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trekkes et Antal af mindst 1600 ffitempl.
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vort Bud I Allinge. Sandvig, Olsker, Kni -

RI

rker,

og

Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredeiset Nordre Herud
bliver last ethvert Item og egner sig der
ar bedst di

A rerrerinf.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
vplager gerne Bøkendlgratlser af enhver Art
measam Køb, Salg, foreningsmeddelelser,
Efter eller Af lysninger, Auktioner ett.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
edgaar hver Fredag, kan bestilles paa rille
Postkontorer sand paa Bladtis Kontor og
koster 1 Kr. halroarlig.

Dremmeren
den sivide Skov.
—x—

Jomfrusind efter Barnetid
er Himlen rosa og Skoven hvid
og ingen Stier at finde.
Den lyse Skov er et Kniplingsvæv,
hvor Sneen-sladrer om Spurv og Ræv
— men ej om Prinsessen derinde.
Som

Han vader frem i den hvide Ørk,
Birkestammen stile graa og mørk
og Skyggen paa Sneen bigane.
Hver Drive Sne er en Fælde lagt
af dem, der etaer om Prinsessen Vagt
— hun, Datter af Sol og Manne.
ser

Som Kærlighed ger Sneen blind I
Prinsessen bor bag deri skarpe Vind,
der fyger Drivt rne sammen.
Han stred sig !rem uden Sti og Stav,
men Frosten tog alt, hvad Hjertet gav
— og han styr ted hag Birkestammen.
Hans Syn blev sluk',
men hans Hjerte etsar.
Den sidste Drøm gennem Sindet gaar
mens Skyggerne graaner og længes.
Prinsesse, sand med din Barnemund
et Kys pas hans Sjæl den sidste Stund
ler Drømmerens Hjerte sprænges.
Men Sneen staar over Skov og Jord,
den sletter langsomt de dybe Spor,
barn dækker den. med en Drive.
Den hvide Skov er el Kniplingsflet:
af Vintertanker er Vævet græd] i
I den skal Drømmeren blive.
Mogens Falk.

Hvorfor vil Kvinderne gerne
selv tjene Penge?
—o—
Nu om Stunder har de Heste ugifte
Kvinder et Erhverv. Del være sig
den rige Fabrikantitaller, som lader
sit Talent lyse paa Faderens Vens
Kontor eller maler smaa fikse Ting,
som hun sælger til en eller anden
Specialforretning, eventuelt til Venner og Bekendte. Hun er ikke nødt
til dette Selverhverv, men det morer
hende at have Penge mellem Hænder, 30111 hun selv har tjent, og Arbejdet slaar Tiden ihjel — den kan
maliske være hamber nok at faa
Has pas. Men del er dog Kampen
for del daglige Bred, som dikterer
de allerfleste ugifte Kvinder Arbejdels Lov. De luller sig ikke hen
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i tavs Venten paa en Mand, for de
ved fra ganske unge, al der ikke
er Mænd nok, sen de alle kan irrede
I den hellige Ægtestand. De ved
ogsan, al kun de færreste Forældre
har Read til at Inde Datteren sidde
til Stads og brodere Roser og yndelige Blommer, og falder Forældrene bort, maa de have et Arbejde,
som kan give dem Husly, Føde og
Klæder.
Der gør sig hos Nutidens unge
Kvinder en stor Selvstændighedstrang gældende, og del kan man
ikke andet end rose dem for. De
vil ikke ligge nogen til Byrde, men
søger at mage det saadan, al de kan
sørge ker sig selv.
Naar nu den unge Kvinde bliver
gift, er det jo lidt vanskeligt at aflægge Solvstrendigheden. I Begyndelsen gear det maaske nok: thi
den unge Frue er saa oplaget'af sin
nye Værdighed, at hun glemmer
tidligere Idealer — for en Stund.
Men en skønne Dag vaagner Selvstændighedsfølelsen igen. Det er
ubehageligt et skulle bede Ægtefællen om 10 Øre til Haarnaale —
eller . der kan manke ikke af H115holdrungspengervt blive Raad til den
Pose Konfekt, som er uundværlig
for at skabe Velværet. Enfin, saa
beslutter Fruen sig til al genoptage
sit Ungpigearbejde, maaske helst
under lidt mindre 3ircenge Former
end tidligere, saa hun samtidig laer
Tid III al ofre sig noget for Hjem
og Mand.
For andre syurs Genoptagelsen
al den Gerning, de havde som ugifte,
at være en Nødvendighed for at tan
det lille Budget til al snurre rundt,
og hvor der ingen Børn er, har det
heller ikke saa meget at sige, om
Hustruen er nogle Timer borte fra
sit Hjem — men om delte Udearbejde betaler sig, ja derom kan vi
tale i en senere Artikel — Emnet
foreligger ikke her,
Hvor Manden er syg, arbejdsløs
eller paa anden Maade savnet, er
det absolut en Nødvendighed, at
Kvinden tjener noget til Familiens
Underhold — det er en given Ting,
men hvor Indtægten er saa nogenlunde god, er det Kvindens Selvstændighedstrang, som giver sig Udslag i, at hun Igen træder rad i det
offentlige Liv. En Kvinde, som har
sørget for sig selv lige til sit Gittermen!, krymper sig uvitkaarlIgt ved
at skulle bede Manden oral hver eneste Øre og Man til Regnskab for
dem : det er langtfra morsomt, især
hvis Manden er en Fedteprins; og
at det er vanskeligt at sige Farvel
til sin Selvstændighed, fordi man
tilfældigvis er bleven forelsket og
er ganet hen og giftet sig, vil vist
enhver give mig Rel i, saa man for91aElt i Grunden saa Inderlig godt,
et Kvinden griber III selv at fortjene
meget. De Skillinger, hun derved
faer mellem Hænder, er hendes egne
og hun kan gøre med dem, hvad
hun vil. Det er en kriblende Fornemmelse et kunne købe noget,
men har Lyst til uden først at spørge

om Forlov, og det er en sejrende
Fornemmelse hver Uge. eller Maanedsdag at høre Pengesedlerne knitre
mellem Fingrene, men — ja, men
— alligevel, der kommer en Tid,
hvor Kvinden ønsker sig bort fra
alle de Grublerier, 50C1 det ekstra
Arbejde medfører, Da er det ikke
altid 511/1 let at trække sig tilbage,
fordi der nu engang regnes med,
at hun har sine egne Lommepenge
og eventuelt klæder sig selv. Den
unge, nygifte Kvinde gør klogt i at
betænke sig i hvert Fald to Gange
før hun pristager sig el Ekstraarbejde,
som tager hnade Tel og Kræfter, Del er ikke nemt heade at være
Husmoder og Kontorist, Ekspeditrice
eller hvad der nu gribes til, Som
Regel gear det ud over Nerverne ;
man ser mangfoldige Kvinder med
dette lidt stramme, trætte Træk ved
Munden, som fortæller om Selvstændighed.
Del huslige Arbejde kan i sig
selv være anstrængende nok. De
Kvinder, der kan, gør klogt I at
holde sig til Hjemmet, selv oanSeysttendigheden derved 'lider et lille
Knæk.
Selvfølgelig er det vanskeligt at
diktere hver enkelt, hvad de bar
gøre, men jeg har set san mange
Eksempler pren nervøse, overen•
strængle gifte Kvinder, der arbejdede
udenfor deres Hjem, saa jeg synes
malt har Lov at 'flabe et Varsko til
dem, der eventuelt lænker nt gas i
deres Fodspor.
5 A tin y i kule Amtst."

Vinternat.
Himlen er saa dunkelblna,
dog er her langvejs lyst;
hist inde paa den hvide Mark,
hvor eeventyrlig hvid og lyst,
en Gaard, hvor alle sover,
en Skygge falder, sort og brat,
og skærer Gavlen over —
Fjernt fra el lavt og kulsort- Krat,
der ruger mod den lyse Nat,
Benbæver angst en Ugles
bange Tuden —.
Men den. som ingen Glæde har,
maa gas sin Gang foruden.
Dybt i en nøgen Haves Sked Ak, hvor vidunderligt at se —
et lille stroatækt Hus med Tun
og Tag og Tærskel klædt f Sne.
Forlrengsl er død hver Lyd og Støj,
jeg sander Ind en krydret Duft,
en Arnes silde Tørverøg,
der blaalig i den stille Lidt for Hjemmets Hygge og Fornuft fortoner under lunge Grenes Luden.
Men den, der ingen Glæde har,
man gas sin Gang foruden.
Og Jeg, jeg gaar og prenter mig
en gammel Sandheds Hverdagsord,
der blev mig dyre at faa lært som Livet paa den skønne Jord En Lyd neer dumpt og dæmpet frem:
mod Stenbro Træsko tramper en Karl er trommen slide hjem,
nu staar han der og stamper
og renser sine Klamper ;
jeg standser, se nu tændtes Lys
bag Ruden.
Men den, der ingen Glæde har,
maa gaa sin Gang foruden.
Axel Juel.

draa lodtur
gennem 8uropa.
SeT1111 forlaller om sine
Dagbogsoptegnelser og Hinder.
(Kun for

Nordbornholms Ugeblad)

Det italienske Mundheld ; ,Vidl
Napoli e poi inuori" bliver pas dansk
oversat ,Se Neapel og dø!" Mari
tienker sig uvIlkearligl, at eller ril
hare nydt del skønne Syn laer man
stukket en Dolk i Ryggen. — Det
hændte riveaske al og III i gamle
Dage, men nuomslunder er Napolitimeren Elskværdigheden selv, særlig overfor Udlændinge, der er en
god Indtægtskilde for Byen. — ,Pul muori" betyder snarere •gaa
til de dødes Land", og hermed menes den smukke nordlige Kyst med
Ruinerne af de gamle grreek-romers're Byer, som Mennesker har ødetegl — maaske ogsaa Kysten mod
Syd henimod Vesuv med de udgra_Lede Byer Herkulanum og Pompeji,
rem mægtige Naturkræfter har lagt
øde; thi ogsaa de og Bjerget er et
Besøg værd.
Del er tidlig Morgen (10. Sept.)
Vi her drukket vor Celle con hatte
i en Cala og søger udefter lange
Stranden, for at faa et Morgenbad.
Gennem Gaderne drives Hjorder at
tiøer, Faer og Geder med Klokker
om Halsen ; det er Napolis Mælkeforsyning, Og ved Lyden al Klokkerne kommer Piger og Koner ud
af Husene med Kander og Kar —,
der bliver Anledning til en lille Sladder, mens Dyret malkes, og saa gear
de. videre til Yverne er tømte. Her
er,-,f
Anledning til at studere det
livlige sydlandske Gadeliv, alle disse
mange Boder med fristende Frugter,
som udskriges til laveste Pris, disse
ubestemmelige og ikke altid vellugtende Dufte af Grøntsager, Fisk
oe andre Fødemidler, denne prengnide Udatillen ai Concylier, Nips
o e Souvenirs, udskaerne Relikvier,
Rosenkranse etc., barbenede Mænd
Kvinder, belæssede med Landprod akter, Fiskere, fløjtende Dagdrivere.
Vi gik op ad Hovedgaderne gennem Strada dl Porto, Piazza dl Mun tipate, forbi Castellet og Piazzo
Reale, ad Sirede Sante Lucia langs
den yndige Spadserevej mod Nord,
hvor man har fri Udsigt over det
dejlige Hav, over Øerne mod Nord
oe Syd, Vesuv, Sorento, Capri, op
over Bjerget, hvor Ville ligger ved
Villa mellem Palmer og Olivenskove.
Nede i Strandkanten mellem Klipperne, hvor nogle Koner vaskede
deres Børn, fandt ogsaa vi et Sted,
hvor vi kunde tage el forfriskende
Bad.
Her hvilede vi ud, lod Solen tørre
vor Krop og gik saa gennem Via
Taledo til Museum Narlonale, gennem Palmehaven og forbi Pladser
med Springvand og Mindesmærker.
Satste til Middag og fulgte Strada
della Marina mod Syd.
Vi vilde se Vesuv paa nærmere

Hold.
Sporvognene rasler forbi os den
emme Vej. Pas Fortovets Fliser i
Skyggen fra Husene ligger Lazaroner og lager deres Middagssavn : vi
inis forsigtigt skræve over dem, Ihl
de er ubehagelige, hvis ninn forstyrrer dem. Bern i bar Skjorte
leger Tagfat pas Forlovet, Tiggere
beder om Almisse.
Det er en milelang Gade, hvor
høje Huse spærrer Udsigten. Gennem en Vitlaport faer vi af og til
Udkig til del aøIehlaa Middelhav,
og hvor Terrainet er gunstigt, er der
Sidegader og Kirker — smaa Byer,
som Perler, trukne pen Snor.
Over Fortid .anede vi Retsina.
Her syntes en agte el føre op over
n til den endte
Bjerget. Vi fulgte
oppe mellem Vin ,aver. De tunge,
blaa Druer hang over vore Hoveder,
idet der var lag, Lægter fra Mur til
Mur, hvorover Rankerne slyngede
sig. I denne overdækkede Løvgang
matine vi ofte bøje Hovederne tor
ikke at stade mod Klaserne, og behisvede rblotak_sahne Munden, tor
at Druerne kunde glide ned i Halsen. Saa endte Vejen i en stor
Frugthave. Der var ingen Mennesker at spørge om Vej, og readvilde gik vi ind I Haven mod et
lille Hus. Beboerne var dog ikke
vant til ubudne Gæster, en Dør
lukkedes op, en gøende Køter farer
ud, nogle Mænd bruger Mund og
vi vender brat om og sætter i vildt
Løb gennem Gangene. Der, hvor
Muren er lavest, springer vi over
og rutscher ned ad en Lava3kraaning. San entrer vi den ovenfor
liggende Høj og befinder os plud•
selig pas en øde Lavamark, der
skraaner op mod Krateret.
Forfølgelsen er endt, og da vi
nu engang er kommen denne Vej,
beslutter vi al fortsætte, og maser
troligt videre over malmlunee Laveblokke og veritable Saharaørkner al
løs Aske, nydende den pragtfulde
Udsigt. Men Turen var anstreengemte, særlig gennem Asketagene,
hvor vi gled en Fod tilbage for hvert
andet vi tog, og Sveden haglede
ned ad os, da Solen stod lige pas.
Al og til matine vi over smaa Kløfter, og de skarpe Lavablokke og
Pimpsten ødelagde vort Fodtøj og
skrabede vore Hænder tilblods.
Hist og her steg Svovldampe op
af Revnerne og Lavaen var saa hed,
at den forkullede vore Støvlesvaler.
Med regelmæssige Mellemrum aandede Vulkanen , det led sum et hult
Drøn, der fik Jorden til at skælve,
og en Regboldt væltede ud al Krateret. Vi lagde Mærke til at der
samtidig piblede Røg ud af Spalterne.
VI var at og 1'1 betænkelige ved
Situalionen, thi aet ven som gik vi
paa Havis — en tynd Skal, fuld af
der let kunde bryde samRevner
m en om os. Saa vi ikke foran os
det hvide Zikzakbeand, Landevejen,
der førte op til Observatoriet, og
derfra den lille Kamlijuiebarie, der
førte Turisterne op til Randen, havde

vl sikkert vendt om for lange siden,
taltes til Lægerne 266,000 Kr., I 1916
nu ansporede Zikzaklinjen 05 til et gylp til d svage. 5 Millioner. Der er nu overpas,1700al
trælle Vejen saa hø jt oppe som muSygekasser. All deltegtyder
hele den sociale Lov ivning burde
ligt.
af
Landstingsmand
Men Toppen naaede vi ikke. - Efter et Foredrag
hvile
paa delte Princip for ForsikNielsen-Lillering.
Solen var ved at gas ned. Fra en
ring, og der er lydt stærke Rester
udslukt Kraterrand ned vi det prægfor at gennemføre den tvungne
1 gamle Dago.
Folkeforsikring.
tige Syn. -- Hvilken Farvepragt. — Den sociale
Lovgivning er af forSorentos Klipper og Huse fik el holdsvis ny Dato,
Kronisk Syge.
I gamle Dage,
Alle slags
gyldent Skær, — Havet de vidun- fra Reformationens Tid
1536, var
yndte
fra
1903
at
sylte
Man
beg
derligste Metalfarver, Capri og ischia den offentlige Forsorg for gamle og med, hvorledes man skulde komme
svømmede i Guld og Purpur. Saa syge
„---- Vaer.,,..
- --ii...
- ----knyttet til Kirken, den var en de kronisk Syge, hvoraf der er et ....
ktøl
bredtes dybe Skygger ud over Na- Art Menighedsplej
e
.
I
Tiden
der
etPar
Hundrede
Tusinde
I
vort
Land,
poli, over hele Kystlinien, kravlede ter var der særlig i Bondestanden et til Hjælp. Men lier hidtil henvist
og Redskaber anbefales.
op ad Bjerget, forbi os, naaede Ob- økonomisk Sammenbrud, som vi dem til Fallig lorrangeisen, men del
servatoriets hvide Bygning, Kraterets aldrig har haft Mage til, og det er jo Ingen human Vej. I 11 Aar
rødmende Top. — Solen var gnaet medførte en Vagabonderin g, og et undersøgte en Kommission Forhol- Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr
ned.
til billigste Priser.
hele Landet udbredt Tiggeri, det og kom med et Forslag, men
Men Vulkanen blev ved med at over ikke
ellers har været kendt. 1914 udsattes delte som aaa me gen
sande, regelmæssigt, dybt og dumpt, som
Man søgte at bekæmpe det med enden Lovgivning. Efter Krigen %Muge Roll:mio! ■St $robitttforretnitig
og Mørket faldt paa, pludseligt, — Straffe
men genere kunde vi Igen beskæftige os derNede fru Kystbyerne og pas Skibene fik manogenIndespærring,
anden og bedre Ordning, med.
blinkede smaa Lys gennem Mørket: da man 11808
,‘,11- Rep. Vi har Eneforhandling
forts,
Sognekommen ogsaa Kretere! havde hængt missioner, somIndførte
g
Q
0
af det ægte
I Virkeligheden er
den røde Lygte ud. Vi saa det ikke Spiren til del kommunale
Selvstyre,
straks, de vi var optagel af hurtigst der settere er bleven en Pryd for
HEFOI1M
Mergelkran
muligt at nat den banede Vej, se
g10
Al.
høj,
17
Al.
Svin
at komme nedefter til beboede Ste- vortVedLand,
til
Salg.
sp.,Penge
— spnr Vask.
sloven af 1857 skete bom. En Vandplanke, 10 Al. lang,
der; men ved et af disse dumpe der en Næring
Bemærk
Verennerkel.
Varere
ny stor Ændring i de soci- er til H.
Salg,P. Nielsen, Deg neledet.
Drøn vendte vi os om og saa den ale Forhold,
da Lavsvæsenet med
store Dampbold vælte op af Krateret. Tilbehør ophævedes.
Nordlandets Handelshus.
Og se, Skyen var nu hverken hvid
eller gran, den larvedes rød af Skæ- Den første Begyndelse. 14-16-aars Dreng
ret fra den glødende Kraterbund, Men først hen i 1880'erne be- kan til 1. Maj Ina Plads hos
Kød og Benmel til Høns.
det var som brændte et flammende gyndte
II, Mogensen, Blaaholtsh'us.
man
den
sociale
Lovgivning,
Benmel til Svin, fortrinligt mod Stivsyge.
Barn paa Vesuvs Top. Langsomt der nu er ved at blive fuldført. Man
ulmede det ud, -- sne kom et nyt fik Tilskyndelse bande fra Tyskland Stor god SpegeMixet Majs. - Diverse Foderkager
Dreei, el nyt !hal. Ilden syntes al og England. 1 1884 forelagde Estrup Slid sælges siravel Fjerdinger som
Et Parti Byg sælges til en meget lav Pris.
vælte ned ad Kraterets Side — en det
AII I gode og sunde Varer.
mindre Partier hos
første
Forslag
om
Alderdomsuforklarlig Angst gennemrislede os, forsørgelse, mærkeligt nok indbragt Fisker P. Petersen, Brogede og
Allinge
olonial- og Produkt forretning.
vi oplevede i Tankerne et af disse den Mand, der mest al alle stod E. Petersen, Nørregade,
frygtelige Udbrud, vi havde læst om. afi Modstrid
med det danske Folk.
Hvis det blev Alvor nu, var vi nogle
Olsker.
Alderdomsloven
af de første, den glødende Lava
Kontingent
til Bornholms
. SPISE STEL.
vilde indhente.
blev dog først gennemført i 1891. forsikring modtages
i mit HjeBrandm den
Såt' gik del i Løb ned ad Vejen, Der afsaltes den Gang 2 Mill. Kr. 22. og 23. Febr , samt i Tein BrugsKomplette Spisestel fra 88 Kr.
bort fra .det uhyggelige Bjerg, men til den Sag. Nu ydes der til samme 5.forening
den
24.,
Eftm.
fra
Kl.
3—
— Skema Police kan Leas i ?Mune flot °nid 4.X*, 4;1'0dt-forretning
Vejen gør altfor mange Zikzaksving, 60 Mill. Kr. aarlig. Der er visse
og da Maanen er kommen frem og Ulemper ved den, saaledes del fri Brugsforeningen.
K. A. Kogeneon.
lyser for os, finder vi en Sti, der Skøn om Understøttelsens Størrelse,
Olsker Afholdsforening.
treer ned gennem en enlig Oase hvorved Loven er blevet et Stridens
Generalloraarniing
Lørdag d. 18.,
midt i Lavaørkenen. den smalle Æble mellem de politiske Partier.
NOMATOLSÆREN
Kl. 6 i Forsamlings1111181)181-Allinge.
Kl.
7.
Møde
Dal, der ved et Under har undgaaet Ogsaa Kommunerne imellem kan Potteplanter,
(80 ')/0 Toiletsæbe)
huset,
af3kaarne
Blomster,
Vulkanens Ødelæggelser, trives en Loven føre til Uenighed. saadan Kranse og Buketter anbefales.
Bestyrelsen.
giver Dem
yppig Veg etation mellem Ruinrester,
Lovgivning bør jo være neutral.
Renhed — Sandhed
M.
Kr.
Kofod,
Skønhed.
Maaneskygger giver Træer og Buske
fisker Sogns Sygekasse
Tlf. Sandvig 6 og 47.
Aldersrenten.
Fa:,-5 overalt ras Øen,
fantastiske Former. — Videre frem. Den Aldersrente,
holder ordinær Generalforsamling
ali Olsker
Atter over Lavamarker, ned gennem lagt Forslag om, gearderudnufraeretforeForsamlingshus
Lørdagen
anRøverkøb.
udg ravede Ruintomter — de døde del Princip, Idet der fastsættes beden
25.
Februar,
Eftm.
Kl. 5.
Byer — dobbelt uhyggelige I Mas- stemte Takster. Udgiften til den er Vi jydske
Prisenmedsaaogkolosall
har ne dsal
i Henhold til Vedtæg- Mejeriet Humledal,
udenal tensDagsorden
Træsko
paa
§
21-25.
neskin.
Læder
til
den
rene
Spotpris,
saa
der ikke
er indle- alholder den ordinære Generalial.
Kontrolbøger,
Endelig et beboet Hus, en dyrket ansleaet til 72 Mill. Kr., og det er
g.
veret,
bedes
indleveret
til
KredsforTirsdag
d. 28 Febr., Eftm. Kl. 21/,
Vinhave: men det er lan gt over kun rimeligt, at der opætter Over- Konkurrence er total umuli
mændene
senest
21.
Februar.
Træskomager
i Rø Forsamlingssal.
om, hvorvidt Samfundet 1 M, Lund
Midnat, Beboerne er part Ro. envejelser
er fremlagt til EfterReghosnskabet
Dagsorden :
og L. Larsen,
Segnefærdige smider vi os ned un- svær Nedgangstid kan basre denne
syn
Kassereren.
1.
Regnskabet
fremlægges til God—
AllingeByrde. Man bør i al Fald Ikke under Rankerne, læsker os med lidt dergrave
Bestyrelsen.
kendelse.
den Selvopholdelsesdrift,
Druer og falder i Savn,
2 Valg
af 3 Bestyrelsesmedlemmer
Restpartiet af
som i Virkeligheden er Samfund ts
isledet for dem, der efter Tur
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Kryddersild og Spegesild 3.Valg
skulde
gerne
indeholdes
i
de
ny
ih_va—v„— Val Tdr. udsælges 4.Bør Mælken afregnes efter
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kæmpe med nu, medens Frosten at de gamle ikke drages lit Byerne,
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Smed L. Grasnvall, Vedby, deligate herh jemme. Den omfatter 91ffinge ffolunint, Du
E Madsen.
Uhrmager Rich. Nielsen,
Til Klement' 78.
13. Slpcl. Olsker.
nu 1,300,000 Mennesker. 1 1893 befflrohttforretuing.
Klemensker.
L. BAUR'.
funaing »Um ratio.
net R.,7trudri,h1<1...
Jer girwt AnKilning paa
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Rotter

fra

u■ilcvrrti grati's 4f

Den; der Verf en Fejltagelse har
medtaget en

Skindkrave

99

fra Garderoben paa Christensens Sal
ved Sømandsfesten den 8, ds., bedes snarest lilbagelevere denne s.
Sted eller til Th. Hammer, Sandvig.
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Fabrikat

Fineste dansk

i

%t3 Kg Pakker,

Vor Trivr---4-

Restlageret af Udskudsbrædder

Et Pal ti graa kulørte Overfrakker sælges for 25 Kr. Stk.

tynde og tykke, lange og korte, udsælges efter den laveste
Notering og rued ekstra Rabat pr. Kontant.

er betydelig nedsat. Drenges'

3ens Jfansen.

Trikotage og lililgaro.
Eng
Helt
Heluldne dan
Engelske

Har vi det største Udvalg i og til
de billigste Priser, talar vi lager
Hensyn til Kvaliteten, for som sagt
daarlige Varer fører vi ikke, prima
Uldgarn Ira 4 Kr. Halv Kilo

liordlaild

5ens iffansem,

Et Parti Taghalm
ønskes til Købs.
L. Munk, Borre.
Rutsker.

Irma Fod<

Nordlandets Handelshus.
Priserne paa Flormel er

Altid frisk

Gær og kraftige Kryddrier.

Nordlandets Handelshus.

Ny Sending af Strand-Bøsser
til nye, billige Priser. Kobekort maa medbringes,

Nordlandets Handelshus.
Danske grove Hvedeklid og Rugklid
Dansk Melassefoder blandet med Hvedeklid
Coldings 50 pCt, Foderblanding
Dansk Soyaskraa
Laplata Jordnødkager, 55 - 56 pCt. valsede.
Texas Bomuldsirøkager 50-52 -

Stor nordamerikansk Majs,
Nye sunde Varer, billigste Dagspriser i

Nordlandets Handelshus.

kan las Plads 1. Maj paa

og

lavere.

og vi har ganske fortrinlige Blandinger heraf, som er fortræffelige til Hjemmehagning.

Eo 15-I6-sars Pige

Billigste Di
91flintle Betontal=

Worbianbe0 ittsbelott.

3fos os R.o6er De
altid bedst og 6illigst.
Nogle Stortrøjer og kulørte
Klædninger soul skal udgas
sælges til meget srnaa Priser, prima ægte bine Serges-Kleedfinger 75 Kr. pr. Sæt. Bestillinger paa Klædninger modtages, for
god Pasning garanteres. Arbejds
tøj saml JakKer,BenKlaeder, Veste, Skjorter og
Bluser fører vi md.] I de bedste
Kvaliteter. Simple Reklamcvarer fører vi ikke, da del bedste er ikke
for godt KonfirmationsKlædninger ventes hjem.

s~L armsti

Vi har 6 Harborg Roeraspen,
store og smaa, som sælges meget billigt.

Ska3rpingegaard i Rutsker .
Tit. 44.

memsffiffiii

BORNA er bedst og billigst.

En Lødeko
Hverdagsveste lige
Blaa Maskinjakke,
Ekstra svære do.
Graa Jakker
Blaa Benklæder
Graa Buchskinds
Molskindsbenklaet

og Ladekvier er-til Snig.- Her- bestaaet Tuberkulinprøven.
Puggegaard.
Tlf Ruls 41.

9torblati

.93ojesen Xofoed, Rønne

9oreellcen, ,isenkram,
alle Slags.

En Pige

De nye Sendinger sælges kolossalt billigt i

søges til April eller Maj.

Nordlandets Handelshus.

Jacobsen, Tein.
Overretssagfører
Nortenneatle 17.

Inkassation, Dokumentskrivning m. m,

BORNA giver

Meget lun Priser paa hilsigodulog.

Trælles I Hasle Onsdag Formcl,

Sammenholdt med Priserne i 1921 er og bliver Priserne i 1922
meget billige for — Superfosfat, 37 pCt. Beligedning,

•••••••••••••••
•
•

Ammoniak Superfosfat, Chile Salpeter, NorgesSalpeter.
De Landboere, som vil benytte sig- heraf .— og mulig har bestilt
inaa lade Bestillingen gas til

Biogral,

Nordlandets Handelshus.

Søndag den 19. Februar Kl. 7'/2

9rirna Xolonialvarer

Kærlighedens Lænker.
I „Kærlighedens Lænker" skildres
en af de mange skæbnesvangre
Hændelser, som Krigen med al sin
Grusomhed medførte. En ung Pige,
der tror at hendes Elskede er skudt
i Krigen, gifter sig med en anden,
men en Dag viser det sig, at hun
har taget lejl, — lian er ikke død,
En gribende Film set pas Baggrund
at Verdenskrigens første Aar.
Handlingen loregnar I Østrig, og
Mia May spiller Hovedrollen.
NB. Filmen er ankommen.

iNtritigr

Solotitel- #;!5 2.Probufitrorreinit41.
Slito<+

,
e?b36

Alle Mennesker,

•

••••••111«•11•111•:

som har set, hvorledes

Bornholms bødl! Norlarillo

Uhr med Kæde
ir

er tabt paa Vejen fra Mejeriet Hum'eclat til Baidiegaard i Olsker. Finderen bedes mod Dusør aflevere
det til Mejeriet Humledal..

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hejtino Produkt til sine Maal-

50 Stk. gode Cigarer - 5 Kr

tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Randvig sælger

samt mange andre kendte Mærker
til billigste Dagspris.

Bornholms Vegetabil Margarine.

BORNA er god!

Stort Samfundsskuespil i 5 Akter.

bedst og billigst flos

E. Abrahamsen,
Sandvig Boghandel.

Reetlageret af

Drengehabiter og Stortrøjer
udsælges i disse Dage til halv Pris og derunder.

91orblanbet4 OnnbeNhuø.
BORNA smager delikat.
is^

Avertér i Nordboroholms
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

CLO ET TAS

ALBA

S.ine - Ch s platbor

Nossens blikeimudsolgiAllifive
1922
Et Parti hvide Gardintoer til Beløb 2700 Kr. af prima tvundet Garn med enkel)
r"er dobbelt Bord og solide smukke Tunger fra
50-140 cm brede. Tilbudet er særlig fordelagtigt.

Bedste islandsk

4
'".....,
."«'.1."1"

Lammekød

Jernenes Ru6rill.
Paa Grund af Mellemeuropas kedelige Vinterklima søger mange
Mennesker af den rige Befolkning
enten mod Nord, liver den rigtige
Vinter findes, eller mod Syd, hvor
Kulden aldrig natir hen. Rige engelske Lystfiskere, som Ikke mere kan
more sig over Lystfiskeriet, søger
sneledes over til den meksikanske
Kyst, hvor Taipon-Fisken findes,

Direkte fra Fabrikationsstedet har jeg købt
store Partier af kulørte uldne Stoffer, anvendelige til Kjoler og Portierer. 83 cm brede
ara 2,75-3,15 pr. nr.

sælges til 1 Kr. halvkilo.

Du ved, at Prinsen af \Vaks, d er
en Gang efter sin Fader, skal arve
Titlen ; Kejser al Indien, for Tiden
besøger det ljerne Kejserrige. Hver Dag er der store Festligheder
til hane Ære. Der er Tigerjagt i
Junglen, Elefantoptog og Optræden
af alle Indiens mærkelige Gøglere.
Volt Billede her viser en lille Dreng,
som med bare Fødder kan danse
pan sknrpsleptie Sværd - uden at
skære sig. Det hører der stor Kunst
til. I Begyndelsen danser tran pas
Træsabler, og de gøres eiterhaanden
som han bliver dygtigere, skarpere
og skarpere, indtil lian Irreder saa
let, at han uden Skade kan træde
tran de rigtige Sabler.

J. B. Larsen
Rø.
Al Slags Skæring
al Tømmer og Planker udieres gerne
til rimelige Priser og »betaler jeg
mig med alt Snedkerarbejde.
Prisen er nedsat.
Et Skrivebord med Skab og andre Møbler er part Lager.

Re Skaneri og Snedkerforretning.

Johs. Pihl,

Ægte Bi-Honning
hoves paa;Lager i halve og kvart
Kilo Glas.

J. B. Larsen.
Prima blaa Cheviot til Dragter og Stortrøjer 7 Kr. pr. m. — Svære uldne Stoller 125
cm brede til Børneovertej 4,50 pr, ni. — Svære
Sloffer, 140 cm brede til Dameulsters, Pris 6,50
pr. m. — Uldtæpper 200 cm lange, 120—
140 —150 cm brede Ira 6 Kr.

Hvidevarer. Dowlas til Lagener og
en prima svær bleget Bomuldslærred 140 cm br.
270 Øre pr. nr. Svær enkelIbtedt Bomuldslærred
1 Kr. m., cipret, egnet til Herreskjorter 1,22 pr. m.
Rester at Bomuldslærred, Dowlas og Medium særlig billigt. Blaa og hvidstribede Skjortefloneller
1 Kr. m.
Damekonfektion. 21 Stk. Plysch
Astrakan hulørte Eskimo og sorte Klædesfrakker
med 20 pCi. Rabat.
Hvide Silkebluser fra 7 Kr, 85 Øre, sorte
fra 14 Kr.
Sorte Alpacca fra 5 Kr.

klædevat;er til Dame- og Herredragter, danske og engelske Stoffer, hvis tidl. Pils
har været fra 28-40 Kr. pr. m, realiseres til frit
Valg tor 15 Kr. m. Prima Tillæg til Herredragter
leveres for 16 Kr.

Fiskeboller.
Fiskebudding
hel og halv kg

Diaset.

Fiskerand,
6 og 12 Pers. Daner.
Altid de bedste Varer og billigste
Priser.

J. ffl3. £cvc4tn.

Ren Portvin

Der hører stor Færdighed til al
,lande denne Flsk, og Inden delle
sker, springer den I sin Dødsangst
meterhøjt over Vandet, ja, ofte over
Fiskerens Band. Ved den Lejlighed
som volt Billede her skildrer, blev
Tarponen angrebet a! en Haj, som
bed den midt over. Del er forøvrigt
ikke sjældent, at Hajen gør Fiskeren Fangsten stridig, og sari dygtige er disse Lystfiskere, at de lormaar
at trætte Hajfisken saalænge, at de
ved Hjælp af deres tynde Snøre
kan fas Dyret slæbt op paa Stianden og dræbt det der.

Rødvin

fra 3 Kr. pr, Plaske
fra 2,50.

Faaborg Sherry, Madeira, Portvin,

Kirsebærvin, Oamm,1v1n
er ogsaa nedsatte.

Aalborg Aquavit
nedsat isl 11 Kr. Fl.

Brøndum Snaps
nedsat til 8,75 Ft,

Rom fra 9 Kr. FI.
Cognac Ira 10 Kr. Fl.
Vine, Spirituosa og Likerer.laree
i alle veliagrede gangbare Kvaliteter
hl billigste Priser.
a 2). £4144.14.,
Telefon Allinge 12.

Nye stenfri

Kjolestoffer. 190

cm brede heluldne
sorte og bias, Pris 4,65 pr, rn. — Prima tærnede
Kjoletøjer, smukke Farver, 6,15 Øre. — Sorte
NjoletOjer Ira 3,65 pr. m.. — Her er udmærket
Lejlighed til fordelagtigt Indkøb lit KonInmellon.

331c)xiamem
er hjemkommen. Prisen er billig.

94 ...Carsen.
Alfa f311.2.3x..-

lx_arririisiebx•

Silketøjer 01 Kjoler og Besætning I
sort, hvidt og kulørt i rigt Farveudvalg.
Vaskesilke. hvidt og kulørt, Ira 3,85 pr. rn.
Tiltrods tor den forestasende Lukaustold give. le
pCt. Rabat ogsaa pas disse Varer.

er nedsalte med 3 Øre kg.

J. B. Larsen.

Prøv
deo gade bile og dell Ide 111

Damelinned. Et Parti lidt smasket
omfattende Natkjoler, Chemlaser, Benklæder, Underliv, Underkjoler, Combinations. Fricertrejer.—
An med 20 pCt. Rabat.

som fæas i

•

9ttlinge Autonist= og
l;ffilittfurretiting.

Trikotage.
Partier af Dame-, Herre- og Børneunderbeklædning realiseres til yderst billige Priser.
40 kg. sort Uldgarn, 5 Kr. pr. kg. (2,50 pr Pd).

Havregryn.

•

Fin Vare a 23 Ø,e pr. '/, kg.

?Ming goloitialz og
s43robuttforretuing.

lir Her er Varetilbud imellem
billigere end for Aaret 1914.

e e + 4yX:O■

Varer, som Forretningen fører og
ikke findes i ovennævnte Fortegnelse,
sælges med 10 pCt. Rabat, saaf remt de ikke yderligere er nedsatte.

Alliugc

De lave Varepriser nedvendigger kontant Betaling,
Udsalget slutter Torsdag den 23. de.

Messens 8ne-21dsaIg
ved Cfir. [Isen, Sillinge

Tænk, naar den Tid kommer, da
— Undskyld, Hr. Lærer, jeg tabman ikke mere behøver noget Land- le min Bog ned I Øresund.
kort, men da Læreren simpelthen
— Nan, det gjorde du og sidst
tager Klassen med op i en Flyve- da vi var i London, da tabte du dit
maskine, og flyver lien over det Penalhus ned I Themsen, uu kan
Land, som man netop har for I Ge- du faa en Anmærkning for Uorden
ografi, og bruger selve den gamle og n ogl e Smæk, naar vi kommer
Jordkugle som Globus.
Er du klar over det?
Land.

—
Onkel Peter.

— Se, saaledes vil det gas I din Skole inden mange Aer.

`‘,..sms•—zi-r -"z;z25;%Pzj-

Suværi.

Anbefaler sig med prima 1' Brædder og Splitved.
Planker indtil 5 Fod lange og V
tykke, tjenlig som Gavnlire til Vinduer og Karme o. d. 1. og salget
langt under almindelig Pris. Affaldsbrænde og Savsmuld sælges. At
honning og Skæring udføres godt
og billigt.

efialotter koks
45 Øre Halvkilo.

Gartner J•niin
Tetalon 41.

