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„Nord-Bornholms Ugeblad'
trykkis i et Antal al mind :t 160(1 Exempl.
øg !aneodes gennem Postrasenst dier Vell
vore Bud r Allinge. Sandvig, Olsker,
shit; /.<8 ag Klemensker
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COCEIO_AA

Fredag den 3 Februar 1922
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„Nord-bornho‘ms Ugeblad"
aer den stimle Lidoreastse I Notar. tinred
ellen las!l ethvert item og egner sig der
at bedst ilt Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
*plager gerne ritkenollglenrtser
ennier Art
snoram Køb, Salg, toeenIngsmedaeielssr,
EJter. eller A/ lysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
',denar herr !'redag, kan bestilles paa olie
Postkontorer samt pen Bladets Kontor og
hoster 1 Kr. halvaarlig.
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hk og Modor!

— :—
Lydighed og Arbejde.
Verden er kommen 1100, ,- lier
er Gæring og Uro i alle Samfund,
og snart hist og snart her stikker
Bolshevismen — dette samfundsødelæggende Spøgelse — sit grimme Hoved frem.
Vi spørger : Hvad er Aarsagen
til alt dette? — Og Svaret tyder
Man har rokkel ved Samfundets to
vigtigste Grundpiller, nemlig Lydighed og Arbejde, og man har glemt
Hjemlivets Betydning.
Skal Verden bringes i Lave igen,
de maa disse Grundpiller paa ny
bringes til Ære og Værdighed, og
Ærbødigheden overfor Far og Mor
genrejses i de unges Bevidsthed.
Her som paa saa mange andre
Punkter maa vi vende tilbage til de
gamle Lærdomme, der gennem
Aarbundrede er byggede op paa
Grundlag af Slægternes Erfaring.
Det vil altsaa sige, at den bedste Ungdomstale, der nogen Sinde
har lydt i Verden, er den, der lød
kor Anetusinder siden fra Sinai Bjerg
igennem de bekendte Ord :
e Du
skal ære din Fader og Moder." Og til delte Bud blev der knyttet
en herlig Forjættelse: .At det maa
gaa dig vel, og du maa leve længe
i Landet, sone Herren din Gud gav
dig."
Men man kan ikke ære Far og
Mor, uden at man først maa lære
Lydighed ; man skal begynde med
al lyde sine Forældre, men man
maa ende med at adlyde sin egen
Samvittigheds Stemme. Og naar vi
kommer ud i Verden, vil Omgivelserne bedømme os. eller vort Arbej•
de. Er vi pligtopfyldende og paaiidelige Mennesker, . der udfører et
trofast Arbejde, slutter man, at vi
stammer ha et godt Hjem, og da
serer vi Far og Mor derigennem. 1
Modsætning dertil vil Ulydighed og
Dovenskab altid være en kratilg Forsømmelse af Hjemmel til Vanære
for Far og Mor,
Disse eiruple Serieheder synes
mart i V.11! Tid ilt have glemt. Der
er en Løshed og Slaphed over Opdragelsen, saa man elle har Grulle
til at spørge Er det Børnene eller
Forældrene, der raader i Hjemmet?
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Og som Følge deraf har man mange Steder nedbrudt Hjernmelivet ;
thi hvor skulde Børnene holde at
deres Hjem og deres Forældre, ruter
de eld re er bleven vænnede til at
vise dee, Ærbødighed. Ungdommen
vil altid være saaledes, som den
opdrages
Vur Tids Ungdom trænger til a:
lære, og vil man have noget ud af
sit Liv, da um man begynde del
paa rette Mande med at vænne sig
til Lydighed og Arbejde. Derigennem ærer man sit Hjem, og derigennem bygger titan ain egen Frem
tids Lykke.
Og de unge trænger til at blive
mindede om, at Hjemmet er hellfg
Grund for dem. Der er ingen i hele
Verden, der holder saa meget af
dem, som Far og Mor, og aldrig
vil de nogensinde møde Mennesker
der i deri Grad kan otte sig for
sorn Far oe Mor har gjort
del. 1:16$11 Ina kristne Hjem skal
vide, at Far og Mor hver eneste
Dag beder for dem og følger dem
med Forbøn paa alle deres Veje.
Unge Mennesker bør tanke paa,
at intet Sled i Verden er der saa
godt og saa lykkeligt for dem at
være som i deres Hjerm Deefor bør
de ogsaa bestræbe sig for at tilbringe saa megen Fritid i Hjemmet
som muligt. Vel skal neon ogsaa
ud iblandt andre Mennesker ; men
man bør da følge deri Regel, at
man søger ud, naar der er noget
godt at komme ud eller, saa teen
kan hente Livslornyelse der igennem.
Og naar mare har haft en rig Oplevelse• eller hørt et godt Ord, bør
man meddele det til Forældre og
Søskende, eller Husbond og Medtjener, naar man konturer hjem ; thI
derved bliver det til Berigelse
baade for dens og os, og derved
vokser den Fortrolighed frem, som
gør Hjemmelivet saa rigt og lykkeligt.
g-Fori,en Menneskealder siden lød
flet til de unge : „Ud, Ud fra Sløvhed og Dorskhed i Bænkekrogen
derhjemme."
I vor Tid maa det lyde : .Hjem,
hjem. — Vangene daadrigt Liv
Hjem ri'let.•
11, e .1 ungt Menneske maa sige
til ri b eelv Verden er at Lave, og
det et dig, der skal bringe den
Lave igen. Men du skal ikke begynde med at lave iSarialundsordenen om, du skal begynde med dit
eget Sind og dit eget Liv. Lev dit
Liv r Lydighed og trofast, udholdende Arbejde pari Hjemmets Grund.
Da ærer du Par og Mor, og da
tør du tro paa, at du er inde under
Forjættelsen .A1 det maa gaa dig
vel, og du maa leve længe i Landet, som Herren din Gud gav dig'.
N. H. Bloch.
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Nu ridser Frosten l'intrens Navn
med Roser paa vor Rude;
hæst skingrer Skovens sorte Ravn,
og barske Vinde tude.
I Krogen ved den varme Ovn
faer Bedstemor en Slummer,
og rundt i Lampens gule Skær
en Vielerilue summer.
Fliernt over mørke Huse staar
en sølvklar Nattesijerue.
Hjul knaser over Vejens Grus
snart nær, snart i det fjerne.
San dør hver Lyd af Dagens Larm,
selv Blæstens herske Stemme; irrens Bedstemoder sidder varm
og smiler sødt I Drømme.
Knud Gamborg,

7aa godtur
gennem 8uropa,
Sems fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
Tidlig om Morgenen den 5. September drev Sulten Nielsen op. Han
stod og smaatrippede, urnalrundig
efter at konnne afeted, og skændte
paa mig, fordi jeg først rimene have
mine ømme Fødder badede, San
log jeg Støvlerne paa Nakken og
humpede med, saa godt jeg kunde.
Det var ell herlig Morgen. Rundt
om os var Sumpe og høje Sivskove,
men ude imod Vesl hævede Monte
Cercellos kantede Forbjerg sig i ensom Mejestær Der var del al Odysseus bimlede og trans lapre Krigere
forvandledes til Svin al den falske
Siierre. Mod Øst skraarier Sabinerbjergene ned mod Sumpene, der
engang i Tiden var et frugtbart og
tretbelolket Land.
Pludselig lød Lyden af Hovslag,
el Par Ryttere gallopperede lorbi,-og
lidt efter korn en Rejsevogn raslende. De to Herrer, der sad i den,
havde Revolvere stikkende frem al
Brystlommen og saa ikke videre
indladende ud, hvorfor vi opgav at
Spørge om at køre med. Vi indhentede dem ved et Færgested, hvor
ogsaa Rytterne var blevet færgede
over. Her Ina en Gresigivergaard,
hvor de gik ind og havde en heftig
Disput ined Værten. Antog dem for
Skatleopkraevere.
Vi satte os ved el Bord, og efter
at de fremmede havde Iaaet Penge
og en Hjertestyrkurng, bestilte vi
Frokost og el Glas Vin. Mælte og
stimulerede gik vi videre, vaskede
os i en Bæk og morede os med at
slaa Slanger ihjel, thi dem var der
mange af i Krattet.
Endelig narrede vi Forbjerget, hvis
Skraarrieg var beplantet med smag
Orangelneer. De store gule Appelsiner lyste I Solens Skin, det var
et pragtfuldt Syn.
Sen naaede vi Terrasina, en Malerisk, idyllisk By, der breder sig
op ad Bjerget, omgivet af ældgamle
Frestreugsmure Og Ruiner al Goter-

kongen Theoderiks Slot. Den lille
By lier en anselig Domkirke og
skraaher stærkt ned mod det biml
Middelhav.
Spiste hl Mlndag (Magerotinlsuppe) og gjorde Indkøb af Bred
og Frugt. Gik saa gennem den
gamle Fæstningsport ud af Byen,
Lea længe og dasede i Skyggen at
en mægtig Hule, der antagelig tjente
tom Opholdsrum for Hyrderne, thi
der var. Rester al Biml og rragsvrerle!de Klippeflader. Herfra var en
vidunderlig Udsigt over Havet og
de pragtfulde Klippeformationer. Overalt langs Kysten skreanede
Haver ned mod Vejen, modne Figen,
Fersken, Vindruer og Oranger hang
udover Hegnene og fristede os; det
var et rigtigt Slaraffenland, vi pludselig var dumpet ind I. Bag os
pas Pynten laa Terrasina, badet i
Sol, loran os hævede et nyt Forbjerg
sin blaagrønne Kam, og ved dels
Fod spejlede sig Byerne Mazlna og
Gaeta.
Hele Eftermiddagen fulgte vf Kystlinjen og den gamle Appiske Vej,
-korn forbi- mange Smaabyer, der
ved høje Fæsfelngsinure var forbundne med en eller anden Borg
paa Toppen at Bjergene. Om Natten bivuakerede vi i nogle Halmstakke ved Siden af Vejen.
— Næste Morgen vækkedes vi af
Folk, der kom for at køre Halmen
bort. Det var heldigt, thi vi havde
sovet de bedste Timer hort. — Nu
manne vi gaa i en bagende Sol, og
saa førte Vejen os ovenikøbet opefter. Hist og her var den gamle
Landevej erstattet al en nyere og
mindre stejl ; men den tusindaarige
Romervej laa endnu ubeskadiget, og
de ældgamle hvælvede Broer, der
førte over Kløfterne, havde en langt
solidere Form eud del Sprinkelværk,
Nutidens Ingeniørkunst havde bygget.
Ved Middagstid naaede vi op over
Bjergryggen, varme og udasede. Her oppe paa Randen al en dyb
Kløe, omgivet at lange Fæstningsmure, der spændte stue Arme over
hele Klippen og med MelleMill1111
var forsynet med Udfaldslaarne, Ina
den romantiske lille By hd klinet
op som en Svalerede med maleriske
amme leesiningeagege Huse, upaavirket af Tidens Tand. Hvor gerne
vi end vilde have et Billede al den,
blot el Postkort, kunde vi intet købe.
Postkort kendtes her næppe at Navn.
Byen er af Kløften delt i to Dele,
og en gammel Røverborg knejser
paa Toppen.
Efter at have spist til Middag gik
vl over en Bro og ned ad Bjerget
paa den anden Side, forbi Velhaver,
gamle Borgruiner og en mægtig
Jernbanebro, Herred Aften mier vi
ned til den smukke By Formfa og
Tomasso. Gennem snævre flisebelagte Gader kommer vi ned til Kajen,
hvor Husene ofte er bygget helt ud
1 Strandkanten. Hernede i de snævre
Gader er Liv og Færdsel med Vogne
og Kærrer, forspændt bjældeprydede,
skrydende Æsler og Muldyr ; men

vi har ogsaa en vidunderlig Udsigt
over Har frugten — lige fin Oneles
Krigshavn 111 Pynten ved Napoli,
Ischia og de pontiniske Klippeøer.
Købte Fødevarer og lejrede os
pari en skovbevokset Skrænt mentor Badeanstalten. Hvor Verden dog
var smuk og afvekslende, stadig nye
Billeder rulledes op for vore und.
rende Øjne, vi fantaserede og lagde
Planer om el Vinterophold i Ægypten, Kairo og Palestina, — op gennem Lilleasien og Tyrkiet, fort det
tidlige Forsar at gennemvandre Ungarns Stepper, Østrig og Barmen.
det herligste Maaneskin gik vi
videre mellem Vinhaver, hvor hist
og her en fantastisk Pinje, en slank
Cypres eller en Kæmpe•Aloe tegnede
sin skarpe Profil. Vejen herte os
atter ind I Landet, der var som en
kæmpestor Have, — og da vi blev
trætte, lagde vi 03 under nogle Oliventræer ved en Bro og faldl isovn.
— Om Morgenen vaikkede nogle
nysgerrige Firben os, idet de morede sig med at !rave op og ned
ad vor Sovepose og tilsidst kiggede
ind: Det er en væmmelig kridtende
Fornemmelse. Endvidere savnede
Nielsen sit Blækhus, men del var
sikkert ikke Firben, der havde taget
det.
Saa passerede vi den lange Træbro over Cariglianolloden, fulgte
Vejen ind gennem Landet i bagende
Sol og undrede os over de smart
Huse eller havdækkede Platforme,
der næsten overalt I Vinhaverne var
tømret op paa høje Træstolper, hg
store Stærekasser. Maske sit Ejeren deroppe ag plattede lus paa
Fugle og andre Skadedyr, der yride
plyndre Frugten.
Passerede nogle gamle, murede
Brobuer, Rester af romerske Vandledninger, der fra Bjergene førte ned
over Sletten, og ankom om Attesten
til den lille By Sessa, der ligger
højt oppe paa Randers at de vilde
Abrusserbjerge; her spiste vi til Aften
og gik videre over en dyb Kiøie
hvorfra hørtes hæse Fugleskrig. Den høje Jernbanebro er delvis hygget sammen med Landevejsbroen,
og paa den anden Side lorsvinder
Toget i en Tunnel. I Maarrens Skin
havde de forvitrede Bjerge og den
øde Afgrund noget vist uhyggebugt
over sig, og vi skyndte us derfor
videre ned ad Bjerget.
Etter at have sovet nogle Timer
under en Gruppe Træn, var vl udrig oppe igen, da det lur us gjaldt
om at vinde hun inden Solen fik
Magt. De tange Middagstimer egnede sig bedst til Hvile og Søvn,
særlig ved Bredden af- en Flod under skyggende Træer eller et solidt
Middagsmaaltid.
Vejen følte os netop forbi et saadant idyllisk Sted. Over en skovbevokset Dal lade en Bro, hvorfra
havde' en glimrende Udsigt ind
gennem Dalen og over Bjergtoppene.
Paa den forreste las en lille By, og
op ad Skraaningen myldrede meldaler, Geværene knitrede, Kan-rier
dundrede løs; der val ell vord.o

Kamp om Byen, der legedes Kri g
efter alle Kunstens Reg ler.
Henad Midda g korn vi forbi et
stort ældgammelt Figentræ, der i
Ensomhed stod paa en Stubmark.
Vi klatrede derop og forsynede os
rigeli g t med de store lækre Fru gter.
Vejen svin g er ved en lille By,
lang t borte bfaaner Vesues Kraterrand, saa kommer vi atter over en
Flod, og henad Aftenen neer vi CR.
pua, en større befæstet By, pan
hvis Volde vi spiser til Alten med
Udsigt ud over det frodige Landskab og Vesuvs blaa Pyramider.

der vrInsked kalder de
pas Stormens Vætter.
De gamle mumted stille
og slog Kors
» Gud skærm vort Leje for
det sorte Hors !•

afholdes Fest tor Unge med Servering
Kalle Torsda g den 16. ds.

Og da det første blege
Da gskær tilmed,
lob Bøl ge efter Bølge ind

Frelsens Hær, Allinge.

fra Mulmet

og stormed Ky_terne med Bra g
og Brus,
og trendende de splintredes
og svulmed
og favned Fiskerlejet, Hus for 1-1113.
Den hele Dag den onde
Springflod hærged,
tilbage i sit Leje Havet gled. Men da vat Fiskerbyen trampet ned.

Fra Uge til Uge
_0-

— Pen Tomten bagved
Sluttidens lave Pytter
der ligger nu en lille Klynge Hytter
med hvide Mure, dækt al

afholdt i Tirsdags den ordinære Generalforsamlin g pan Forsamlingshuset „Hammershus', Kun las Medlemmer var mødt, skønt et saa aktuelt Emne som „Hvad kan og bør
der gøres for at afhjælpe Arbejdsløsheden her i Kommunen" var pan
Dagsordenen.
Rentier Jørgen Grønbsch indledede, idet han udtalte sin Bekymring for den stadi ge og om sig g ribende Arbejdsløshed, der, naar Slats-

Humlekryb.
Det er I stille Dage som de lytter
til fjerne Lyde fra det sorte Dyb.
Og fra det mørke Hav et vaagent Øre
kan stundom Hestetramp
og Vrinsken høre.
Da slaar hver vejrbidt
gammel Fisker Kors;

Den kommunale Vælgerforening

tilskudet glippede, vilde blive skæbnesvangert lor Kommunen. Mente at

Staten ogsaa var interesseret i dette
Spørgsmaal og gerne vilde være
med til at fremme Nødhjælpsarbejder. Et Arbejde, der kunde beskæftige mange ledige Hænder, og som
med Tiden vilde bære gode Frugter, var Beplantning at Hammerens
vidtstrakte Arealer, der for Størstedelen ligger øde og unyttet hen.—
Mange mente, at en Beplantning al
Hammeren vilde ødelægge Natnrskønheden, ligesom Stenbrydningen
havde ødelagt den ; men ingen vilde
vist sige at Slotslyngen var skæmmet, fordi der var blevet plantet, og
de samme Forhold var tilstede paa
Hammeren. Sluttede med at sige,
at han antog Sagen bedst blev fremmet ved en Henstilling fra Byraadel gennem Amtet til Regeringen.
Emil Andersen indrømmede, at
Amtmand Valløe ved Hammerens
Overdragelse til Staten havde været
stemt tor, at der blev plantet, hvorfor ban kun havde opnaaet laange
Lejekontrakter; men i 1918 havde
Amtmanden .anset det for usansynligt, at der i en nær Fremtid blev
plantet, hvorfor Andersens Kontrakt
var bleven forlænget paa 5 Aar, og

,Gud skærm vort Leje
for det sorte Hors!"
Chr. Sleb lergenrsn.

Den sorte Hest.
Da Dagens sidste gyldne
Brande døde,
slog- Skumringsmulm den lille
Havn 'møde
og favned Fiskerlejet,

Hus for Hus:
den sorte Skumrin g
fra det store Øde
var klædt I Slør at Tange
og al Gus.
Men Ira det mørke Hav
et vaagent Øre
igennem Blæsten troede at høre
som Hestetramp-og Vrinsken
bares ind,
og Fraade-Flager drev
i Kvældens Vind.
Den Nat laa mangen søvnløs
paa sin Pude
og stirred frygtsomt mod
den sprukne Rude,
der blindedes af Mulmets
dunkle Damp. og syntes, at han høne tæt derude

ved Hyttens Mure
Hoves dumpe Stamp.
Det var den stirre Hest
Ira Havets Sletter,

Festen nabries af Major Krogh.

Allinge
Menighedshjem.
Søndag den 5. Kl. 7 Møde
for unge og ældre. Lysbilleder fra
Soldatermissionen v. H. Thin ggaard.
Høegh-Nielsen taler ,
Alle velkomne.

Gode Chalotter kubes.

Ung Pige
kan til Foraaret faa Plads hos

P. P. Møller,
Allinge,

Olsker
Resterende Kommuneskat
for 2del Halvaar 1920-21 modtages ved Mejerierne ,Huniledal"s

En stor god Lodeko
er til Salg hos P. L. Holm,

X6rafiamsen.
TIL Sandvig 55.

De nye Sendin ger sæl ges kolossalt billi g t I

Net Imre Priser gu kllostplumq,
Sammenholdt med Priserne I 1921 er og bliver Priserne i 1922
me get billi ge fnr -- Superfosfat. 37 pCt. Itellgudning.
Ammoniak Superfosfat, Chile Salpeter, NorgesSalpeter. ;
De Landboere, 50111 vil benytte si g heraf — o g muli g har bestilt
tor lidt, maa lade Bestillingen gaa til

Nordlandets Handelshus.
De, der ønsker at bestille

18 pCt. Superfosfat, 37 pct. Kallgød~g, Chilesalpeter, Norges-salpeter
og Gødningskalk„ bedes indgive deres Bestilling til

samt mange andre kendte Mærker
til billigste Dagspris.

»uge kolonial & $robuttforretuing

E. Abrahamsen,
Sandvig-*Boghandel.

:Tein og Omegns
21ngdomsforening
afholder Stiftelsesfest i Olsker For.
samlingshus Søndag den 5. Februar

Xu1 og Xob

ined — Koncert, Ka ge- og

Kl.

Pakkesalg.
De faglige politiske Foreninger
indbydes.
Medlemskort man forevises.

Festudvalget.

•••••••••••••••••

er nu det 6illigste Brændsel!
Store harpede Derbyshirekul
a
do.
do. uharpede
a
do. Nøddekul
Ekstra gode
Eng. Gaskoks, meget kraftige
a
Gode Afbarpningskul
a

Illiugc Biogral,

4,80 pr. hl
4,50 pr, hI
5.00
4,00 pr. hI
2,50 pr. hl

Nordlandets Handelshus.

Søndag den 5. Februar Kl. 7V2
Aktuelle Billeder fra

De gule Djævle

Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en :temmelig Form og indenfor
rimelige arranger, samt at Indsendere— tit
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 galder bande Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

alle Slags.

50 Stk. gode Cigarer-5 Kr

Ordet er frit

Ugeblad'.

9a3,9oreelIcen, 9senkram,
Nordlandets Handelshus.

Kongens Gronlandsfærd.

gør vore mange Læsere i By og
pan Land opmærksom paa, at enhver kan
faa oplaget Artikler og Indkig om Emner
af almen Interesse i „Nord-Bornholms

Assørsø%

Allinge. Tlf. Sandvig 6

og » Kajbjerg gaard's Udbetalinger i
Februar.
Sogneraadet.

Vi

ved Victor Planck, Allinge.

M. Kr. Kofod

Liirdag den 4. Februar begynder det aariige Udsalg af Manu
faktur. - Alle Varer sælges med
10 pCt. Rabat.
Sandvig den 3. Februar 1922.

med hvidt Bryst og hvide Poter er
bortkommen.. Bedes afleveret mod
Docer til Westphal, Østergade.

Magasin du Nords Udsalg

40 øre Halvkilo.

Goillko6s-1111salg,

Stor sort Hankat

.t.NAG118/4,
NORD

Udsalget fortsættes
til de samme billige Priser
som hidtil.

Husk Vinterfesten i Aften
Fredag og i Morgen, Lørdag Kl. 8.

Torsdag den 9. Februar Kl. at•
holdes den ordinære Generalforsamlin g paa » Heders Hotel" med følg ende Dagsorden:
I. Forhandlin gsprotokollen oplæses.
2. Reg nskabet fremlægges til God-

Bestyrelsen.

Arortl)

F-eli.ens Hær.

Kajbjerggaard.

kendelse.
3. Val g af 2 Bestyrelsesmedlemmer
I Stedet for L. Andersen, Dalegaard, og M. Mogensen, Kaggd ,
som begge afgaar efter Tur.
4. Valg af en Revisor i Stedet for
Mølleejer C. 0 Kofoed, som ligeledes afgaar efter Tur.
5. Forslag fra L. Andersen, Dalegaard, om at hver Mælkerute betaler sine Kørselsudgifter.
•' 6. Eventuelt.
Regnskabet ligger til Eftersyn paa
Mejeriet for Mejeriets Interessenter
i 3 Dage før Generalforsamlingen.

« ,&NGikistiv

Kl. 7i'..

Mejeriet

før efter Kontraktens Udløb blev
der næppe Tale om nogen Plantning.
— Da Forudsætningerne saaledes
syntes bristede og andre Opgaver
ikke i øjeblikket laa for, hævedes
Mødet,

I Olsker Forsamlingshus

Alle Mennesker,
som bar set, hvorledes

Den store Seriefilm

lloroblifis Voogd° margarine

3. Del. lbenholzklodsens Remlighed.
fremstilles , behandles og opbevares, vil ganske uvil•
•

• 11111111~11•••••••••

Hør! Hør!
— Min Ven, hvor skal jeg ben
med mine Støvler for at Ina sat ny
Saaler i ?
— Gas du til Skomager Madsen
i Tein. lian gør det godt og billigt.

BORNA er

godn

kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
Restlageret af

Drengehabiter og Stortrøjer
udsælges i

disse Dage til halv

Pris og derunder,

910rhialtbeN

CLOT,W
AL BA
ise - Chocolader

En halv Kasse - 50 Stk.

gode Cigarer for 6 Kr.
litet

Alle de gode, kendte Mærker har vi i tør, lagret Kva.,
alle Pakninger.

og i

Nordlandets Handelshus.

Køb Derf
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Lit
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Aar

Wirt
*g «MW bøh
eialtlø•

MIMI Not" eg 41
Salm Irør
i.

da.
La~« th
liumettims
Haleral
ds.
SO at
%ir
Øer vi

Portvin
fra 3 Kr. pr. Flaske.
fra 2,50,
ierry, Madeira, Portvin,
trsabrervin, Gammelvin
ngsaa nedsatte.
Aquavit
nedsat hl 11 Kr. P1.

n Snaps
nedsat 111 8,75 Pt.
Kr. F/.
fra 10 Kr. Pl.
iluoaa og Likører teres
' , de gangbare Kvaliteter
riser.

F.

2.1P. 2CLZ.U11,.

Allinge 12.

Bi-Honning
ger i halve og kvart

r. B. Øsen.
eboller.
iddIng
1 og naiv kg Daner.

nd,
og 12 Pers. Dasser.
Iste Varer og billigste

. r2t. £CL1.4611...
dri

romer
rm Prisen er billig.

?...Carsen.
?Fkri..134E5r
1 3 Øre kg.

B. Larsen.
Rø.
3 Skæring
'Tanker udkants gerne
;er og anbefaler jeg
tedkerarbeide.
sat.
med Skab og anJas Lager.

q Sedimforretniog.
le. Pihl.
ndak

rekød
halvkilo
3. Laramn
gryn.
"1,e pr. 115kg.

og
ittforretning.

11011tais

Saml

red prima 1'. Bred-

5 Fod

lange og 4'

a Gernstra til

o. d. I. og saltes
adelig Pris. Attalds,“nuld smiges. Al
aftag udløstes godt

rne ihjel med

Iteealiterlir
rIlumalormall ti.
dueratiltnnite a
sak. ~Ni Pssimlik
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