. 11

ø

-

i`f
•

.

4i

udgivet er et Interesioninknh.
• nit■rntrohn•nnt1e: Otto 4.1ornIfitket•
Telefon 74.
Trykt 1 Allinge llo,r1117kkorl•

dirW

11. 1
. ..111K11414
fyffl‘k-.
21 #

I deene I e1 4~1 n1 111011 Ektønnspt,

-•--

111 mlle 111rurn 1 .11111nxt, •mund‘Ig.
01.1.er, itul.ker, He.

Ir nid( re

Fredag den 24 Februar 1922

„Nord-Boraholms Ugeblad'
trykkes l øl Antal ed mindst 1600 Exempl.
op forsømtes gennem POS i/17311M/i eller ved
vore Bud 1 Allinge. Sandvig, Olsker, '<afskyr, Jr
< og Klemensker
- „Nord-Bornholm-s Ugeblad"
kar den største Udbredelse f Nordre Herred
Urin hest t ethvert /ligne op egner sig døver bedst ilt Avertering.
•

„Nord-Bornholm., Ugeblad"
emtager gerne Belfiretelkyreisee q/ enboer Art
mimen I<ek, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Arnsninger, Auktioner sk.

„Nord-Bornholms Ugeblad”
adgaar hver Fredag, kan høstaks paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
rosier 1 kr, halyaarlig.

Iljtelp til de svage.
Efter et Foredrag af Landstingsmand
• Nielsen-Lillering.
Invaliderenten.
Den nuværende Regering forelagde 15. December 1920 de ny Forilag, som nu araer ved deres Gennemførelse.- Der er heri nedlagt adskillige Principper for den humane
I

'

- •

skal yde Kontingent til Arbejdaiøsken, for at tilse Anretningen, Hue
fredskaaser ne, og Kommune og Stat
var meget veltalende, nysgerrig og
hjælper til at opsende Reservebeholdgjorde sig synlig Anstrengelse lor
ningen her. I 1918 begik man det Del skifter, det svinger —
at
gere os ælling tilpas. Da vi enmed dryppende Tø Fejlgreb, al Kontrolbestemmelserne med syngende Frost
delig fik Maden serveret, rar den
ændredes, sart alle og enhver uu
nogle Timer eller; uspiselig — ialfald fur vore Ganer.
frit kunde drage ind i ArbejdsløsGarn las Isen sart lindt over Sø,
Hun læste det paa vore Ansigter,
bed3trasserne. Delle medførte. al i Dag kommer Solen alter til Kræfter. kendte straelende, selvsikre Mineunge Mennesker i stort Tal vendte
spil afløstes al et skuffel, hjælpeløst
Del skifter, del svinger - hjem til deres Forældre og fod det
set vidt men forstsar, Blik; men hvor gerne jeg end vilde,
offentlige forsørge sig. Derved er Vintres omtrent gaaet helt af Lave, kunde jeg ikke !ae den krydrede,
sprængtes Rammerne, idet Medio:irs- runeske kan vi vente til Marts en Virer ubestemmelige Ret ned.
antallet forøgedes fra 178,000 til med tidlige Blomsterskud i vor Have''
Vil De ikke hellere lave os en
315,000. De rettænkende Arbejdere
A3ggeknge (Omdelte)? spurgte. jeg.
Det skifter, det svinger mdsaa straks del. forkastelige. Del
-- Jo, hvis Herrerne vilde give
der kom et Stød,
lykkedes dog Ikke al fas de gamle et rigtig isnende Pust fra Sønder!
hende Penge til Æggene — hun
Kontrolbestemmelser indlørt igen, Nej, Vinteren, den er nok ikke død, havde ingen.
men man fik Hjælpekasserne Ill at kan hænde, at føret den
Sita forsvandt en lille barbenet
for Alvor begynder?
lage Hahd I Hanke med her, og
Dreng pil/Inert hen ad Landevejen.
efterhaanden har rurer fundet sig til Er Vinterens Sejr dit Meal, Februar? Æggene blev spejlet og Humøret
Rette hermed. Dette Forhold har U- Hvad ondt skal vi vente ?
vendte tilbage, da hun saa med
hyre social Rækkevidde. ArbejdsløsHvor tungl skal vi væbne ? hvilken Appetit vi log for os al
hed er vel nok den største og far- Vi spørger — og medens
Retten. Den lille Gul fik en Soldl
vi venter paa Svar,
:igste sociale Ulykke, og denne Lovvi tyder af Dagene Aarels Skæbne. fer sin Ulejlighed og Moder og Barn
givning bør derfor have vor største
stod længe udenfor Hytten, lo og
interesse. Den bør først og fremmest Det skifter, det svinger vinkede til os. Hun var smuk —
'elge Hensyn til dem, der under Vansnart løftes vort Haab, selv i det tynde, korte Skørt, den
ikelighederne kæmper for at holde et Solblink er Varsel om
lasede Særk og de bare Ben, og
Sommerens Komme ;
deres Hjem oppe. • --•
Drengen lignede hende. Hvor uhyre
men Ufreden lever i
nøjsomme
var de ikke, disse Sydens
Nordstormens
Retab,
Nødhjfelpsarhejder,
Børn, nøjsomme, glade og taknemden store Mørkehærs rungende
som man i andre Lande har kendt
Tromme. lige.
længe, kom ogsaa frem her. Man
Vi følger Vejen, der fører sydøst
hævdede her fra en Side, at et saa- VI spaar og vi spejder,
om Vesuv, i en Dal, der skærer sig
men
Intel
vi
ved,
dant Arbejde skulde udføres 25 pCt.
ind i Landet, kommer snart gennem
et Aar er som Skyggen,
billigere end andet Arbejde, og delle
. ,"'"der tegnes paa Himlen, øde Lavarnasser, der var flydt ned
Forslag vakte stor Modstand i Ar- naar Dagen er runden,
over Vejen, snart gennem Landsbejderkredse, hvor man kaldte del
og Solen gatir ned. byer, der laa ind under Bjerget omLøntrykkeri. &hellers Forslag gik Men Skyggen maa vige for
SI je rnevri mien. hegnet at høje Beskyttelsesmure,
ud pas, al de arbejdsløse kun skulde
der oppe fra Bjergsiden dannede
arbejde 4 Dage om Ugen. For Ti- Dit Aasyri er Vinter og Vaar,
en Kile; udenfor denne var et bredt,
den kan de Myndigheder, der sætFebruar, med store Fliser plastret Glacis, en
ter saadanne Arbejder i Gang, be- du spiller paa Hjerternes
vældig Rendesten, der skulde affede
lønligste StrEetige.
nytte hvilket af Systemerne de vil.
Vandet og den smeltede Lavamasse,
Maaske
har
vi
'tleifiT
"dig,
I Rigsdagen blev der ogsaa stor
oser Himlen biir klar, naar Krateret var i Virksomhed. Straabej om Kontroltegnene „Hun- du har dog hver spirende
Op over Dalen niod Syd ragede
detegn" kaldte Socialdemokraterne
Urt i dit Vrange! Appeninernes golde, rødbrune, fordem. Man fik i Stedet ,,ArbejdshasJoachim Kattrup
vitrede Bjergtoppe irer,„ øde og utilhedskorlet" som Kontrol overfor
gængelige.
Offentligheden.
Ved Middag naaede vi en støtte
By, Noia, hvor der var Fest og MuHjælp til Selvhjælp.
sik i Gaderne. Spiste ogsaa vor
I det sidele Aar har Arbejderne
Middagsmad i en Løvhytte udenfor
selv maattet yde 18 Mill. Kr. hertil,
Byen
og saa, hvorledes Folkene brød
fra Statens Side endnu mere. ArHamp paa Nabomarken. — Det var
bejdsløshedskasserne her foruden at
Serrus fortæller om sine
uniaadelig varmt; alt saa forbrændt
opbruge deres Beholdninger og ReDagbogsoptegnelser og Minder.
og udtørret ud ; floder og Kilder
server allerede laant 12 Mill. Kr, al
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
overalt udtørrede, tommetykt Støv
Staten. Ogsas her bur man følge
—0—
paa Vejene; nu skulde vi op melPrincippet al sikre sig 1 de gode Aar,
I den graa Morgendæmring væk- lem disse soltørrede Bjerge ad elenalle man har noget at start imod med
kedes vi ved Vognrummel, stod op dige Veje; 'iranske ikke trælle nogen
til de dearilge Tider. Man har nu
og gik efter Lyden. Snart stod vi By før Benevento, døje Sult og Tørst.
oprettet en Krisefond, som dog bar
paa en bred Landevej, som vl fulgte E-teraaret nærmede sig, Regnperiomægtigt Underskud, inden den riguden egentlig at have noget Begreb den matte snart komme, sari tørt
tig træder ud i Live!, Staten har ydet
om. hvorhen den førte. Vor Provi- aldrig var, mosske oppe i Bjergene
den et Lean pas 7 Mill. Kr. Først
ant var opspisl, Interessen drejede ledsaget af frygtelige Uvejr. — Vi
Ira April begynder Arbejdsgivernes
sig'
kun one Mad.
havde jo næsten ikke mærket Regn
Tilskud al flyde, og Forudsætningen
Inde i en lille Landhandel for- paa hele vor Vandring, — og Sne,
er al komme op paa en Sum af
hørte vi os om en Cantina, hvor vi uha, i vort lette Sommertøj. Var
50 Mill. Kr. Det ser 1 vore Tider,
kunde laa lidt spiseligN og efter en del mon ikke en Vildnej tid, at gaa
da der paa Arbejdets Ommade stiler
Konferens° med en ung Kone, der til Toggin eller mere sydpaa, bort
2 Hære kampberedt over for hine:inetop var tilstede, fulgte vi med fr.t al Civilisation — den Civilisadel!, ikke videre lyst ud. Men lad
hende hjem til et lille Hus, der var tion, som vi trods alt alligevel savos haabe at Samhjælpsfølelsen maa
i Forbindelse med en Løvhytte med nede. — Vor bløde danske Seng,
komme frem I vort Folk. Hertil skal
Bord og Bænke. — Hun salte en Hjemmets hvide Lagner, stod pludikke mindst Ungdommen bidrage.
Kande Vin ud til os; og gik ind selig i vor Erindring med Æventy,.Sv. Av."
for al lave Maden. Det varede længe, rets Olens over sig. Vi havde vist
og dygtig sulten, som jeg var, gik allerede vovet os alt for langt mod
jeg ind I det mørke, nagfyldle Køk- Syd, naar' vi vilde hjem inden Vin-

Februar.

maa godtur
gennem 8uropa.

Arbejdsløsheden.
Vi slaar nu i denne Vinters Hjerte
med en Hær al arbejdsløse pas
90,000 Mand, en social Ulykke for
et lille Samfund som vort. Vor Produktion, vore Erhverv ligger stille.
vi er gledet bort fra de Forhold, de
ArbejdsgiVere og Arbejdere selv kunde forhandle sig til Rette, ell skal
det offentlige lage sig dera f. Farholdene er her urovækkende.
1907 fik man deri første Arbejdelershedsforaikring gennemført herhjemme. Den bygger paa Srdvforsikringsprineippet, idet Arbejderne

feren, og vi tænkte med ()ru pas
Alpernes Snetoppe, som vi tidligst
kunde saa midt 1 Oktober. lier del
mon ikke klogere al vende Næsen
hjem hurtigst muligt. vf havde dog
narret de Mast, vi havde sat ns.
Foran os mod Nord havde vi en
frugtbar, trethefolket Egn, som vl
kendte, mod øst Bjerge og for os
uopdaget Land. Nielsen foreslog,
at vi vendte hjem over Roma, ag
min jeg havde glemt min dejlige Solinger-Kniv pile Ceptial Vold, var
jeg interesseret i al ende den igen.
— Saa gik vi efter en styrkende
Middagshvile mod Nord med Udsigt
til Veguvs Tvillingbroder. Sjette til
Alten i Concelfo (stegte Frugter i
pebret Sove), og gik i MaaneskIn
videre gennem Maddellone, hvor der
var flere Slotte. Udenfor de høje
og udstrakte Havemure gik Skildvagter med Karat. -n ustandselig frem
og tilbage : Bajonetten lyste f Maaneskinnet, men
Ikke en Lyd
uden de taktfaste :tandt. En Soldat
stod loran en Gitterport, han marine
være falden i Savn, thi da vi spurgte
om Vej, fo'r han op og var ved at
tabe Geværet. Hvor let havde vi
Ikke kunnet overmande ham og
bortføre Prinsessen.
Lidt over Midnat naaede vi Caserta, en større By og Fæstning.
Planløst gik vi gennem den sovende
By, indtil vi mødte et Par Herrer,
af hvilke deri ene kunde Engelsk.
De viste os Gaden, der førte forbi
Slottet — vistnok Europas største
— og videre ud ad en Chausse tit
Capua.
Slottet er opført af Karl III, er
omgivet at en vældig Park med
mange Fontæner, hvortil Vandet
føres gennem en -10 km lang Vand•
ledning.
VI var for trætte til at gas længere. Et Stykke udenfor Byen stod
Halmstakke paa en Mark. Der slog
vi os til Ro efter den lange og afvekslende Marscb.
Tidlig op næste Morgen. Farvel
Caserta, Farvel Vesuv, Farvel skønne
Haver og tropisk Farvepregt. — Nu
gear Kapløbet mod Nord, mod Hjemmet. Og der var virkelig noget
hjemligt ved at se Capua igen. Vi
købte Mad og spiste Frokost part
Volden, hvor vort gamle Madpapir
og Kniven endnu laa, som da vi
forlod den. Saa gik vi videre
eller rettere kørte; thi vi standsede et Køretøj og bad om at køre
med. Det var hell festligt med den
tohjulede Gig og det raske, bjældeprydede Muldyr —, og som det
kunde trave hen ad Landevejen, Det var Ejerens Stolthed, og jo mere
jeg roste det smukke Dyr, desto
stærkere sattes Farten op. Vi 'kulde
heldigvis 'amme Vej, og Mil efter
Mil rullede vi uden Pusterum, —
Vor elskværdige og meddelsomme
Vognstyrer skulde III Teano og rasdede os til at tage den Vej over
Bjergene, for at undgaa Sumpene ;
vi mente dog, at den anden Vej var
lettere, de vi nu kendte den, og tog
hjertelig Afsked ved Skillevejen.

Reklamens Kunst.
Direktør Sylvester Hvid har i „Natio„ alti,:,tide” skrevet nedensiaaende interessante Artikel om „Reklamen som deri
Kunst og Videnskab, der danner Grundlaget for hele vort Næringsliv",
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Der fløj en Gag over Mark og njæld,
og raahte Kuk-Kuk Ira Morgen til Kvæld,
til sidst var det Navn bekendt for alle,
del er det, min Son, vi Reklame kalde.

Del er for Forrelningsmanden
mere nødvendigt end for nogen anden et albue sig ud af Mængden
og gøre sig bekendt. Folk har ikke
Tid til at gætte, hvor de bedste Varer er at finde, de maa have det et
vide. Del kan Ikke stærkt nok fremhæves : Anoncerne er Grundlaget
for vort hele Næringsliv. Hvor der
5385 Anoncer, vokser der Forretninger op !
Anoncer er Nyheder.
Men naar delte er el Faktum og hvem ler vel i 1922 benægte det
- saa kan vi hurtigt komme videre til Spørgsmaalet om, hvordan
man skal avertere — Kort — klart
— fyndigt, det er al god Reklames
første Lovbud. Saa skal man selvfølgelig have noget interessant at
fortælle sin Læser, men bliv ikke
forskrækket, det har enhver, der driver
en Forretning. Den Vare er ikke til,
om hvilket der ikke kan siges noget interessant, blot det siges paa
den rigtige Maade. Anoncer er Nyheder, Nyheder, der betyder mere
for mange Familier end Størsteparten af de saakaldte Nyheder, end
en Nyhed f.Eks. om at en populær
Skuespillerinde maa holde sig inde nogle Dage. At annoncere er at
faa Varerne til at tale, jo bedre Fa•
bri ka n tens eller den handlendes Vare
er, des lettere vil hans Annonce finde interesserede Læsere, jo finere
Kvaliteten er, jo rimeligere Prisen
er,. des meretInderholdningaztof vil
Annoncen frembyde. Kvinder er lige
saa ivrige efter al studere, hvor man
kan købe Varerne bedst og billigst,
som etter at faa opdaget, om Grev
Pumpernickel virkelig hjemfører
Filmsdivaen Ethel Morrow i Fraklipnings-Feuilletonen.
En Ting maa den annoncerende
gøre sig klart, Resultatet af en Reklame kan naturligvis Ikke vise sig
straks. De Penge, som man I Dag
anlægger i en Reklame, er meget
ofte et Forskud, man udbetaler til
Fremtiden. Folk kommer ikke styrtende, blot man sætter en Annonce
i Bladene. Hvem tænker paa at købe Briller, saalænge man ikke trænger til dem, men naar øjeblikket
er der, skal det være prentet ind i
ens Erindring, hvor det største Udvalg findes. Om Kunderne gælder
det saa godt som altid, at de nok
skal komme, men de kommer først
deri Dag, de har Brug for den averterendes Varer.
Til andre Tider beviser Annoncen
øjeblikkelig sin Magt, og delte gælder ikke mindst de nu saa populære
Smaa-Annoncer om Køb og Salg.
Man kunde kalde dem Privatmandens Annoncer. Rent forbløffende er
det, hvad de sparer os i det daglige Liv af energiske Forespørgsler
og besværlige Vandringer til Herodes og ['dant'.
1 Opgangstiden, de det var umuligt at Isa en Lejlighed eller at fas
en lille. Villa til Købs, foreslog jeg
en Mand, der i lang Tid havde løbet rundt og forhen sig, at sætte en
Annonce i Bladene. Han fik een
Billet, men efter den netop hvad
han søgte, en lille god Villa.
Forleden spurgte en Mand mig,
om jeg ikke tilfældig kendte en Køber til hans Antomobil. Jeg anbefalede ogsaa ham en lille Annonce,
del mente han var til ingen Nytte.
Folk har Jo ingen Penge. Han gjor-

de dog Forsøget, og han fik solgt
sin Vogn.
Det er aldrig en Tilfældighed om
en Reklame slagir an, derfor maa
ikke selv det ringeste Ord i en Reklame hvile paa Tilfældighedens
Grundlag. Verdens bedste Reklame•
Fagmænd ofrer deres Liv paa del
fuldkomne Studium af Reklamens
Principper og Love. Der kan være
Moder for Reklame som fur all andel, men der er Grundregler, som
ingen ustraffet forsynder sig imod,
En god Regel er denne Smør ikke
for tykt paa I
Sandheden i Annoncen er det
store Krav, der nu opstilles overalt
i Verden. Men løvrigt: Sandheden
udelukker Ikke i Reklamen Anvenog omvendt. De
delse al Fantasi
to trives udmærket Side om Side.

il avertere gennem ah VM" tror
ligesom Ællingen i "Eventyret, at
Verden ender ved Gadekæret. Lad
os saa endda holde de gammeldags
Forretninger noget tilgode. De gamle
kan have sværere ■ ed at følge med,
føler heller ikke sar, brutalt at Kunden gear deres Dør forbi, de mister
jo kun enkelte ad Gangen. Men
den ny Forretning, den, der netop
skal hale de hjemmevante Kunder
Ira alle sine Konkurrenter, mas fremfor nogen være pas sin Post og
kampberedt.
Datidige Tider gode Reklamer.

Den Mand, der skal eabne f. Eks
en ny Butik, kan være saa dygtig
han være vil, kan have forsynet sig
med alt til Faget henhørende, saa
Bordene bugner, Hylderne bramroer,
Vinduerne fortryller, kan have indTre Slags Forretninger.
rettet sig efter den moderne Tids
Der er Forretninger, der averteKrav, Lokaler efter Sundhedsstyrelrer planmæssigt og maalbevidst.
sens Forskrifter, alt kan være paa
Der er Forretninger, der af og til
rette Plads I Bunken, og dog, hvad
averterer, men mangler Plan. Der
nytter del, hvis han forsømmer det,
er Forretninger, der ikke averterer.
deri egenlligate Forstand skal klare
Om de første faer vi hurtigt talt ud,
Butikken for barn : Annoncerne. saa vist som de ledes af Mænd, der
Hvad gavner det Forreiningsmanden
har lært af Kensgerningerne og handat all er i Orden til at modtage
let derefter. Men nu de, der ef og
Kunderne, naar de ikke faer del at
til averterer. De glemmer — treer vi
vide.
ser det fra Kundens Synspunkt Men Tiderne er jo saa datidige,
at det er deres Pligt overfor denne
at trolde ham ajour med, hvad de v11 ninaske nogle indvende, settere
har at sælge, og de glemmer, - vil de gerne annoncere. De staknaar vi ser det med deres egen In- kels Mennesker ved ikke, at en saadan Forsømmelse kan blive Skyld
teresse for øje — at slipper de blot
i, al der for dem maeske aldrig
for en kort Tid Taget i Kunden, de
kommer noget senere. Sagen er
er han fortabt. Der er nok, der er
den, at der er andet end Tiderne,
ude for at fange ham ind. De, der
kun averterer fra Tid til anden, har der er daarlige. Folks Evne for logisk Ræsonnement er heller ikke
aldrig forataaet, at det er ved Gentagelsen, den ihærdigt og systema- altid helt gode. Thi selvfølgelig
tisk gennemførte Gentagelse, at hans Jo daarligere Tider, des kraftigere
Annoncering vil der kræves. I de
Annonceringsarbejde skal sejre. For
gode Tider er det forholdsvis let at
en Forretnings Trivsel er den stakalde Publikum frem. Og de deardig gentagne Annoncering det væsentligste. Man maa blive ved. Hvad. lige Tider giver netop den kække.
Forretningsmand Lejlighed til an
kan del nytte, at en Mand f. Eks.'
stryge den tilbageholdende Konkuraverterer, at han sover aldrig, naar
rent forbi, gøre en Indsats og vise
han en skønne Dag ophører med
sit Vovemod. Han vil, naar han er
at avertere det -- saa glemmes han,
af det rigtige Stof, spare paa alt anog Folk tror netop, at nu sover han,
det i de vanskelige Tider — aldrig
pas Reklame, fordi han ved, at del
Manden, der ved bedre.
Endelig har vi de Forretninger, er ved den at hans Virksomhed skal
der slet Ikke averterer. De bliver eksistere og med Tiden folde sig
færre og færre, og deres Leder frem- ud 1 al sin Storhed. Han behøver
fører vidt forskellige Motiver. Vf Ingen Paavirkning, han forstsar og
kender alle Manden, der „ved bedre' erkender ved egen Hjælp Sandheden
„Hvis
ogsaa kaldet „Kom ikke og fortæl- i den slagfærdige Sentens
mig-Manden". Med ham er der Intel du Ikke averterer, hvad du har at
at stille op. Det er ham, der siger sælge, sari vil en Dag Skifteretten
„Jeg er da ikke tosset' og ikke aner, gøre det.•
at det i Grunden netop er det, han
er. Andre paaberaaber sig Forretningens Værdets-lied, det er gerne dem
med gamle, nedarvede Forretninger.
Tiden vil ad praktisk Vej belære
dem om, at Reklame og Værdighed
ikke er modsatte Begreber. Og endelig er der dem, der siger : „Min
bedste Annonce er en veltilfreds
Kunde". Dette er de et Ræsonnement, der lader nig høre. Og netop
den Mand burde det være nemt at
vinde for Reklamens Sag. Er hans
Varer sars gode, at han kan fas sine
Kunder til at virke som ReklameRepræsentanter, saa maa han i Sandhed have noget ud over det almindelige at byde paa, og sea burde
han mere end nogen anden bringe
denne Kendsgerning videre gennem
Annoncen. Han vil I de fleste Tilfælde krybe udenom og svare: „Men
det betaler sig ikke at avertere" hvilket er en Frase.
Er det nu sandsynligt, et Manden,
der ikke vil avertere, er klogere end
alle andre? Nej, hele Verden over
forstear man, at Reklame er en Nødvendighed, at den der undlader at
avertere, gør det samme som en
Kvinde, der lager „Sløret•, lukker
sig ude fra Livet, fra alt og alle Eller med andre Ord: Den. der kun

Varerne

der sælges i vor Forretning, er absolut Isle Klasses, og det

bringes
i Forbrugernes Erindring, at Priserne er billige. De kan ikke Isa
Varerne helt

gratis,
men vi gør Dem opmærksom paa,
at der gives

Aufitio n.
Mandag d. 27. ds KI I afholdes efter Begæring ar mo
belhandler Jac. Larsen med
flere Auktion pen ,Hotel Allinge• i Allinge over Møbler, er
Parti frerdigsyer Tøj, Uldsej, Trikotage, Klæder, Overfraker, Stortrøjer,
Benklæder, Bluser, Skørter, Blusetiv,
Flonel og Lærred i Meterrnael, Kjoletaj, Bomuldstøj, et Parti Fodnej,
Tender, Baljer og Kar ni. en.
En 10 Personers Charabanc,
Kryddersild og Spegesild, Gramrayon
med 30 Plader.
Dommerkontoret for Rønne m v.,
den 21 Februar 1922.
0. Krarup

•
Allinge Oiollral.
Sexdag den 26. Februar Kl. 7'
aflyses Forestillingen.

•
•••••••111ø1/11•41

Hvedehalm,
og ca. 300 -Fonder Runkelroer
er til Salg. Kart eliternes nue Vejret
tillader det.
Tlf. Sandvig 3. Emil Andersen.

En Pige

kan faa Plads til I. Maj, hl for
Malkning.
Sjælegaard pr Allinge.

Foredraget
Guds-Verdens Plan
afholdes af Marius Nielsen, København, Søndag d. 26. ds. Kl. 3 i
Olsker Forsamlingshus.
Alle er Velkomne.
Fri Adgang.
Internt. Bibelstudie-Forening.

?Miav lilotonia1a
$robuttforretning.
Mod Stivsyge.
Fin og lys Svinetran haves nu
paa Leger.

Allinge Kolonial- og Produldforrelolog

Feetudvalget.

Overretssagfører

2ojesen 3Coroed, Rønne

et. nort.n•E•d e 17.
Inkassation, Dokunantikrivnig !La,

Træffes I Hasle Onsdag Formd.
Et Parti

TAPETER
udsælges for .10 øre Rullen.

%Hinge Qolouid. ug
Vrohrtforretulug.

4

En nem Tændstik-Automat

I «9
•

a. Langer. b. Svovlstrygefladen.
c. el udboret Hul. d. Knap til Udtrækning af Skuffen. c. &appelrete
sne et Skuffen ikke gear for langt
ind. I. Rille hvori der lige kan ligge en Tændstik. g. skral' Lister,
saa Tændstikkerne glider sammen
mod Midten. h. paa Tegningen er
der borlsavet et Stykke al Beholderen, saa man ser baade de skraa
Lister og Tændstikkerne. i. Stoppelisten, saa Skuffen ikke gear for
langt ud. j. Bagbeklædning.

Sandvig.
Chr. Madsen anbefaler sig med
alt til Skomagertaget henhørende,
smukt og solidt Arbejde.
Obs. Kapsko omsættes.

8n flink 3farl
og en ung Pige (til indvendig Gerning) enseer Plads straks, eller til
15. Marts,
Man bedes henvende sig til
Cicilie Jensen ved Brzendeliendl
Holm Allinge.

All. - Sile vig

Alhohisioreoil q

afholder sin 39 aarige Stiftelsesdag
Tirsdag d. 28. Febr. Kl. 7,30 paa
Hammershus, Foredrag al Gaardejer
Christensen Nordre Kirkebo, Etter
Foredraget Dans for Allioldsforeningen og Goodtemplar Logens Medlemmer.
Bestyrelsen.

En Pige

Engelske Kul

afholder Medlemsbal, Søndag den
26. ds. Kl. 7 paa Højers Hotel.

Et større Parti

kan fan Plads til April eller Maj hos
J. Rils ved Tejn.

hjemkomne.

«Tein oq Cmegns
2Ingdomsforening

Festligt Mode

Rabat

%Diaer Rolottint= og
Probuttbirretning.

Store Nlyregattrd.

i Tejn Missionshus, Søndag, d. 26
ds. Kl. 7.
Alle er velkomne.

pøs elle Kolonialvarer, der betales

pr. Kontant.

En flink Pige
og en Andenkarl, der er villig til
atalknine. kan fas Plads 1. Maj paa

110‘71
2"11

•

Allinge 83vværlf.
Anbefaler sig med prima I" Brædder og Splitved.
Planker indtil 5 Fod lange og 4'
lykke, tjenlig som Gavndræ til Vinduer og '<mine o. d. I. og sælges
langt under almindelig Pris. Affaldsbrænde og Savsmuld sælges. Al
Høvining og Skæring udføres godt
og billigt.

Optilidelseri vil eller noriyueaue
blive demonstreret paa Karnevallet
x
paa Søndag.

Liirdag den

4. Februar begyn-

der det aarlige Udsalg af Manufaktur. - Alle Varer sælges med

10 pCt. Rabat.
Sandvig den 3. Februar 1922.

■
RWrafiamsen.
TII. Sandvig 55.

\‘‘'l

T Re

samt mange andre kendte Mærker
til billigste Dagspris.

ZEPIIV11 DEFORM KRAVETØJ
Spar Penge — Spar Vaak.
Bemærk Varemærket.

Trælast. Trælast

50 Stk. gode Cigarer -5 Kr

Vi har Eneforhandling
af det ægte

4

E. Abrabanisen,

4-4"

Sandvig Boghandel.

cf": Varerml.'

En 15-16-aars Pige

Nordlandets Handelshus.

Et storre Parti l• og 1. a' Bredder &elges med særlig stor Rebet.
Udsltudsbreedder fra Kr. 3 24 pr. Tylt. !ivrigt har vi Luger
f prime høvlede og phrje..e Brædder. Planker lorefindes I alle
Dimensioner. — OoJe og tour Varer. Rabat pi. kontant.

t?IllingeSiolonint &$robitttforretstitts

kan faa Plads 1. Maj paa

Skarpingegaard i Rutsker.

Kød og Benmel til Høns.

Tit. 44.

Benmel til Svin, fortrinligt mod Stivsyge.

Mixet Majs.

Alt i gode og sunde Varer.

Udsalget slutter

En Pige

- Diverse Foderkager .

Et Parti Byg sælges til en meget lav Pris.

søges til April eller Maj.
Jaeobtren. Tein.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Røverkøb.
VI har nedsat Pilsen saa kolosalt

SPISESTEL.
Komplette Spisestel fra 88 Kr.

paa jydske Træsko ined og uden
Læder til den rene Spotpris, saa al
Konkurrence er total umulig.
Trreskomager

store og smaa, som sælges meget billigt.

ved Victor Planck, Allinge.

ø,-?•41~

— Allinge—

Gode eng. Nøddekul
En a 2 Slk. Kvier, der kælver i
April, aatnt en mindre Charabanc
og en 'Herre-Cykle er til Salg.

Med Damperen fra Simrishamn fik vi el mim re Parti heraf, som
sælges i mindre Kvanta 111 alle, som trænger til Brændsel.

Nordlandets Handelshus.

E, Madsen.

91orMtutbett4 kfflubt100
Restlageret af Udskudsbrædder

Magasin du Nords Udsalg

M. Lund og l., Larsen.

%Hinge gulonial & lkottufttomtiting

Vi har 6 Harborg Roeraspere,

den 2den Marts.

13. SIpcl. Olsker

Majs og Ilyedeldid er udsolgt lov Tiden,

Flink Pige
søges 111-Maj paa

Stenbymeille I Rø.

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

riten vl har en god Kornblanding, bestaaende al

Et Parti •Taghalm

Nordlandets Handelshus.

Totredjedel Hvede og Entredledel 2-rd. Byg og
valset Hvede til l3lndloder til Hønsene og sælger III rimelig Prls.

Nordlandets Handelshus.

ønskes til Købs.

L. Munk, Borre,

Priserne paa Flormel er lavere.
og

Rutsker.

vi har ganske fortrinlige Blandinger heraf, som er fortræf-

felige -til Hjemmehagning.
Altid frisk

Gær

og kraftige Kryd*rier.

Potteplanter, afskaarne Blomster,
Kranse og Buketter anbefales.

M. Kr. Kofod.
Tlf. San
dvig. 6 .9,a 4 7

Nordlandets Handelshus.

til nye, billige Priser. Købekort maa medbringes.

Nordlandets Handelshus.
Danske grove Hvedeklid og Rugklid
Dansk Melassefoder blandet med Hvedeklid
Coldings 50 pCt. Foderblanding
Dansk Soyaskraa
Laplata Jordnødkager. 55 - 56 pat. valsede .
Texas Bomuldsfrøkager 50-52
Stor nordamerikansk Majs,
Nye sunde Varer, billigste Dagspriser i

Sild sælges snavet I Fjerdinger som
I mindre Partier hos
Fisker P. Petersen, Brogade og
E. Petersen, Narregade, Allinge.

96reelicen, aSsenkrani,
alle Slags.
De nye Sendinger sælges kolossalt billigt i

Nordlandets Handelshus.

Meget lavere Priser pH KilliSild11114
Sammenholdt ined Priserne i 1921 er og bliver Priserne i 1922
meget billige for — Superfosfat, 37 pat. Raligødning,

Ammoniak Superfosfat, Chile Salpeter, NorgesSalpeter.
De Landboere, som vil benytte sig besat — og mulig har bestilt
for lidt, maa lade Bestillingen gaa til

Nordlandets Handelshus.

BORNA er god !

Nordlandets Handelshus.
Gode Kalkskaller til Hønsene
sælges i Sække a 50 kg billigst.

Nordlandets Handelshus.

Mergelkran
til Salg. 10 Al. høj, 17 AI. Svingbom. En Vandplaske, 10 Al. lang,
er til Salg,
II. P. Nielsen, Degneledet.

Restlageret af

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

9orillattlie0 Ottubelois6.

En saa god som ny

KANE
(omstoppet) er til Salg hos
Smed L. Gronvall, Vedby.
Til. Klemens 78.

Nordlandets handelshus.
BORNA er bedst og billigst.

er paa Lager og anbefales.

.

Stor god Spege-

Ny Sending af Strand-Bøsser

Dansk Klidmelassefoder'
Valsede Texas Bomuldsfrøkager,
Grove danske Rugklid

Olsker Sogns Sygekasse
afholder ordinær Generalforsamling
i Olsker Forsamlingshus Lørdagen
den 25. Februar, Eftm. Kl. 5.
Dagsorden i Henhold til Vedlægtens § 21-25.
Kontrolbøger, der ikke er indleveret, bedes indleveret III Kredsformændene senest 21. Februar.
Regnskabet er fremlagt til Eftersyn hos Kassereren.

Saasæd.
Havre. ‘S—leilf Segerhavre, gul Næsgaard Havre, sortren.
At:d Prentice og Tystofte
Byg.
Da Partierne at de særlig fine Kvaliteter er begrænsede, anmodes
de ærede Forbrugere om at indgive deres Bestilling i god Tid.

?,1( (tilse 54ofoninf- 4s q.Prøbuiliforretiiing.

(

Vil De have

en god Kop Kaffe,
anbefales del al købe Kalfen hos os.

Bestyrelsen.

Vor rene Javakaffe og
FroltostItaffe, blandet, giver en

",/~sseanara",/~

10

fortrinlig Drik,

3fos os lie6er »e
altid bedst og billigst.

Allinge Kolonial- &

Prima ægte blaa
Serges-Klædninger

Produktforretning

75 Kr. pr. Sæt. Bestillinger pas
Klædninger modtages, for god
Pasning garanteres, Arbeldstei samt JedliKer, Benklæ-

der, Veste, Sh3orter og
Bluser furer vi altid i de bedste
Kvaliteter. Simple Reklamevater fører vi ikke, da det bedste er ikke
for godt. Konfirmations-

klædninger

GLOET TAS

ve,,(es

dens dransen.

S

AL.Ws.
Ch

°lader

Pontons kil(

ISpigi?Pt14/‘

/ 7°11Rnilikt

P

Maaske er du fir gernem og hen
lave næsten hvad det skal være,
men du mangler en god I de. Se
saa her er en lille ;noderne Indretnin g, hvoral man kan lageTeendstikker, men kun en at Gangen.

-\

11T1

Alle Slags
*Ø4N
Veierlit0I

og Redskaber anbefales.

Glas, Poreelan og hele Kokkenudstyr
til billigste Priser.
?1

Vor Trikotage
er betydelig nedsat. Drengesweaters Nr. I Kr. 1,90
Nr, 2 — 2,15
Nr, 3
— 2,25
Nr. 4 — 2,50
Nr. 5 — 2,85
Engelske Herresweaters 10 Kr.
Heluldne Børnestrømper Kr. 1,10
Heluldne danske Darnestromper 2 25
Engelske
do.
2 Kr.

lordindels liandeishos.

Naar du har set paa Tegnin gen
og studeret Underskriften, behøver
du egentli g ikke yderligere Forklarin g, Men husk, at du ikke maa
be gynde paa et Stykke Arbe jde, før
du har lavet en Te gning af alle dets
Detal jer. Det er af praktiske Grunde
Skiden, og
at du lærer at tegne
ikke fordi al du skal være Kunstner.
Ved en Ba gatel som den hernrynte
Trendstika ulom at har du tilli gemed
den Fordel at kunne lave Tegningen
i naturlig Størrelse med alle Maal
nø ja gtig, som de skal bru ges.

bloc Slotouini $robnEfforretnine
BORNA smager delikat.

du bare III Politiet, han skal 'nik
h jælpe dig.

Rotter

Er du flink til g rovere Arbe jde,
saa lav en „Gangstol-, som lille
Bror Iran benylle, riaar han skal
lære al ska jle.

Norddels flaridelshos
NOMATOLSÆBEN

Billigste Dagspriser,

(80 r);„ Toiletsæbe)
giv e r Dem

?Ittingt %kolonial= og /3roouttforretning.

giorMaitbet iaitbeloith.
.BORNA

Paa Billedet ses eir lille Dreng,
der er blevet bulle ior sin Moder.
Men Dren gen er ikke det trindale
ban ge, for Politiet skal nok passe
-paa ham og tinde hans Moder til
ham i gen.
Den ene at disse Gan g kurve vir
ker tilmed som Sneplov, saaledes
at den kan fe je et tyndt Lag Sne
til Side og rydde Bane.
Vi lalle om Dukketeater.. Ja, nu
Dags far d e sman virkelig saa
til Da
mange Dukker, at de store godt
kunde opføre en eller anden Komedie med dem.

giver lækkert Smørrebrød.

bedst og billigst tiros

t robtififforrefilig.

5-1&)*WS-Vie4t frth•14-4~
Alle Mennesker,
som har set. hvorledes

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

Bornholms Vegetabil Margarine.

Til Slut 3 Spørgsmaal, som store
Bror gerne skulde kunne besvare:
1. Hvorfor afkøler Alkohol ved udvendi g Brug, men synes at opvarme ved indvendig Brug ?
2
v0
. reHRv o
u drlee rd?es opslaar Frosten paa
3. Hvorfor fryser Vandet først i
det øverste af Vandrøret?
I. Alkohol føles koldt /ane Huden
al samme Grund som Vand. Den
fordamper nemlig, o g til Fordampning bru ges Varme, og den mart
Huden af give. Ved indvendi g Brug
paavirker Alkoholen de Nerver, der
fører til Ma vesækkens vidt I or gre.
nede Aarer. Blodet jages derved ud
til 1-luden o g af giver der noget af
det indre Leg emets Varm e. Al den
Grund fryser den fulde Mand ih jel
i Skoven, trods det, al han, saalærivgaernlin.a n er ved Bevistlied, føler si g

kex.A"sb;4)Ask~
grima Aolonidivarer
,Skofotitaf-

rfrydsp. Irborgierf.
fordåndn
BAUR .*
Af 11.mJUng .Ont
r K.ft.dryddrImr.
Jer grver Anefimhui Na
1.411driffit4pplan.
wrn
følg» for ,d
,peu .1 godt Jt.Irrt4t
.flown gt" af •

NyrSerling_
weritlge

Ima Foderstoffer

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

Slaa Rotterne ihjel med
RATL
r.

de
Her ser du, hvorledes::.de
store Legetøjsmagasiner I Udlandet
opfører Dukkekomedier for al more
Børnene. Paa Pinde er Dukkerne
anbragt saaledes, at der farer tynde
Trande ned til Skuldrene og Armene
og med lidt Øvelse kan man faa
dem til at bevæge si g, sætte sig i
Stolen, re jse si g op i g en o. s. v.
Ja, det ganr stadi g væk fremad.
Man har ikke alene Dukketeater,men
ogsaa Dukkebal. Del vil sige, det
er kun Damerne, der er Drikker.
Man ge Børn er bange for Politiet,
men det er der In gen Grund III. Politiet er alle gode Børns Ven og vil
gerne hjælpe dem. Er du bange for
en bidsk hund, for en ond Dreng,
for ep fuld Mand eller sli gt, saa gaar

2. Som bekendt optager den varme
Luft mere Fug ti ghed end den kan
holde. Naar din varme Aende naar
ud i den kolde L utr, kan den ikke
mere holde saa megen Fugti ghed,
der udskilles mani Vandparrukler,og
man kan se Randen soul Damp.
Naar Stuens kolde Luft møder den
kolde Rude, maa den af give noget
af sin Fu gtighed, der sætter sig som
Du g, hvilket fryser Ill Is.
3. De fleste Leg emer trækker sig
sammen i Kulde og udvider sig i
Varme. I den Henseende danner
Vand In g en Undtagelse, .far det er
afkølet indtil 40 C., saa be gynder
tiet at udvide sig, alisaa dl blive
lettere, og al Is er lettere end Vand,
ser du jo deraf, at det flyder ovenpaa Vandet.

Allsaa, m ar Vandet i Røret afkøles ned til Frysepunktet,
ep
bliver det
sti ger op i det øverste af Røret og fryser der
ret
Is,

Onkel Peter.

Renhed — Sundhed
Skønhed.
Fans n. orall naa Øen.

Mejeriet Humledal,
afholder den ordinære Generalfors.
Tirsdag d. 28 Febr., Eftm. KI,
i
Forsamlingssal.
Da gsorden :
1. Regnskabet frentlieggea lit Godkendelse.
2 Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer.
istedet for dem, der efter Tur
algaar.
3. Valg af en Revisor.
4. Bør Mælken afregnes efter Fiedeenhed
5.Eventuelt.
6. Licitation over Kalkning af Mejerieis Bygnin ger.
Reg nskabet li gger til Eftersyn de
sidste 3 Dage (ar Generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

RO.

To sløre Elikelmands Tøjruller er
paa La ger og,sæl ges til meget smagt
Priser.

Rø Skærerl
og Snedkerforretning.
Johannes Pi hl.
Restpar tiet al

Kryddersild og Spegesild
1/,---1/8-1/1i— 1/a, Tdr. udsælges
i denne [id til meg et smaa Priser.
Brødrene Henriksen,
Allinge.

Prøv
do gode Kilb og den gode Te
som has

%Hinge Rolonint: ilg
43roOnftforretniug.
Havregryn.
Finn Vare n 23 øre pr. 1/, kg.

Sl'otoitint,, og
Vroburtforretning.

