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Kalenderen. 
—o— 

JANUAR 
Neer det regner meget i Januar 
bliver Vinstokken fattig 

og Marken bar. 

FEBRUAR 
I Februar man helst rose se 
heftig Blæst og megen Sne. 

MARTS. 
Hvis Marts bringer Ploven 

til at gaa, 
April Nar den aller til at staa. 

APRIL. 
For April er det et herligt Tegn, 
naar det gir Varme og megen Regn. 

MAJ. 
Hvis det i Maj er køligt og rast, 
fylder Høet og Kornet i Laden godt. 

JUNI, 
I Juni Varme og Regn dertil, 
saaledes Landmænd have det vil. 

JULI. 
Neer Juli viser sig varm og klar, 
som ufte,g i Julen vi Kulde har. 

AUGUST. 
Er i August den !male Uge hed, 
saa varer Vintren ej lunge ved, 

SEPTEMBER. 
Mange Tfdeler med Hoveder store 
og et smukt Efteraer vil man spore. 

OKTOBER. 
Ville Træerne ej lade Løvel fare, 
bli'r Vintren streng, 

tag dig i Vare ! 

NOVEMBER. 
Er Spaanen at Birken 

ved Allehelgen tør, 
man pen en streng Vinter 

belave sig bør. 

DECEMBER. 
Gi'r December megen Kulde, 
at Korn bliver Lofter og Lader fulde. 

Fra fjerne Lande: 

NOIlliSHON 
— Enhver, der blot har hørt en 

Smule om Oldtidens Verdensrige, 
kan gælle sig til, at delle Riges 
Hovedland, ilmier, maa være et 
helt Muaæum og Opbevaringssted 
for det af den svundne Herlighed, 
som Mel og Rust ikke kan fortære. 

Hvad der sammenhobadea i og 
omkring Rom i de første Asrhun-
&eder efter vor Tidsregning, er I 
Virkeligheden enormt, ikke mindst 
under de Juliske Kejsere, der dels 
var, dels affekterede at vare /Esti-
kere. Maaned paa Maaned bugede 
Skibe sig op i det adrialiske og 
tyrrhentke Hav og anmassede I 
Brundisum og Oslia Beger og Sta-
tuer og Kunstgenstande al alle Ar-
ter, der var indkøbt eller tvangs-
udskrevet rra Grækenland, Asien 
d'er Ægypten. 

Senere Aarhundreders Fallit, Ud-
plyndringer og aandelige Niveau-
sænkning formaaede ken brøkvis 
at angribe Ophobningerne, og da 
en ny Opgangslid endelig kom,  

var Jorden-.:og de: underjordiske 
Hvælvinger parale til at aabne sig 
for en undrende og henrykt Efter-
"lægt. 

Statuefundene i det 15. Aarhun-
drede fik ogsaa deres Betydning 
for Renæssancekulturens Side med 
de italienske Handelsskibe og de 
græske Manuskripter, og da Lava-
marken veg bort og gav det første 
Indblik ned over Pompeji, indvars-
ledes Kunstens Ny-Klassicisme for 
halvandet Aarhundrede siden. 

Efter at Italien er blevet en po-
litisk Enhed, er der kommen mere 
Enhed i Bevarelses- og Undersø-
gelsesarbejdet, der nødvendigvis 
marine til, for al ikke Sinrsteparten 
at de klassiske Skalte etterhaanden 
skulde sive ud over Landegrænsen, 
baarne al griske Landsmænds Hæn-
der nver til rige Englændere og 
Amerikanere. 

Og der er, med sikkert store 
pekuniere Ofre gennem Aartier 
sørget for en videnskabelig og om-
hyggelig Overvaagen at Fundste-
derne, Pengene kommer forøvrigt 
Igen, thi lakket være det nye, ved-
ligeholdes Italiens gamle Renomme 
saa det i en lang Fremtid vil ved-
blive at være Vallartamaalet for Ti-
tusinder hvert Aar af dan øvrige 
Verdens Knnstnere og Kunatinter-
esserede. 

Vi skal i Dag gøre opmærksom 
pas et nyt arkæologisk Fremstød 
dernede: del er af ejendommelig 
Art, gælder hverken Lavarnarkerne 
ved den napolitanske Golf eder 
Tempelruinerne paa Cicilien, men 
drejer sig om Opsøgningen af Ca-
ligulas Skibe- paa Buriden af Ne-
missen. 

De gamle Etruskere (eller hvem 
det nu var), der i sin Tid (den 
kendes ikke) anlagde Byen Rom 
paa de 7 Høje (der ikke eksisterer) 
tog ikke just Klimaet I Betragtning, 
hvad der sved til Efterkommerne 
i de næste Aartusindar, thi Rom 
er en meget varm og usund Plet 
om Sommeren. 

Allerede 1 Oldtiden søgte Folk 
bort fra Gaderne, og aldrig slut 
snart var Velstanden begyndt, før 
Bjergene mod øst og Syd fyldtes 
med skønne Villaer, og den Dag 
1 Dag ser vi f. Eks, I og ved den 
udslukte Vulkankegle i Albaner-
bjergene moderne Villaer tast ved 
klassiske Ruiner. 

Det er en god halv Times Jern-
banetur fra Rom, Bila naar man 
Albano og lidt trangere ude Gen-
zen', hvor Benderpigarne holder 
dere. berømte Blomsterfest med 
eller uden graties, Bourrnonville-
ske Pas'er. Og efter en lille hen-
rivende stejl Fodtur kommer man 
derfra til Nemiaren. 

Den er kun 4,5 km I Omkreds 
— en næsten cirkelrund Kreds, de 
det er et gammelt Krater — men 
meget dyb ; Bredderne synker al-
lerede cl_Par Alen ude til mange 
Fod, og midtvejs er der milen 3.; 
Meter. Lige overfor pas et Klippe-
spring mod øst ligger den roman- 

tiake:Landsby, der har fane( Søens 
Navn. 

Delte var I Oldtiden „Lacus Ne-
niorensis", den skovkransede Se, 
og ligesom der paa det nærliggende 
Monte Cavo var et berømt Tempel 
for Jupiter Liniens, hvor det latin-
ske Forbund lejrede sin aarlige 
store Fest (og som først helt for-
svandt i 1783), var der ved Nemis 
Bred et „Dianatempel", hvis 51111111, 
mineameeter blev fremdragne for 
en Menneskealder ulden. 

Denne Helligdom var Aarsag til 
al de klassiske Digtere kaldte Søen 
for „Speculum Dianne', Dianas 
Spejl, En naturhistorisk Mærke-
lighed knyttes løvrigt til Nemisnen, 
Idet der her lever en Krappe, den 
eneste kendte Ferskvandsart, og 
den menes at "tamme fra Urtiden, 
da hele Latium var oversvømmet 
af Hav. Endnu her Søen et un-
derjordisk Afløb til Havet, 

Smukt er der. — Hvad skriver 
ikke H. C. Andersen, da han lader 
sin lille Improvisator komme derop 
for første Gang : 

„Søen laa blikstille, dybt I del 
store, runde Krater, Ira hvilket en 
Gang Ilden havde sprudlet mod 
Skyen. Vi gik ned ad den amfi-
teatralske Bjergside gennem de 
store Vinnier, og den tætte Platan-
skov, hvor Rankerne snoede sig 
op mellem Tresgrenene. Ovenpsa 
den anden Skrænt Ina Byen Neml 
og spejlede sig ned i den bias Se. 

Snart var den bias, dybtliggende 
Sø og den klare Himmel skjult af 
de helte Grene og Vinløvet, snart 
tittede de frem, som udgjorde begge 
et eneste uendeligt Bien. Det var 
Mig 308 nyt og herligt ; min Sjæl 
bævede a! stille Lyksalighed. 

— Snart nallede ikke Solstraa-
terne mere ned til Søen, men spil-
lede kun pas Tagene I Nem! og  

(Jensen°, Dunkelheden udbredte 
sig alt, hvor vi sad, Jeg havde 
fjernet mig fra de andre, men kun 
nogle Skridt, da min Moder ret 
bange for. at jeg skulde falde I 
Søen, der var dyb, og Skrænten 
brat. Vad de lam Stenlevninger 
det gamle Dianatempcl las et om-
hugget Figentræ, som Vedbenden 
alt begyndte at hinde fast til Jor-
den Igen." 

Det samme Skønhedsindtryk fik 
sabentbart opals den iltiVgale (logi 
Kejser Caligulæ, der I de fire Aar 
han regerede (37-41 efter Kr.) 
udfoldede en højst mangesidet 
Rastløshed. Han lod til sin Som-
merforfriskelse bygge to store Skibe 
(vi ved at det største var 231 Pod 
langt og 78 Fud bredt) og over-
fyldte dem aaadan med Luksus, 
af enhver Art, at de det , paaføl-
gende Aar sank ned i den dybe 
Sø. 

Kejseren fik dem vist aldrig an-
vendt, men til Gengæld spøgede 
Guldskibene og deres uhyre Rig-
domme ustandseligt i Ital:eni.ines 
Fantasi. De laa der, men de lah 
30 Meter Lede. Fiskere fiskede, 
Spekulanter arbejdede deroppe, 
men ethvert Angreb paa Hemme-
ligheden i Dybet var forgæves, 
kun nu og da fik man fralur 1:ai 
Tømmer oe Smaasager op. 

Men i 1890 tog man rationelt 
lal, tandl virkelig Skibenes Plads, 
marine dem og fik fat paa 3,:ørine 
Ornamenter og Brugsgenstande, 
der endmere gav Blod paa Tanden, 
og Professor Marcini mente at 
vide saa meget, at han 	et helt 
Værk rekonstruerede de svømmen-
de Paladsers Udseende. 

Nu skal Krateret tømmes, nu 
vil man have Skatkammeret fal. 
Og der er ingen Tvivl om. at Om-
kostningerne vil betale sig, skriver 
Mr. Ink i „Nan.' 

Ell Vandring langs l3Silil 
af Chr. Stub-Jorgensen 

[v. 
Af Paradozides-Etagetis Sten,ii-

ler mita vi endnu lægge Mærke 
til ten, nemlig Ant rakonlite n. 
Det er en sort Kalksten, der har 
laset Kendingsmærket „Stinksten' 
— og ikke med Urette : prøv at 
gnide to Stykker a! denne Stenart 
mod hinanden og lugt dertil! 

Antrakonilten lindes dels aflejret 
i Lag, delsi Konkretioner. Disse 
Konkrotioner, de saakaidte Antra-
konitboller, er store, linseformede 
Legemer, der findes Indlejrede I 
Skiferen. De tindos bande i Para-
doxldes-Etagen og i det følgende 
Afsnit al Lagtalgen, Olenus-Etagen. 

Foruden Antrukonliten findes en 
anden sort Kalksten, Andrarums-
kalken (Navnet stammer fra, at 
denne Stenart særlig kendes fra 
Andrarum I Skoene), Denne Kalk-

sten er ret lerholdig. 
Den kortfattede Oversigt over 

jag€5-t ID3rr. 

Deri afrikanske Elefant, der er let kendelig pas sine enorme 
øren, der gerne bæres tilbageklappede pas Halsen og naar helt ud 
over Skulderbladet, medens de nedre Spidser hænger langt ned over 
Halsen, er i de sidste 20-30 Aar gaaet meget tilaage 1 Tal, saa man 
frygter, at den snart vil være helt udryddet. 

Tidligere var den udbredt over hele Afrika med Undtagelse al 
Sabina og Ægypten, Allerede i Oldtiden udryddedes den i Marokko, 
Algier og Tunis, og I de sidste Aarhundreder er den:udryddet i Syd-
afrika lige op til 20. Breddegrad, ligeledes I Mosambique, tysk Afrika 
og Angola. Talrigst nr dun endnu I de afrikanske Ækvaloregnn, men 
dette Omraade indsnievrna stadig ved hensynsløs Forfølgelse. 

I tætte Bjergskove og aabne 3avauner holder den kil, men de 
Stødtænderne' Elfenben er en efterspurgt Vare, jages den hensynsløst, 
Vort Billede er taget paa en engelsk Jagtekspedition lornylig, og Fo-
tografen tur taget_ Billedet paa nært Hold, medens.  den sorgløst traver 
afstrid. mellem Mininaairreerne — dets Spisekammer. 

Det er et smukt Syn at se del prægtige Kæmpedyr I sine na-
turlige Omgivelser, der er frodige som-et Paradis, :og det er Synd at 
dette stolte Dyr paa Grund al MenneslierSRoVbegærliittedblfverWhyddet 



der I meget trange Kaar og har 5 
ukonfirmerede Børn, al hvilke den 

yngste er 2 Aar gatumel. 
Frk. Hjorth& har henvendt sig 

til Ailinee-Sandvig Hjælper:ussel 
Bestyrelse om at være behjælpelig 

med Billetsalg etc., ug Fru Chri-

stensen har stillet sin Sal til gra-

tis Afbenyttelse, saa det inakomne 

Beløb vil ikke blive bcskaaret meld 

nogen som helst Udgift. 
Gats hen og glæd Dem over 

Søstrene Hjortbøls Kor cert, og De 

gør samtidig en god Ger nig g mod 

nogle trængende Medmennesker. 

Billeder bias hes Hjælpekosseris 

Bese} refise og ved Indgangen, 

Vinter. 

Nu fryser Roen i Kulen 
og Hjertet i Jernpumeees Liv. 
Og Hesten fik Rim om Mulen, 
og Kulden sled Egg paa sin Kniv. 

Spurven, som stivner i Frosten, 
søger i Tagskægget Læ. 
Vandtruget under Posten 
blev til en blinkende Bræ. 

Ludvig Holstein. 

Kom saa med Desserten. 

• 
• 	. 

Dette morsomme Billede finder 

vi 1 et engelsk Blad, der fortæller, 

at en gammel Olficershest, der 

hver Dag paa en bestemt Tid fik 

Besøg af sin Herre, der delikate-

rede den med Sukker, havde fun-

det paa at riege med en Klokke 

udenfor Stalden, risar den syntes 

at det varede for længe inden den 

fik sin daglige Dessert. 	Den rin- 

gede altid ved hamme Tid, og da 

dens Herre fandt det morsomt, 

blev det efterhaandcri til, at han 

ikke besøgte ain Ven i Stalden, 

før den; havde-  kaldt 'pair ham ved 

at terakle iKlokkesnoren. 

Guilsijnoste og Mer. 
—e— 

Søndag den 25. Januar. 

Allinge Kirke 10 
Sct. Ois Kirke 2, 

Tein Missionshus Kl. 7 Aft. 
Sognepræsten taler. 

Luthersk Missionsforening. 

'real Kl. 2. Ali. 4,30. A. Foiler. 

Saplistmenigheden, 
Søndag Kl. 7,30 Kneellet, Sandvig 

Porst. Næsby. 

Metodist-Menigheden („Belesdaa), 

Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eline 
Søndagsskole Kl. 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Frelsens Hdtr, Allinge. 

Fredag Kl. 8. Musikmøde 
Søndag Kl. 10 Fm. 

Helliegøreisesgudetjerieste 
— Kl. 1,30 Søndageskole 
- Kl. 8 Aften Prelsensrnøde. 

Sandvig Randstue 
Kl. 2 Søndagsskole, Kl. 	Jubelm. 
Torsdag Alten Kl. 8 Musikmøde 

P. Freleelebert. 

prima Svingkraft. — Trædesyma-
skiner i solid og elev int Udførelse 
r paa Lager eller leveres paa faa 

Dage. Pris 105 Kr. — Afbetaling 
indrømmes. — Rabat pr. Kontant. 

Rich. Nielsen, 
Td. Klemens n. 81. 

Bogfiiring 

Paradoe'deslag,ene, jeg her har gi-

vet, raeder jeg enhver interesseret 

trr selv at supplere gennem yder-
Læsning. Som en anbefitlelaes- 

seerdig Begynderbog kan jeg,nrev-

ne V. Miners: Bornholms Geolo-

gi, der er udsendt i Seeed Dan-

marks geologiske Useterseeelse. 

Dybere ind I Videnskabens Un-

dersøgelser gear den samme Serie 

.Beskrivelse til Korlbladet Born-

holm', der er et Standardværk 

hvad hele Øens Geologi angaar. 

Endvidere foreligger en Spe c•alun-

dersøgelse af Karl A. Grenwall: 

„Bornholms Paradoxideslag og de-

res Fauna*. Dette lærde Værk gi• 

ver er godt Indtryk af Dyrerigdom-

men paa Bunden af det Fortids-

hav, hvor Allunskiferen og de 

sorte Skifere er dannet. 

Lad mig samtidig forudskikke 

en Bemærkning, der ligesom Lit-

teraturhenvIsningen gælder hele 

denne Artikelserie : Aflæg letesea 

et Besøg 1 Løbet el næste Sommer. 

Geologiens allerstørste Charme er 

maaske den, der følger med det 

heldige Fund, enhver der er for-

evnet med en nogenlunde kraftig 

Hammer, kan gøre. 

Dertil kommer, at mal næppe 

1 nder et skønnere Sled at lurere-

ee sir e geologis-lie Undersøgelser 

end ved Læsses Parikeridestrig. 

Hovedfindestedet for Forslen ,nger-

ne liger paa højre Aabred, tide 
Syd for Kaihygaard. Tæt ved Fin-

destedet ligger et al de smaa lage 

Vandfeld, der særprreeer de born-

holmske Aaer. oe giver eem deres 
,tørste SI, With te 

En Ejendonimeln he 1, d_ syd- 

landside Aaer og Bække har for 

sig selv, møder vi, neer vi Ira Pa-

videix de smagen ener i.idere langs 

Aabredden til Olenus•Etaeen. 

°elan denne Etage har Navn 

urter sin vrgegste Fo wening, Tn-

robitslregien Olenua, der forekom-

mer i mange Arter. Etagen bestaar 

at Alunskifer med de store Kon-

kretioner at Ararakonit, s.,m vi hel- 

igere har omtalt. 1 disse Koekre- 

tioner finder man navnlig Forste-

ninger, og de er I disse Aflejrin-

ger saa talrige, at man blot ved 

at flække et Stykke al Stenen kan 

'e hundredvis af Aftryk efter Td. 

lobitter, der saa til Gengæld for 

deres Antal er meget smaa, kun 

et Par Millimeter lange. 

Findestedet for disse Forstenin- 

ger er at en ejendommelig Skøn-

hed, Paa højre Aabred hæver den 

sorte Skifer sig i en stejl Skrænt, 

der bliver lavere sydpaa i Lagenes 

Hældningsretning. Denne kratkro-

nede Aabred hører i Virkeligheden 

t 1 Bornholms allerskønneste Land-

skaber; Læsaaen vilde i der hele 

taget blive en Attraktion, hvis det 

lykkedes al lede Turisistrømmen i 

den Retning. Men den freoelsken- 

oa 	klager ikke over, 

at han hidtil har faaet Lov til at 

beholde Aaen for sig selv; selve 

Ensomheden synes at høre uløse-

ligt sammen med denne Dal, der 

er sets afsondret, BOM om det var 
i Underverdenen, man gik. 

Med Olenuslagenes Afslutning 

er vi igennem de Jordlag, der 

s'ammer fra den ældste Periode 
al Jordens Oldtid, den kamhrlske 

Periode. Men Alunakifei en fortsæt-

ter, endnu et Stykke ind i den 

næste Jordperiode, Stiurtiden. 

Fortsættes. 

Fra Uge til Uge. 
—o— 

Koncert. 
Søndag den 1. Febi uar Kl. 7y, 

afholder Søstrene Hjorth/1i en Kon-
cert pie Christensens Sal i Allinge 
til Fordel for en trængende Enke. 

Vi anbefaler denne Koncert til Pub-
likums Velvilje ; nævnte Enke sid- 

isl. Lammekød 
Ungt Kød, bedste Kvalitet, er atter 
pas La‘tr 

J. B. Larsen. 

Mai  
1liannagryn 

Sem oulegryn, 
Bornholmske Byggryn, 

grove, mener-riflet.. rive. 
Fine Java Tapioc Sagogryn 

Boghvedegryn, 
svenske Havregryn r løs Vægt, 

'bayrerne 1. 

På!er. 

. • 	!ar rit. rws  

Rff 	b ti r 
Urmager og Guldsmed 

, Tlf. 93. 

KONCERT 
afholdes part Christensens Sal 

Søndag den L Febr. Kl. 7,30 
af 

Søstrene HJORTBØL 
Hele Indtægten tilfalder 
en hængende Familie, 

øer Billetter a 1,50 og 1 Kr. 
fase tros Allinge-Sandvig Hjae'pe-
kasses Bestyrelse samt ved Ind-
ga ingen. 

-- Dem der møder gør en god 
Gerning.  

Et Pa 

Hestedækkener 
er tabt par Krempedirlsbakken I 
Rutsker. Fordelen bedes nilevere 
deur til Niels Andersen, 

Krat-drej i Rutsker. 

Drægtig So, 
SOM tirrer 3. Gang 4. Febr. er til 
Sale paa Sjellegaard o Olsker. 

AllingeSandvig 

Ungdomsforening 
afholder Medlemsbal Søndag 

den 25. ds. Kl. 8 paa Christensens 

Sal. Medlemskort skal forevises. 

Bestyrelsen. 

Klemensker 
Skotøjsforretning 

Paa Grund al Pladsmangel ud- 

sælges 300 l'ar ekstra gode 
Herre- og Disinefodtoj samt 

liornefødtøj til meget billige 

Priser som trodser enhver Konkur-

rence 
— Det betaler sig al købe 

Fedtejet i Klemensker Sko-
tøjsforretning. 

Tit. n. 47. 	A Munch, 

MØBLER. 
En Del Spisestuestole, 1 Buffet, 

Dækketøjsskab, Senge, Madrasser 

m. m. sælges billigt. 

H. Gregersen, 
R0 St., TO, 51. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Vrekkelsesugen fortsættes i 

Allinge Fredag Kl. 8 Aften, 
Kapt. M. Halser!, Lejer. Nissen. 
Søndag Kl. 10 Fm. og 8 Aften 

Kapt. Freresleben. 

I Sandvig Randstue 
Lørdag Kl. 8 Aft. Kapt. Hansen 

og Løjte. Nissen. 
Søndag Kl. 4 Eftm. Løjer. Jen-
sen, assist. at Korpskadetterne. 

Elever modtages 
i Engelsk, Tysk og Fransk. 
Fru Ebba Joe:Isen, cand. phil. 

Allinge Prreategaard. 

Olsker 
HnsIlidaskolen begynder 

Tirsdag den 27, da. Kl. 7. 

Hvorfor i? 
har en Opfindelse som Bar-
bermaskinen i Løbet at faa 

Aar erobret hele Verden? 
Fordi det er en praktisk, 

nem og billig Opfindelse, og 
fordi Fabrikanterne har for-

staaet at opreklamere den. 
Dette viser os Reklamens 

Magt, men tillige at det er 

de gode Varer, der skal np_ 

reklameres for at skabe det 

gode Renomrni  

Hvalpe 
efter en Foxterrier Len Idas pen 

K Irkebogaard, Rutsker. 

En Od Inge klor 
sælges billigt pr. Koldere. 

1 Sofa, 4 Stole og 1 Chaiselong 

med Plys send et rundt, poleret 

Bord. 

Et Parti Lædervarer udsæl-
ges Id og trutter Il d eseispris. 

H. 14. Hansen, 
Sadelmagerforretning. 

Til. Alle ge 57. 

HØ til Salg. 
En Stak, det halve Lucerne, sæl-

ges — enten hele Stakken eller i 
Smaapartler. 

Forg, Carl Petersen, 
Staremershalde pr. Humledel St. 

Symaskiner! 

og Hjælp med Anisopgerelse os 
Status, som ifølge Lov skal ved-
lægges Selvangivelse, udføres. 

Selvangivelser udfyldes. 

Joh.. Pedersen, 
Havnegade, Allinge. 

180 Kubikmeter 

Skærver 
ønskes slaaet. Let Slen at slats. 

Niels Rastniassen, Rutsker. 

Fill aloakkei NlipiisN 
Prima letsaltet 	do. 

anbelales. 

P. Z. 2az .en,  

FfilfillEM013110 
"Iemarnielade 

løs Vægt. 

5. TB. Larsen 
Prima søde 

tiillellcia-Appgisiner 
og 

Ekstraf. Vindruer 
billig Pris, sælges hos 

a Z. 	 . 

31~"iffird~r. 

2iografen. 
Sendag den 25 Juuar Kl. 8 

Saratis 
1avnebeværtning 

Storl spændende Skuespil 
i 7 Akter. 

Handlingen foregaar 
ved Middelhavets Kyster. 

• 
••■•••••0111•11141111. 

Det hænder 

Skøjter 
i stort Udvalg. Alle Størrelser. 

StofØllitlf" 	7røhkiforrelnittu 

for eller senere, at De har Brug  
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 

Sager til Kiib eller Salg, Under- 

visnin g, Pension eller andet 	. 
Murstensvægge I Husk da, at Nordbornholms Uge- 
n! Nedbrydning sælges fra Vand- blad har den storste Udbredelse 
bygningssenels Kontor ved 	

her paa Egnen og  at det koster 
HAMMERHAVNEN. 

mindst at avertere i vort Blad 



"ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

r 

Køreplan 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Rønne 
	

8,25 2,00 
Nyker 
	

8.42 2,18 
Klemens 8,55 2,33 

	

9,11 
	

2,49 
Tein ' 
	

9.26 
	

3,04 
Allinge 9,37 3.17 
Sandvig 9,45 3,25 

etain4lvlit-itavnas,  

6,10 
6,29 
6,46 
7,02 
7.19 
7,32 
7,4G 

1) 
11,20 4,25 8,00 
11,28 4,33 8,08 
11,39 4,43 8,19 
11,56 4,59 8.36 • 
12,15 5,18 8,56  
12,28 5,30 9,10 , 

10,00 
10,08 
10,18 
10,34 
10,53 
11,05 

Det aarlige Udsalg 
er begyndt 

C. Verseos Skolojslovrelllillg 
Allinge 	 

Masser af Fod tøj er fremlagt og 
sælges til ca. halv Pris. 

Paa alle Varer som i Forvejen ikke 
er nedsat, gives 10 pCt. Rabat. 
Se Vinduerne. - Bemærk Priserne. 

r 

       

       

    

Bornholms 	& La heksesos 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2---4. 
Renten ar Indskud er paft: 

llnanedera Opaigoine 	 -1,5 pCt. p. a- 
Alroludellgo Sparektearevilkattr -I 	2 

Føn() 	 • 

I Foraorrelftennfdell ngen 	3,5 	- 	- 
hvortil Prternie, 	 pCt. 

  

      

         

         

         

         

         

Avertér i Nordbordolffis Ogeblad! 
Billigtete Annoncepris. Lames overalt paa Nordlandet 

Fineste &nok Fabrikat 
E >111(9 Padtkir. 

De hilste hd*? i Arhejdslaji 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Størrelser baade til voksne og Barn. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mango andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer, Blu- . 
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Barn. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Alle Menneslier, 
( )CU 	ae i, hvorledes 

Borholms VevolahilNoroorin 
frerustill•s. oslia>:diøs 	opbbyLres. vil ganske 

forlangi-.) ciettu højflne Produkt til sine Maal-
- Alle Forres inger i Allinge-Sandvig ~Igor 

Bornholms Vegetabil Margan'ae. 

Vort store Lager af 

Klædevarer 

Godtkøbs-Udsalg 

; G.P. Petersens Skot(jsforretning, Allinge 
11,25 12,50 5,50 9,30 ! 	En Del Fodtøj stelges7til meget ernaa Priser. 

Søn- og Helligdage 	Under Udsalget gives 10 pat Rabat paa alt. hvad 

12,45 7,40 
1.02 7,57 
1,15 8 10 

	

1,30 
1,42 	Milutierfrof  ffine4:4fro, gloefro,Zaajtrb 
1,53 8,55 

	

2,00 	 tit 	oraarMeveriitq juareft. 
Wfie B'orubheftiftinger festris, nteb ftorjt (ktranti 
for ?limit* og unber gontrot Thefte 
fter banner et rolibt (S;rttubloq for .timilbeteli, 

»Porfor bidfe bebe bennttet. 

Nordlandets Handelshus. 

t31 filær bet tisalte Z;twitbiel, 
og 13riferne er faalebe Peb Wfhentning fra Fager 
pr. fontant: 
Ctore ljarpebe Zeroljiljire CIntrul a 450 pr. f)t. 

bo. 	bo. %Metal 425 
P-nufte harp. hin‘Mott.;', meget traf tilte 3,75 
ffirunfillrifetter, meget renlige 325 5o kg. 

. tiljarnitingrat a2 SU. pr. fil. 
I dot Uorjet og s2lfbæring beregne? 25 Ere f)t. 

giorbianbet klanheifshus 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemens 
Nyker 
Rønne 

Rssone- Sand•fie 	 der ikke i Forvejen er nedsat. 

Fra Rønne 	8,25 
Nyker 	8,42 

- Klemensker 8,55 
- Rn 	9.10 
- Tein 	9,23 
- Allinge 	9,33 

Sandvig 	9,40 

Sandtrtic-Kran.- 

beber om Zere tleftiftinger paa 

Fra SiiiiiSvig 	10,05 6,00 
	

9,12 
• Allinge 
	10,12 6.07 
	

9,25 
- Tein 
	

10,21 6,16 
	

9,31 
- Rø 
	

10,35 6,30 
	

9,45 
- Klemensker 10,51 6,46 10 01 
- Nyker 
	

11,01 
	

6,56 
	

10,11 
- Rønne 
	

11,20 7,15 10,30 

*) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Løber kun Tusdng Torsdag 
og Fredag. 

tiP 

its 
anbefales vore ærede Kunder. - Da der er 
Udsigt til yderligere Prisstigning paa alle 
Uldvarer, er det klogt at forsyne sig i Tide. 

Habitter syes efter Maal paa faa Dage. 
For god Pasning garanteres. 

Kulørt Habit, syet efter Maal 	93 Kr. 
Blaa Serges Habit 	 97 - 
Ekstra fin blaa Habit 	 125 - 
Kulørt Kamgarns Habit 	135 - 
Nordlandets Handelshus 

ileslil Deres Tryksager i Alliøgc Bogtrykkeri 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Branddirektoren do 
StempeltilIal I Sparekassen. 10-12, Z-4 
Dampskihsexpeditionen, aaben ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eherm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8--9 og 2 ---3 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Udlsan hele Aaret: Tirsdag 3-4. Fre- 
ds,: ; 8. Læsestuen hver Dag til K1.9 

Hjælpekassen Formd.. 0. Itiurngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lim', Sandvig. 

jernh.triest er satsen for (jods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4. 
Larme- 	Diskontobanken 2 4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavlen-Amerikalinien: 

Agent Otto (lornitzka. 
Stat%a;,stalien for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen. Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegraistationen 9 -12 og 2- 6 
Toldkemret 8 -12 Form, 2 -5 Ltterin. 

Klemens Jeruhanest. 8-12 og 2-6 

3 
 øger De en Pige, en Kar I 

eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær 

ling, en Fodernteatur eller an-
den Medhjælp, bksr De snarest aver• 
ture i Nord-tiornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes dirc<te ind 

c.1800 Hjem ug Izesca at sats godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her 1 Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe ut tilfreds-

sultende Resultat. 

eNts  

94. 
0 $, 

ePsku d 

L; ind; ingsiisit 

Hof-Pilsner 
BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

099•99111111119111111~~•• 

En Mængde Rester sf 
af ensfaivede og tærne-
de Sjoletojer er hjem-
kommen, sælges i disse 
Dage til halv Pris og der-
under. 

Nordlandets Handelshus. 

Se her! 



Fyldte Chokolader 
"A L B A" Spise-Chokolade 

e ANKER" Cacao kun i 11/s kg Pakker- 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

;DLIII."-"atIvoR-D  Det aarlige Udsalg ,vdh 1  
begyn te Mandag d. 19. Januar. 

Senge- 2.1dstyr. 
Dobbelt bredt, højrødt Dynebolster, garanteret 

fjertast udsælges tor pr. m. 

Stribet 105 cm. bredt fjedret Bolster til Un- 
derdyne fra pr. ni. 

Hvidt stribet Satin til Dynebetræk dobbelt 
bredt udsælges for pr. m. 

Kulørt, stribet Dynebetræk dobbelt bredt, god 
vaskeægte Kvalitet pr. nr. 

Dobb. bredt, kraftig, ruttdtraadet Lagendowlas 
udsælges for pr. m. 

Ubleget dobbelt bredt Lagenlærred fra pr. m, 

Meget kraftig Kvalitet lielltnned Hørlærred 110 
cm. bredt udsælges for pr. ur, 

Spiralsenge udsælges Ira 
Spiralmadrasser - 
Hessiaosmadrasser med Skraa- og Fodpude, 

prima Kvalitet for 
Reformmadras med fast Hove Istykke og med 

stribet Stoutbetræk udsælges tor 
Barneudtræks-Trasenge fra 
Tilsvarende Barne-Hessiansmadras med Skule- 

pude fra 

~øm. 	 • 
Under Udsalget gives 10 Kt. paa alle ikke i Forvejen nedsatte 'Varer 

ammaisera~~~~~ 	 • 

3,96 

3,00 

2.98 

2,25 

2,15 
1,90 

4,46 

15,55 
10,68 

15,20 

15,20 
16,85 

6,15 
6,93 
4,05 

2,93 

0,98 

1,24 
1,48 
0,98 

1,22 

0 78 
1,15 
0,88 
1,13 
0,90 

1,49 

.7Culerte Somuldsvarer. 
Ensfarvede Bomuldsfloneller 	al 	vor 	bekendte 
gode Kvalitet. 	Rosa - lysebiaa 	- 	grant - hvidt 

	

udsælges for pr. m. 	1,26 

Smukke, moderne, stribede Floneller passende 
til Pyjamas o. 1. 	udsælges for 	1,75 

Kulørte Floneller 	til 	Kjoler, 	stort Mønsterud- 

	

valg pr. m. 	14$ - 1,12 

Prima svære Velourfloneller 	til Morgenkjoler i 

	

flotte Mønstre udsælges for 	2,20 

Bomuldstøj 	til 	Kjoler 	og 	Forklæder, 	gode 

	

praktiske Mønstre Ira 	pr. ni. 	0,98 

Stribet Skjorletlonel 70 cm. bredt, ekstra svær 
Kvalitet, 	holdbar Farve, pr. 	re. 	148 

Cretonner til Kurvepuder m. ne Smukke Go- 

	

belinmønstre fra 	pr. 	rn• 	1,35 

.7fIcedevarer. 
Svær Kvalitet Covercoat 	145 cm. bredt, udmær- 
ket egnet til Ridebenklæder, Pige- og Drenge- 

	

Frakker, samt 	til 	Drengehabitter 	pr. 	nr. 	7,45 

Mørkt, 	'hele ret Stol 	140 cm, 	bredt, 	passende 
til Nederdele 	og Habitter 	til 	mindre Drenge 

	

udsælges for pr. m. 	3,30 
En 	svær, 	diagonalvævet, 	merkmelleret 	Vare, 

	

140 cm. bred, udsælges tor pr. m. 	4,05 
Vor 	bekendte 	rnarineblaa 	Drengecheviot 	130 

	

cm. bredt udsælges for pr. nr. 	9,68 - 6,75 	5 85 

Stor! Udvalg i Stoffer til Herre-Habitter og Overfrak-
ker. Og yderst billige Prised 

.7rjolefejer, Fløjler, 2lldmouseliner 
Et Parti dobbelt brede ensfarvede uldne Kjole- 

	

løjer I smukt Farveudvalg pr. m. 	2,20 
Smuk Crepe-Mohalrvare dobbelt brede I mange 

	

Farver, meget holdbar Kvalitet 	2,48 
Et Parti heluldent Kjoletøj 	100 cm. bredt svær 

Kvalitet 	I 	mellembina 	pr. 	m. 	3,15 
Solid heluldent, sort og kulørt Cbeviotsvare 90 

	

cm. bredt pr. m, 	4.35 
Prima 	Kvalitet 	i 	helulden Poplin 	dobbelt bred 

	

i sidste Modefarve og sort 	5,25 
Glatte Fløjler i 	mange Farver 	 4,90 	2,58 

Sort og 	kulørt Uldsatin dobbelt Bredde at Ms- 
emsin 	du Nords 	eget 	landskendte 	prima Fa- 
brikat, 	haves 	i 	alle 	kurante 	Farver 	udsælges 

for 	pr. 	m. 	6,0$ 
Denne Kvalitet farts kun i Magasin du Nords Urinalg. 

Prima 	franske Kvaliteter 	heluldne Uldmouseli- 
irer 	udsælges tor 	3,15 	2,68 

Sardinlejer. 
Kulørte stribede Etaminegardiner 	i 	stort Man- 

sterudvaig 	udsælges for pr. ni. 	1,13 - 	1,05 	0,90 
Lette, 	klare, kulørte Gardiner 	udsælges fri 	0,63 
Hylde, 	klare 	Gardiner 	haves 	i 	meget 	stort 

	

Udvalg fra pr. m. 	0,50 

En Mængde Rester i større og mindre Maal udalges 
til 	ekstra 	nedsatte 	Priser. 

Yigeforfilteder 
i 	praktiske, 	stribede og 	blanprikkede 	Mønstre. 

Alle 	Størrelser. 	Frit 	Valg. 	1,75 

41 flarli jersey-Dame6enklæder. 
Svær Kvdlitel i 	gran og drap udsælges for 	3,38 

Alle Skindkraver 
udsælges med 15 pCt. Rabat og vil paa Grund at mit 

storr Lager foreløbig 	ikke blive forhøjet 
ved den nye Told. 

Sluser, Kjoler, Nederdele 
udsælges med 20-25 pCt. Rabat, 

mængde ilester 
at alle Arter, fremkomne i Aarets Lob udsælges 

til 	ekstra 	nedsatte 	Priser. 

: ft 

Svære Vaffel-Sengetæpper fra 
God fyldig Ande-Halvdun fra pr. kg. 
Hønse- og Fuglefjer fra pr. kg. 

Yfvidevarer og Drejler. 
Prima udvasket Medium 72 cm. bredt udsælges 

for pr. ne 
Extra smuk Kvalitet udvasket Medium 77 cm. 

bredt udsælges for 
do, 	 do. 80 cm. bredt - 

Mange Kvaliteter rundtraadet Dowlas fra pr. In. 
Ubleget svær Kvaliteter kipret Tvistlærred ud- 

sælges for pr. m. 

Rundtraadet ubleget Tvistlærred Ira 
Ekstra god Kvalitet 	do. udsælges for pr. m. 
Tærnet Viskedrejl fra pr. m. 
Bleget stribet Haandklædedrejl fra 

Ubleget 	 do. 	fra 
Stribet hellinned do, prima Kvalitet 

1=111101111111~111~Mll 

anbefaler alle, der har Brug for Varer nu eller i nær Frem-
11  tid at benytte Lejligheden under vort Udsalg, til at købe vore 

i Forvejen billige og kurante Varer til en yderlig nedsat Pris. -
Vi har det største Udvalg, gode, reelle Varer og de billigste Priser 

Restlageret af alt Overtøj kan 
kobos til yderst fordelagtige Priser. 

Mindste Rabat 20 pCt. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plancli. 

finaler CDiUnni og 9iebtn41 
meb tre friffe .--",)o»eber 	brinte 'Bøn= 
uer, it»e 	ffettrrter, 1U)e gule :Qrter ag fiobe 

fal.tge 
?Ilte Qoloitiatti4rer fælge,. meget »Mg, 

tocl »i giger 4 per. »eb fantant 13etating. 

gitorblaubet )attbMijn. 

øger Ile en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 

ler D(. en Svend eller Lær. 

ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør lie snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1800 Hjem og læses af sart godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her I Bladet vil derfor som 

godt sent altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

llbfnrget fortfirtte .1'11)111 hibere og tit familie 
billige $rif „, Der gives 10 pCt Rabat paa 

alle -Varer undtagen Uldgarn Jens Hansen. 


