligt,
og jeg havde en Følelse af, at jeg
befandt mig ca. 1000 Aar tilbage i
Tiden. Indenfor Byporten stod Vagten og Tolderne; de undersøgte Bøndernes Vogne, °piloterede Indholdet
og deri Afgift, de havde a( betale,
nier Varerne var solgt, — r4d Kridt
paa en stor, sort Skifertavle, der var
indmuret i Væggen. Del gik muntert og gemytligt til, og der faldt
megen ,Flugt og gode _Sager at til
Tolderne, der aller kastede i Drama
til Drengene det, de ikke gad rede.
Civilavecchle er Romas Udførsels.
havn, er stærkt befæstet, har Kaserner og Soldater, I de 5malle, krogede Gader med de 111,1511Lnc Marmorfliser og Rendesten i Midten,
er der livlig Færdsel af Oksekærrer,
Frugtvogne og Fodgængere indlem
hinanden; men ingen nærer Frygt
for at blive kørt over, thi Kuskene
raaber ustandselig op; der er Larm
og Spektakkel og mange morsomme
Gadescener.
Nede ved Havnen har Byen el
mere moderne Tilsnit. Skibe kommer og gatir, Turigler promenerer.
Spiste stegte Flyvefisk i en Restaurant og forsynede mig rigelig med
Frugt paa Torvet. Gik saa videre
forbi den smukke Kalhedral, Kasernerne og de mange Villahaver langs
Stranden niod Syd. Har en vidunderlig Udsigt over den gamle By,
der i Terrasser er bygget op ad
Bjergskraaningen. Vegetationen er
yppig her. Hvor Jorden er opdyrket trives alt i overdaadig Fylde.
I Vinhaverne hænger tunge Drueklaser overalt, Figen, Oranger, Fersken og Meloner.
1 en Canlina eller Løvhytte Befolkningen lever mest i Løv- eller
Sri/hyller, da det er frygtelig varmt,
drak jeg en Kande Vin, spiste til
Alten og sad længe og nød Udsigten over Havet og den herlige Solnedgang ; gik saa udhvilet og veltilpas videre indtil jeg hørte et muntert .Servus Kammerat — Det var
Nielsen. lian havde fundet et udmærket Sovested i en Halmstak, og
bredte op for mig et udsøgt Masttid af Bred, Ost og Skinke, og til
Dessert stole Klaser blaa Druer.
Han blev ked al det, da lian hørte
jeg lige havde spist. Saa gemte vi
Maden — fortalte hinanden Dagens
Begivenheder og slumrede lidt etter
ind, glade og veltilpasse.

Sinds ve kleille[is kirkel

og Qua

Inodg HerreeK
- cd1(:)ke
S
e rki rItiges.
Forret ning.
Ka n riler tiest!' Deres Kliedninger,
Stortrøjer, 0i, erfl akker, Kuretrakker
og Pelse, Hade, Huer, Manchet,
skjorter, BIndeslips Arbejdstøj m. m.
Stof til Drengelrij i Melegnital.
Alt til billige Priser,
Til Eksempel revnes en god
hjemmesyer Habil fra 80 Kr.
En blaa Serges do. Ira 90 Kr.
Hjen mesyede Startrøjer fra 45 Kr.
Pelse fra 140 Kr.

(Kun tor Nordbornholms ligeblad)
—x—
Om Aftenen naaede vi en Cantina
eller Traltoria udenfor Montell° ved
Flora, hvor vi spiste en Omørene.
Det var en kulsort og kølig Aben,
— Lagunernes klamme Taagernasaer
drev ind over Land, baaret af en
raakold Vind. Vi vilde gerne have
overnattet der, men der var ingen
Overretssagfører
Plads, Sari drev vi ud i Natten.
Rønne
søgende Ly bag de høje Havemure.
I. •florteina vador 17.
Havde der blot været nogle Træer,
Inkassation, Dokurnentikrivoing rn.
eller el Halvtag, under hvilket vi
Træffes I Hasle Onsdag Forrod,
kunde beskytte os for Tangen. —
Men Havemurene hørte snart op og
vf havde aller foran os den flade,
Trøstesløse Slette,
i rfrl og
Td. haves pan Lager
og sælges
Da vi havde gaget en halv Mils
Vej, ses vi inde pari Marken noget
Brødr. Henriksen
Allinge.
kæmpemæssigt mørkt fortone sig.
Det lignede Omridset al et vældigt
Cirkustelt, og vi besluttede al undersøge del nærmere.
udsælger godt Skotøj til billige
Idet jeg sprang over Grøften og
Priser.
ind i det høje, dugvaade Græs, bugRidestøvler, Plovstøvler, Træskotede noget koldt sig hurtig op unstøvler, Trrebrindaatøvler haves altid
der unit ene Bukseben og arbejdede
pas Lager.
sig op paa Brystet. Jeg troede det
Reparationer udføres solidt og godt.
var en Slange, udstødte cl Skrig og
Første Klasses Materiel.
Særlig billig pr. Kontant.
hold! krampagtigt last om det Sled,
hvorunder Dyret tan, som for al forA. Munch,
hindre del i al bide. Det var værnmelige øjeblikke, Halen anoede sig
Et Parti
frem og tilbage paa min varme Krop,
og jeg undrede mig over, at Dyret
endnu ikke havde bidt mig. Forudsælges for 40 Øre Rullen.
tvivlet bønfaldt jeg Nielsen om at
hjælpe mig, han havde ingen Lyst
til at binde an med Udyret.
Endelig tager han Mod til sig og
knapper -min Jakke og Vest op, og
under min Sweaters bar han fat i
Dyret, som han med et raskt Tag
trækker ud og slynger op paa Vejen.
Det viste sig at være et KæmpeFirben, der havde laget fejl af sit
Smuthul og forvildet sig op gennem
mil Bukseben og antagelig havde
faut en lignende Forskrækkelse som
jeg.
er paa Lager
Saa snørede vi Buksebenene fast
i nye moderne Farver fra
om Anklerne, for Ikke at risikere
9,80 pr. m.
flere af den Slags Ubehageligheder,
og skrattede over Marken hen til
den mystiske Bygning, der var opført af Træ og med enkelte tilbygved Victor Planck
gede Udhuse. Et af dem var ['aben
og fuld at Halm, i hvilken vi trætte
lagde os til at sove.
Næste Morgen undersøgte vi deri
Brugt Piano er til Salg for Hr.
mærkelige Bygning, der var lom.
300.
Det var en stor cirkelrund Bygning,
Bladets Kontor anviser.
hvis Tag blev barnet al el Mastetræ
i Centrum og en Række mindre i
en Kreds udenom. Disse var støttede med Sparrer og Tværbomme
og dannede en bred rund Gang
Et Parti nye Noder er hjemkomne
udenom det høje Midterrum. Det
og anbefales paa det bedste.
store Ruin blev antagelig benyttet
Allinge Boghandel.
til Kreaturer (Kvæghold).
Ved Middag naaede vi Cornet°,
en interessant lille By med gamle
Taarmuiner. Den ligger paa et libe
Bjerg ved Floden Marta og gemmer
(80 0/0 Toiletsæbe)
mange ældgamle Minder, bl. a. el
giver Dern
etruskisk Nein °polts.
Renhed — Sundhed
Skønhed.
Om Eftermiddagen, eller et styrFaas overall naa øen.
kende Middagsmaaltid, korn vi alter
gennem øde Egne, luen nærmede
os dog Bjergene og Kysten. Hist
og her var ogsaa en lille Skov eller
Brombærkrat, fuld ar ■iejnge sorte
Bær, der læskede vor Tørat.
Ny Sending prima forniklede
1 et al disse Krat blev Nielsen
borte for mig. Jeg gad ikke spise
flere Bær og gik langsomt videre.
Ved en Drejning af Vejen lila plud- runde og firkantede -- ogsaa med isat Bagglas.
selig det bias Middelhav foran mig
Vognlys, Lygtelys, Cyklelys.
i Eftermiddagssol. Del vilde friske
Billige Priser i
op med el Bad. Jeg løb ned til
Stranden og klædte mig af i Sandet
ved Siden al en gammel Søborg og
nogle Ruiner af et romersk Tempot,

2ojesen 5(ofoed,

Fin-fin kryddersild

ICIgimiskor Skol8jsforreigifig

TAPETER

Mange notoniat, og
13robuttforretuing.

‘41kG01kS/4,
NORS

Crepe de chine

Mapsill dll Nord.

Piano til Salg.

eXoder.

NOMATOLSÆBEN

Vognlygter!

Nordlaudets Handelshus.

