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„Nord-Bornholms Ugeblad'
trykkes I el Antal al mindst 1600 Pren:pl.
ag forsendes gennem Postrasenel eller Ord
var? Bud 1 Allinge. Samdele, Olsker, Rutsker, le„te og Klemensker

„Nord-hornholms Ugeblad"
kar den største Udbredelse I Nordre Herred
bliv« last I ethrert Item og egner sig dato, bedst III Areriering.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
epik/prr gerne bekendtgørelse, q/ enhver Art
taasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
eller Af lysninger, Auktioner tie.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
edeaar tirør Fredag, kan bestilles paa alle
POS/kontorer samt paa Bladets Kontor og
koster I Kr. halraarlle.

De aldrig arbejdsløse
og Dyrtiden.
1 Poliliken skriver Fru
Martha Omosen om Husmødrene — de aldrig Arbejdsløse — og Dyrtidens
Vanskeligheder.
Del kan lyde utroligt i denne
Tid, og dog er det en Kendsgerning,
at der her i Landet findes en Flok,
der aldrig er arbejdsløse. Denne
store Flok har hverken bestemte
Arbejdstimer eller Fritid, og hvad
Lønnen angaar, ja, da er Mindstelønnen end ikke lav nok.
De aldrig arbejdsløse faer slet
ingen Løn, ikke en Gang altid faar
de Tak, og det døde dog som bekendt Smedens Kat af. Som oftest
maa de nøjes med den Bevisthed,
at om deres Arbejde ikke blev udført, vilde det hele styrte sammen.
Med de aldrig arbejdsløse mener
jeg Husmødrene i de ikke velhavende, dannede Hjem.
Saa længe Familien bestaar el
Mand og Hustru, kan denne sidste
næppe kaldes et Medlem af Flokken. Men saa snart der blot er et
Barn, er hun Rekrnt i den store
Hær ; kommer der flere, er hun
Soldat.
Der er skrevet og talt i Aar og
Dage om Husmoderens traelsomme
Liv, og dog findes der endnu Tusinder og atter Tusinder af Mænd
— selv blandt de intilligenteste der slet ikke forstaar at værdsætte
en Husmoders Arbejde.
For disse Mænd nytter del næppe at skrive eller tale — de matte
som Manden i del norske Eventyr,
„Manden, der skulde stelle hjemme", eir Gang selv prøve at være
Husmoder, bare een eneste Dag. De
vilde da magiske forstaa, at der foruden Madlavning, Rengøring og
Barnepleje er Hundrede at sniaa
Ting, som maa gøres, for at de,
Mændene, ken føle Hygge og Velvære i deres Hjem,
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de end Ikke de ; 'mens Børnene er
sums, vækkes Moderen tidl om
Natten og har kun sin Træthed at
takke for, at hun straks falder i
Søvn Igen, nuar lien har trøstet
Barnet
Der er Mænd, der siger : „aa,
man kan jo sove Ira det, naar Barnet klynker."
Nej, det er netop det, er] Mo'r
ikke kan.
I det Øjeblik, en Kvinde lier
faact el lille Barn, vangner hun ved
den mindste Lyd — det er Naturens Krav til Moderen, der skal beskytte sin Unge.
Al disse aldrig arbejdsløse er der
i de senere Aar blevet mange,
mange flere end nogen Siede.
De dyre Tider har ikke alene
forøget Husmoderens aandelige Arbejde hun har manet regne og
beregne utroligt for at !ae Pengene
til at slaa til; for at skatte den mest
nærende Mad paa deri billigste
Maade ; for at lære at forsten alle
de !ormeflige Rationeringskort osv.
Men Dyrtiden har tillige berøvet
hende den Hjælp, hun i svundne
Dage kunde tillade sig at holde.
I de allerfleste af de nævnte Hjem,
hvor der før_holdtes Pige, er
nu ene om Arbejdet, ja,
mangen Gang maa hun tillige selv
eget Tøj, fordr
sy Børnenes og
Sylønnen er for høj, og man ikke
har Rand til at købe nyt. Ja, iler
er endog Husmødre, der foruden
al passe deres Hus, har el eller andet Hjemmearbejde for at tjene lidt
til Hjælp til Klæderne,
Det er ganske utroligt, hvad en
saadan Husmoder har »atlet bestride under Krigen, og for Resten
maa endnu. O selv om mange al
disse aldrig arbejdsløse som nævnt
aldrig faar Tak, sætter de en Ære
i, at ingen fremmed kan se, hvor
haardt der kæmpes hver Dag i
Hjemmel.

Hus-

moderen

!il

Der findes Hjerm, hvor Manden
forstaar og værdsætter sin Hustrus
Arbejde, og der er lykkelige Hjem
trods utilstrækkelige Indtægter og
Dyrtid. Men de er fas, desværre I
Det er ikke lur intet, at saa
mange Husmødre i de sidste seks
Aar har anrettet give op og
tilbragt Maaneder, ja Aar pas Nervekliniker og Hospitaler. Hvem der
ikke har et lykkeligt og muntert
Sind, har ikke kunnet staa imod,
Og dog kan ogeaa den, der er
født med det saakaldte lykkelige
Sind, have haft onde ved at holde
ud.
Nalr Udgifterne steg og steg og
Børnene voksede og krævede mere
baade af Mad og Drikke og Klæder;
naar hver eneste Fornøjelse —Teater, Koncert, ja Biografbilletter De aldrig arbejdsløse har aldrig !matte opgives, fordi Pengene mangDeres Arbejde begynder om lede; naar Sommeren matte tilMorgenen, treer Børnene skal I
bringes i den støvede Storby, og
Skole og Manden pen Arbejde eller ' deri Ferle, man glædede sig til hele
pas Kontoret. Del ender først i det Vinteren, kun blev en Række Friøjeblik, da de lægger det trætte dage for Børnene, med forøget ArHoved Ill Hylle paa Sengens hvide hejde for Moderen, som skulde sys11/441c. Og for manges Vedkommen- å selsætte dem, da skulde der Vilje-

Iler

styrke og Taehnodighed lit, helst
ogsna godt Humør, for al holde ud.
Ikke alle har kunnet del.
Her burde Manden være
en
Hjælp og en god Kammerat, og hvor
han har været del, har der hjulpet
Husmoderen meget. Hun var ikke
ene om det ; hun havde en Ven og
Kampfælle.
Langt værre her det været for de
Kvinder, der slaar ene med deres
Børn. Det er altid svært at være Far
og Mor for Børnene, men i Dyrtid
tifold sværere.
Hvormed hun end tjener III Livets Ophold til sig og sine, enten
hun arbejder med Hjernen eller
med sine Hænder, vil Sorgen for
Udkommet !tremme hendes Virksomhed.
Jeg hørte en Gang en Kvinde
sige : .Jeg syer kun, naar Jeg drømmer lykkeligt." Ja, selv til Haandarbejde passer tunge Tanker daar; for den, der arbejder med
Hjernen, er de en Ulykke. Den
ene gran Dag gaar efter den anden,
- -aldrig-arbejdliers- hverken— ude eller
hjemme — og dog sidder Nøden
for Døren, og hun er ene om at
genne den bort
om hun da kan.
De aldrig arbejdsløse, jeg gentager del, er Husmødrene i de ikke
velhavende, dannede Hjem, de aldrig Arbejdsløse, for hvem selv
Mindstelønnen ikke er til.
Kunne og vilde Mændene hjælpe og støtte dem, vilde der være
flere lykkelige Hjem, og flere Børn
vilde mindes deres Barndom med
Glæde.

Martha Ottosen

Yaa Yodtur
gennem 8uropa.
Servus fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
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Del var en uhyggelig Nat.
Jeg ved ikke om det skyldtes
de mange forskellige Indtryk, som
Hjernen havde modtaget, eller at
den „Fritime mista', jeg havde spist,
havde været for stærkt krydret, nien
jeg havde Følelsen af at Hulen blev
svagt oplyst, hørte listende Trin og
en monolort Mumlen fra de indre
Katakomber. Sne blev
pludselig
Foretruirg, — fremmede Krigskarle
trængte ind, gennem de mørke Huler led Raab og Skrig, og jeg saa
dein slæbe bort med Kvinder og
Stod selv som fastnagMænd.
let op mod Klippevæggen ude al
Stand til at røre mig, og mærkede
et Strejf af en Kvindes Haand, da
hun vanvittig al Rædsel søgte efter
et Holdepunkt, der kunde frigøre
hende fra den raa Karl, der slæbte
afsted med hende.
Badet i Sved søgte jeg at befri
mig tor den frygtelige Mare og følte
mig for. Gudskelov, del var en
Drøm! Jeg løbe atter det bløde Hø

alt

under:mig'og:herte Draabernes Dryp
i Sidegalleriel. — Men saa lød igen
de uhyggelige Skrig, og jeg mærkede noget blødt strejfe mit Ansigt.
I Jet svage Maanelys i Hulens Indgang sart jeg mørke Skikkelser lydløst glide forbi. Var det henfarne
Aander, der havde
hinanden
Slasvite eller — - nej, det var jo
store Flagermus, der flagrede Ind
og ud. Dem var del ogsaa, der skreg
sile uhyggeligt.
Jeg gravede mig ned i Høet,
turde ikke sove et Frygt for, al de
skrækkelige Drømme skulde komme
Igen, og jeg lovede mig selv aldrig
mere al sove i en Katakombe.
Ved Morgengry vækkede Jeg Nielsen. Han sov som en Sten, og vi
blev enige om at forlade Roma
samme Dag. San henlede vi vor
Bagage pari Jernbanestationen, drak
er, ,cioccolata con crostini` og gik
gennem et Utal af Gader, indtil vi
endelig naaede Ruinerne af Caracelles Termer og slap ud af Sebastians Porten. Undervejs havde vi
gjort indkøb af Fødevarer, thf vi
vf-de ikke mere udsætte os for at
sulte paa den romerske Campagne.
Det var den gamle historiske Via
Apple, hvis hulslidte tuaindaarige
Bolægning vi bctraadte. Den lige
oj: bredtanlagte Vej var Oldtidens
mest befærdede. — Her Ina Maxentlus Cirkus og alle de Fornemmes
Gravkapeller, store antikke Bygninger, hvis Rniner endnu ses, seeredes Cicilla Metellas Grav, Pyramiden, Callislus Katakomber o. m. fl.
Kom forbi Rester af mægtige høje
Vandledninger, under hvis Buer vi
lullede ud og spiste vor medbragte
Mad, og lidt etter kom vi ud paa
den flade Slette. Foran os hævede
Albanerbjergenes vulkanske Højdedrag sig, og op ad Skraaningerne
tittede Smaabyer frem mellem frodige Haver. Der var dog en god
Dagsmarsch dertil, og det blev mørkt
luden vi naaede beboede Steder.
Deri 3. September holdt vi vort
Indtog i Albano, der ligger nydeligt
højt oppe paa Bjerget med milevid
Udsigt ned over Campagnen og
Roma, over de pontirriske Sumpe og
1-ravet. Her er mange Ruiner at
gamle romerske Villaer og Slotte,
og en smuk Kirke og Klostre. Her
vrimler af Turister og Munke, ligefra de joviale graa Tiggermunke til
de strenge Jeeuiter med de sorte
Kapper og store Hatte.
Vi sidder oppe pas den gamle
Kraterrand under skyggefulde Træer
og har Udsigt ned over Vejen og
Spadserestien, der paa den anden
Side fører ned til det vandfyldte
Krater. Vi skriver Breve og spiser
Frokost, fryder os i det herlige Vejr.
Et Stykke fra os ligger en Kone
med to Børn, en Dreng og en Pige.
Ogsaa hun har Overblik over begge
Veje og udser sig Ofre blandt de
Turister, der passerer forbi. De smal
Børn bliver skiftevis sendt hver I
sin Retning for at tigge, Forretningen gear. glimrende, det er mange
Penge de Smaa bringer hende, men
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alligevel er hun ikke tilfreds, Ih
der vanker mange Skænd neer de
ikke er herlige nok.
Fin stor Bro fører over Kløften III
den overfor liggende By Arrede.
Herfra gear Vejen stadig langs Bjergskraaningen mellem frodige Vinhaver og med den praglluidelie Udsigt over Gezano og Nernisøen til
Vellilri, en gammel By med stejle
Gader og en knejsende Timeligt).
Nedenfor er smukke Anlæg og en
yppig Vegetation.
Her spiste vi til Aften og overnattede, og næste Morgen narrede
vi en Lille By med en prægtig Brøndkilde pas Torvet. !herfra førte Vejen
ned gennem de pontiniske Sumpe,
hvorfor vi først forsynede os rigeligt med Mad.
Det blev en frygtelig varm ng anstrengende Tur i den øde, sumpede
Egn, hvor Intet HUS eller menneskeligt Væsen befandt sig. Vi blev
glade da vi henad Eftermiddagen
naaede en skyggefuld Chausse, men
Aftenen kom og Natten faldt paa
uden vi traf et eneste Hus eller
Herberg.
Ved Siden at Chausseen las en
stille Kanal og ind gennem Sumpene
var gravet Tværkanaler. Langt ude
under Bjergene og paa højere liggende Afsnit blev tændt Lejr-Baal
af Landarbejderne. Det tørre Siv
futtede lystigt op.
Nielsen plagedes af Sult og blev
ved med at gas, da han mente vi
snart maatte komme til beboede
Steder. Selv mærkede jeg ikke Sult
for Smerter i Fødderne, som de ny
Støvler havde gnavet Vabler paa.
Skønt jeg af og til gik med bare
Ben, led jeg dog meget og stedte
Tæerne til Blods pal Skærverne.
Pauserne blev længere og længere,
og Iiisidst erklærede jeg, ikke at
kunne gaa længere. De berygtede
giftige Sumpe og Moskitoerne, Stik
skummede mig ikke. Etter med
en Stok ved Lyset af Tændstikker
at have renset Græsset for. Slanger og andet Kryb, bandt jeg mig
fast Ill et Træ paa Skraaningen ned
mod Kanalen, krøb ind I Soveposen
og slog Klappen over Hovedet. Nielsen marine følge mit Eksempel
og kort efter faldt vi i Søvn paa den
smalle Skreaning ved Randen al
Kanalen.

Mit Hjerte skælver liejtidsstemt:
jeg glædes i mit Bryst.
Jeg elsker Sneen, den som tyst
den sorte Jord har gemt.
Jeg elsker den, fordi den kom
og dryssed Glemsel i mit Sind.
Fordi den sang i Sjælen ind
og standsed Tankers Fjern, —

Den hvide Sire, den blide Sne
i Skovens dybe Ensomhed -du skænker enig saa sær en Fred,
du Himlens hylde 5rie.
J. Anker-Poulsen,,,,,441!

Vi noterer gerne Bestillinger paa

Rø Afholdsforening

Cotri'Å'

afholder Generalforsamling Søndag
den 29, Januar Kl. 4 paa Brugsforeningens Sal.

Bestyrelsen.

Blaa Kors i Hø
holder Stiftelsesfest i Forsamlingssalen, Torsdag d, 2. Februar Kl. 3
Ellerind., Pastor Egecup Ira Nyker
taler.
Medlemmer bedes møde og Ikke.
Medlemmer er hiteitelig Velkommen.

Køb Deres Forklæder hos os.
1 stort vadskeægle Forklæde

2,00

2 do. exrta svært

2,50

do.

Pyntelorklæder fra

1,50

Nordlandets Handelshus.
Vort Dækketøj er det billigste.
I svær bleget Dug
1

do.

"%ro cm.
11°/, Is Cm.

1

do.

"0/110 cm.

Dugedrejl
do.

140 cm. bred
linned

5,25
6,00
6.50
4,00 pr, m.
6,00 —

Nordiandets Handelshus.

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

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

En 14-16 firs Dreng
kan fas Plads 1. Maj hos

Efter Nytaarsopgorelsen er der fremlagt en Del Klæde og
Bukskind, Kjoletojer, forskellige Stykker Bomuldsvarer som Floneller,
Musseliner, Voiler, Rester af Lærreder og Bomuldstoj. Færdige Stortrøjer, Gummifrakker. Motorjakker. Arbejdsbenklæder og Jakker. Hvide
og gule Herre-Jakker, Veste og Benklæder. En Del Drengeklædninger,
samt Hatte, Huer og Kasketter. Kulørte Kraver og hvide Flipper og
mange andre forskellige Ting.
Varerne er gode nok, men skulde helst realiseres nu inden
Foraarsvarerne kommer hjem. Priserne er billige og er mærket paa
alle Varerne.
Udsalget begyndte Lørdagen den 14. Januar og varer
indtil videre.

ens Xansen,
WAs~g'Ask~
prima Xolonialvarer
bedst og billigst hos

Skoforitof- 5 f robtifitrorreltiiiig.
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Nordlandets
Hverdagsveste lige hjemkomne
Blaa Maskinjakker
Ekstra svære do.
Graa Jakker
Blaa Benklæder
Graa Buchskinds do.
Molskindsbenklæder

r

Samme Sted er en stor, god
Lodeko lit Salg.
Ell ældre, god

Yalkeko
er Ill Salg eller kan byttes med en
Gylle eller Ungsvin.
Jens Mogensen,
Lyn gdal i Ro.

En So,
(Havdrupper) der snart faner, er
til Salg.
Tlf. Allinge 113.

Rø Sygekasse
afholder sin ordinære Generalforsamling paa Brugsforeningens Sal
Onsdag d. 8. Febr. Kl. 6.
Sædvanlig Dagsorden.
Modtagelse af Kontingent fra 5-6.

Røverkøb

•
VI har nedsat Prisen saa kolosalt
paa jydske Træsko med og uden
Læder til den rene Spotpris, sar al
Konkurrence er total umulig.
Træskomager

M . Lund øg L, Larsen,
—

Olsker.
Hu smandsforeningen afholder Generallorsamling Lørdag d. 4. Febr.
Kl. 6 i Forsamlingshuset,
Efter Generalforsamlingen selskabelig Sammenkomst.
Derefter Foredrag og fri Diskussion angaaende Husmændenes og
Landbrugets Interesser.
Alle Medlemmer med Hustruer
bedes møde.
Bestyrelsen.

En Kane

Ima Foderstoffer
Billigste Dagspriser,

L

tilflugt blalouint= og 43ruOuttiorrefulug.

Ni! aarlige Udsalg er begyndt.
En Del Rester ud3celges meget billigt,
Paa Manufakturvarer til Dagspris gives yderligere

Allinge kid.
Anbefaler sig med prima 1" Brædder og Splitved.
Planker Indtil 5 Fod lange og 4"
tykke, tjenlig som Gavnsiræ til Vinduer og Karme o. d. 1. og sælges
langt under almindelig Pris. Affaldsbrænde og Savsmuld sælges. Al
Høvining og Skæring udføres godt
og billigt,

Slaa Rotterne ihjel med
Di rtrge, Labøratorlr•

for,,,nJer
L. 11.41

AJ handling .Om utro.
nøl Rotlrudryddrirr•
der gryr:« Anvitnins paa
den Urflirgning7rd.an,
.111 bar firlirri Jer ar
npn.... ri totle RrInirre, e
altmøer, gratla 4f

Ny Sending hver Uge

Nordlandets Elilndolshus

10 pat. Rabat.

Waldemar .Siorgenåen.
Eli godt hyg get 3 - 4 Milimeclers

HOPPE
ønskes til Købs.

En sort Puddelhund
Han), ca. I Aar g ammel, ønskes
til Købs.

Allinge Teglværk,

Skovfoged LEerkesen. R

11111111111111111~111411141111111.

KUL.

Allin ge

Vi har endnu el lille Parti af de
gode Kakkelovnskul.

Søndag den 29. Januar Kl. 7%

&13ruDurnorretning.

Den store Seriefilm

De gule Djævle.

Prøv

2. Del, Blæksprutternes Offer.

11011 gode 1{3flo q rim gode To
s om ur

i

tilflugt Stulunittl., og

Ekstranummer

Hvedebrødsdage uden Hvedebrød,
Morsomt Lystspil.

g3roDurtf-orrettling. •

iimmomm■e«mwma:

Verdens

Overretssagfører

bedste Cyclelygte

eojesen Xofoed, Rønne

er Dynamolyglen ,Berko'. Prisen
betydeligt nedsat.. løvrigt alt Cykletilbehør paa Lager.
Mit Reparationsværksted anbefales

8t, Nortenagad• 17.

Inkassation, Dokumentskrivning
Træffes 1

A. Mikkelsen. Allinge .

er til Salg hos
A. Lind, Aakrog,
Olsker.
Tit, Allinge 140.

6,25
5,00
8,50
10,75
5,00
7,25
9,00

91orbInstbet k)'attbeMistø.

P, L. Holm,

Bestyrelsen.

Godtkøbs Udsalg

Vi har Prislister, som kan tjene til Rettesnor. men hvis
Priserne bliver lavere, sea følges Nedgangen .

!Frelsens 3(er.
Vinterfest Fredag d. 3. og Lørdag
d. 4. Kl. 8. —
Møde, ledet al Major Krogh fra
København, Fredag den 10 KI 8.

Fineste dansk Fabrikat
i >t,Kg Pakker.

Kløver, Græs- og Roefrø•

m.

Hasle Onsdag Formd,

Rettelse.
Prisen paa Uldgarn er 4 Kr.
pr. 1/, kg og Ikke, soul averteret,

NOMATOLSÆBEN
(80 0/c, Toiletsæbe)
giver Dem
Renhed — Sundhed

pr. kg.

Magasin du Nord,

Altingsl

ved V.ctor Planck.

Skønhed.
Fæas overall nar) lalefl.

Husk al indlevere Deres Annoncer lit Bladet i god Tid.
•■•••••••

Mop' Imre Priser paa 1(11111181104
1922
Sammenholdt med Priserne i 1921 er o g bliver Priserne
meget billige for — Superfosfat, 37
kaligødning.

pat.

Ammoniak Superfosfat, Chile Salpeter, Norges"
Salpeter.
DeLalariddeboBeerset,jusionngienbenytte
gas til
sig heraf — og mulig har bestilt
for lidt, isran

Nordlandets Handelsbus.

BORNA er god!

ts.

Hor! Hør!
hvor

M1'un Ven,

•

Ira 3 Kr. pr. Flaske.

Rødvin l - a 2,50

Veerlitgai
og Redskaber anbefales.

Glas, Porcelæn og hele Kcikkenudstyr
til
billigste Priser.

$tiobilftforretniisq

b ledige Sække, Poser, Kasser, Flasker og ilooke
som blev noteret til Larms i 1921 man leveres tilbage inden I. Februar
1922. Særlig Kasser (v. Flasker mærket ,Rosenborg Brøndanstalt` og
Cement Sække mærket A. ritaft leveres snarest,

Faabolg Sherry, Madeira, Portvin,
Kirsebærvin, Gammelvin
et ')gire nedsut e.

Aalborg Aquavit
net15a1

III 11 Kr. Fl.

Nordlandets Handelshus.
BORNA er bedst og billigst.

Nye Sendinger al alle Slags Fodersloiler,

nedsar til 8,75 Fl.

Rom fra 9 Kr. Fl.
Cognac Ira 10 Kr. Fl.

hork i Nordbornholms Eluehlad!

Direkte fra Fabrikationsstedet har jeg Itebt
store Partier sf kulørte uldne Stoffer, :11%endelige III Kj.der og Portiere r. 83 cm brede
fra 2,75-3,15 pr. m,

Vine, Spirituosa og Likører reres
I alle vellagrede gangbare Kvaliteter
til billigste Priser.

,fi3. £at..ert,

Telefon Allinge 12.

Ægte Bi-Honning

Prima blaa Cheviot til Dragter og Stortrøjer 7 Kr. pr. Ill. — Svære uldne Stoffer 125
em brede til Børneover tøj 4,50 pr, m. — Svære
S'otfer, 140 cm brede til Dameulsters, NS 6,50
Uldteepper 200 cm lange, 120 —
pr.
140 — 150 cm brede Ira 6 Kr.

J. B. Larsen.

Hvidevarer. Dowlas til Lagener og
en prima svær bleger Bomuldsherred 140 cm br.
270 øre pr. rn. Svær enkelitiredl Bomuldslærred
1 Kr, in., elprei, egnet la Herrefijorter 1,22 pr. m.
Rester al Bomuldslærred, Dowlas og Medium særlig billigt. Blaa og hvidstribede Skjortefloneller
I Kr. nr.

Arbejdsbi] og Olielo]r
har jeg altid def største Udvalg al
til den billigste Pris. Køb derfor hos
mig,

5ens Xansen.

Alle Salg mod kontant Betaling sær-

Nordlandets Handelshus.

Et Parti hvide Gardintøter til Beløb 2700 Kr. al prima hundet G.1111 med enkelt
eller dobbelt Bord og solide smukke Tunger fra
50 — 140 em brede. Tilbudet er særlig fordelagtigt. — Rester I Maal indtil 20 m Ira 30 øre pr.
Meter. Rejseprøver lir Spotpris.

Brøndum Snaps

haves paa",,,Lager i halve og kvart
Kilo ilas.

Alle Priser noteres lavere fra Nylaer.

som sælges til en lavere Notering
lig billig i

•

Ren Portvin

Alle Slags

tuf

•

00d1h8b8OdS110 1111111100

her

Savler i?
— Oda du hl Skomager Madsen
i Tein. Han gør der godt ng 1111ligt. — Prisen aller nedsat.

91111ucie

•

Køb altid
Deres Forbrug af Manufakturvarer,
lige meget af hvad Art, da det altid
bedst og billigst hos

DameKonfeKtion. 21 Stk. 1:lyset'
Astrakan kulørte Eskimo og sorte Klædeskakker
med 20 pCt. Rabat.
Hvide Silkebluser Ira 7 Kr, 85 Øre, sorte
fra 14 Kr.
Sorte Alpacca Ira 5 Kr.

Klædevarer til Dame- og Herredragter, danske og engelske &olier, hvis tidl. Pris
har været fra 28-40 Kr. pr. m, realiseres til hit
Valg for 15 Kr. In. Prima Tillæg til Herredragter
leveres for 16 Kr.

,dansen

Billigste Annoncepris - Læses overalt paa Nordlande

Fiskeboller.

Prima Hønsefoder, alle Slags:
- Hvede, Byg, Havre, Blandseedkorn, smaa Mais, stor Mais, dansk
Hvedeklid sælges i

ttRorbinttbet5 k■ tualel5fM

•

BORNA

Fiskebudding
I hel og halv kg Dasser.

FisKerand,
6 og 12 Pers. Danser.
Altid de bedste Varer og billigste
Priser.

Kiolestoffer. 140 cm brede heluldne
sorte og bias, Pris 4,65 pr. m. — Prima tærnede
Kjoleløjer, smukke Farver, 6,15 Øre. — Sorte
Kjoletøjer fra 3,65 pr. nr.. — Her er udmærket
Lejlighed til fordelagtigt Indkøb til Konfirmation.

g3. £C1/ella

giver lækkert Smørrebrød.

Vort store aarlige Udsalg begyndte Mandag den 16. Januar
og omfatter hele Lageret af kurante Manufakturvarer.
En Mængde Rester er fremlagt, og sælges til halv Pris og derunder.
Særlig fremhæves:
Uldent Kjoletoj og Alpacca

3.00 Pr. Meter

Serges til Kjoler og Nederdele

5.00

Ubleget Twistlærred 70 cm. bredt

0,70

80 do.
extra svært
Lagenlærred 125 cm. bredt

SilKeteder til Kjoler og Besætning
sort, hvidt og kulørt i rigt Farveudvalg.
Vaskesilke. hvidt og kulørt, fra 3,85 pr rn.
Tiltrods bor den forestaaende Luksustold gives 10
pCt. Rabat ogsan paa disse Varer.

mmør

Aarligt Udsalg

do.
do.

Nye stenfri
B1o
er hjemkommen. Prisen er billig.

0,80
1,00
2,00

52..earsen.
1-i.iilw._.1s..e)x-r)x-isie,x-

Alle

er nedsatte med 3 øre kg.

J. B. Larsen.
Al Slags
Rø.
Skæring
af Tømmer og Planker udrøres gerne
til rimelige Priser og anbelaler jeg
mig med all Snedkerarbejde.
Prisen er nedsat.
Et Skrivebord med Skab og andre Møbler er paa Lager.

Haandklædedeejl
Hellinned
do.
Skjorteflonel 80 cm, bredt

1,50

Rø Skæreri og Snedkerforretning.
Johe, Pihl.

1,20

En lille ny

Svært Bomuldstoj 80 cm. bredt

1,00

1.25

Vore Varer er købt eller nedsat til de billigste Dagspriser, og
alligevel giver vi 10 pCt. ved kontant Salg.

lordloodels llandoishus.
Vi sælger Arbejdsbenklæder
til 5 Kr, pr. Par og blaa Jakker til 5 Kr. Stk .

Nordlandets Handelshus.

Damelinned. Et Parti lidt tinrusket
omfattende Nara/o'er, Chemisser, Benklæder, Underliv. Underkjoler, Conabinations. Fr.cellrøjer. —
Alt nied 20 pCI. Rabat.

Leesfiedervogn
til 1 n 2 Heste er billig til Salg
eller kan byttes ined en Gylle,

Sjellegaard, Olsker.
Bedste islandsk

TriKotage.
Partier af Dame-, Herre- og Børneunderbe klædning realiseres til yderst billige Priser.

mør

Iler er Varetilbud imellem

billigere end for Aaret 1914.

Varer, som Forretningen fører og
ikke findes i ovennævnte Fortegnelse.
sælges med 10 pCt. Rabat, saafremt de ikke yderligere er nedsatte,
Be lave Varepriser nedvendigger kontant Betaling,

Lammekød
sælges til I Kr. halvkilo.

J. B. Larsen

Havregryn.
Fin Vare a 23 Øre pi. 'J, kg.

ftotoniat.,
s43robuttforretnin$3.

1.2tflinge

Messens Sne-2Idsalg
ved efir. Olsen, allinge

‘41kGk814,

‘
41k.GAS14,
1V0ik9

40111)

‘
41WASIA,
NORI)

NORS

UNDER UDSALGET
bortsælges nedenstaaende Varer, saalænge Forraad haves, til Priser saa yderst
lave, at alle med Fordel kan gøre deres Indkøb hos os.
alt

Ingen Krigsvarer.

Sengeudstyr.
100 m. dobb. bredt stribet
Satin-Bolster, fjertæt.
pr.m. 3,50
100 m. rødt Dynesatin enkelt
bredt, fjertæt 1,98
80 m, Lagendowlas 135 cm.
bredt 2,00
130 cm. bredt Lagenstout ubleget, svær Kvalitet 2,25
11,00
Spiralmadrasser
16,20
Prima Hessians do.
16,20
Spiralsenge fra
2,90
Fjer fra pr. kg.
7,38
Uldtæpper fra
4,05
Et Parti Tæpper 135' 190

Sorte og kulørte
Kjoletøjer.

Et Parti
Prima 135 cm. bredt Cheviot sort og marine sælges for 5,25 pr. ni.
Prima Herreserges, marine 145 em. bredt.,
sælges for 8,90 pr. m.
Varerne er hel Uld, fremstillede af prima Garner og er ægte blaa,

Paa hvide Gardintøjer gives 15 pCt.
Et Parti Gardin- og Portierestof.
70 cm. hel Uld i højrødt - rødbrunt - marine og mellemblaat 3,65

Dame=Konfection.

Hvidevarer.

Svære, Kulørte, mel. og ensfarvede FraKKer
fra 18-45 Kr. Kulørte Klaedesfraltker 37-38
Kr. SortelKlaedesfraKKer, gennemforede fra
60 Kr. Sorte og marine Spadseredragter, syet af prima Serges fra 59,50 Kr. do. til unge
Piger 14-17 Aar, marine og Kulørte, fra 1018 Kr.1: Kulørte Nederdele, Taljevidde 66-72
cm., 6-7-8 Kr. Uldne Kulørte ensfarvede Bluser 6-7-8-9 Kr. Lysetribede Uldbluser 8 Kr.
Kulørte Flonelsbluser 5 Kr Hvide, sorte og
Kulørte SilKebluser 10-15-20 Kr.

150 m. Prima Medium, 90 cm.
bred til Damelinned
0,88
150 m extra Prima do.
1,15
Dowlas til alle Priser fra
0,98
Enkelt bredt Twistlærred
ubleget fra 0,68
Særligt svært do 70 cm.
bredt, 1,15 og 0,80
Bleget Bikube-Stout, enkelt
bredt 1,32
Haandklædedrejl fra
0,95

Et Parti
Børneltioler og Kitler, Bomuldsflonel til 1-2
Aar, udsælges til 1,50-1,95-2,80 pr. StK

10 pCt. gives paa saa
godt som alle kurante
Varer, der ikke er extra
nedsatte.

Haves -i meget stort Udvalg til
meget smaa Priser.
90 cm. bredt Cheviot, hel Uld rødt
og marine
pr. m. 3,15
Uldne stribede i moderne mørke Dess. fra 2,43
Smukke Kvaiiteter sorte og
kulørte 110 cm. brede 4,95

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet
Telefon Allinge 5.
•-/` 1■f

Alle Mennesker,

Bornholms vove/ h ., N
som har set. hvorledes

lim,

fremstilles behandles og opbevares. vil ganske uvilkaarligt forlange dette hejfine Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger
Bornholms Vegetabil Margarine.

og Xolw

Færdige Klædninger og Benklæder har jeg en Masse af,
og vil De have taget Maal og
syet efter Bestilling, kan De
ogsaa faa det, for god Pasning
garanteres.
Pænt Udvalg af Klæder haves paa Lager, og et stort
Provelager, ca. t00 forskellige
Dessins, som bruges til Bestilling al Klædninger. - Alt til
smaa Priser, saa enhver kan
overkomme at Ina gode Klæder til en billig Pris, men kun
hos-mig.

4,80
4,50
5.00
4,00
2,50

Uldtæpper og
pr. hl
pr. hl

'Lædervarer.

pr. hl
pr. hl

En Masse gode Uldirepper haves
paa Lager fra 7 Kr. o, Rejsetæpper,
Kufferter, Tasker og Porternonreer
billigsi tros

Nordlandets handelshus.

Jens 3Cansen.

Uldgarn, sort og graat pr. kg.

4,00

Et Parti Gulvklude

0,25

Habit og Jakkestoffer ArbejdstøjUndertøj, Hatte Huer, Manchetskjorter - Arbejdsskjorter sælges til smaa
Priser.
0,75
Et Parti Seler pr. Par
do, svære, lange Arbejdsstrømper 1,10
3 Stykker brune Ulsters, moderne Facon til unge Mennesker, 15 -18 Aar sælges for
40-42-45 Kr.

r=s:::›0•=a=iiM■1___
III

Deres Klæder hos mig.

Jens Jfansen.

er nu det 6illigste Rrcendsel
Store harpede Derbyshlrekul
a
do
do uharpede
a
do. Nøddekul
Ekstra gode
Eng. Gaskoks, meget kraftige
a
Gode AlharpnIngskul
a

Køb altid

Sorte uldne Fingervanter pr. Par 0,65
Brun melerede do.
0,48
Graamel.
do.
0,32
Uldne Børnefingervanter brunmelerede lige hjemkomne 0,65

1<>1=c..c.=.1

odtkebs=Udsalg.
Mit "'udlej sælges- under 2Idsalget 6etydeligt under.9agspris. galosefier ekstra 6ill:

e.

Larsens Skotøjsforretning,
'="'°"=°F>11=3'<>==1
De, der ønsker at bestille

1.=.=Q-==i1

18 pCt. Superfosfat, 37 pct. Kallgødning, Chilesalpeter, Norges-salpeter
loin
g Gødningskalk, bedes indgive deres Bestilgtil

?Miav oionial $ratmfttorrettling

BORNA smager delikat.
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J

