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Otto Gortiltaka.
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Annoncer 10 øre pr. rum, efterf. Gange 8 ø.
Forretningsann. 8 -

-

6 ø.

Fredag den 2. November

Regn.

Annoncer og lokalt Stol mav være indleveret_I
senest 2 Dage Inc bladet udgaar.

fandt Venner alle Vegne.
Der siges, at Ungdommens Tid
er Venskabets Tid, vel fordi man
da slutter et Venskab lige saa let,
som man skifter Frakke. Men el
det egentlig ikke en overfladisk
Betragtning, der har skabt dette
Ordsprog, thi hvor lidt er de Venskaber ikke værdi Som Regel da.
Man er glad fordi Solen skinner
og Skoven er grøn, og man er
ung og skal ud at more sig. Hænderne rækkes ud til alle Sider og
man lader uden synderlig Kritik
gribe dem, hvo vil.

midnatssolens Vand.

Det regner i Dag ...
Det regner i Dag,
det regner i tyste Timer,
For den, der lytter,
det lyder saa skært,
saa skønt som om
Solvklokker kimer.
De sitrende Lyde risler ned
fra Stribernes solvgraa Stimer ..
Timerne tøver ... Tiden er træt.
Den giver sig gode Stunder.
Saa roligt bliver dens Aandedræt.
Tryg og i Drømme den blunder.
Et hamrende Hjerte
kan føle sig let
og læget for Længsler og Vunder!
Ander,' W. Holm.

Og slipper de igen og andre
tager ved, nu ja, saa kan riet jo
være lige saa godt,

Sorte Snegle glider
over vaade Veje.
Bregner samler Regnen.
Sagte blæser Skoven,
og en Graaspurv kvidrer:
her er godt at være.
Regngraa spejler Himlen
sølvgraa sig i Aaen,
og en Sluse bruser.
Nøkkeroser svømmer
langs de grønne Bredder:
her er godt at drømme.
Otto Gelsted.

Lun er Luften, lind af Væde.
Himlen som et Silkeklæde
hvælver sig og varsler Regn;
fine, sølvgraa Farvetoner,
i hvilke Birkes Kroner
ciselerer deres Grenes
spinkle Tegn.
Stæren tier. Kun den lille
Finke bryder med sin frille
den forventningsfulde Ro.
Ingen Vind sin Aande spreder,
Jorden Frøkorn tyst bereder
sig til efter Regnens Fald at gro.
Lun er Luften. Al Ting tier,
al Ting, spændt af Attraa, bier
paa det store øjeblik.
Alle Kim har aabne Munde
for at drikke ud til Bunde
Regnens rige, grødefulde Drik.
L. C. ~leen.

Velsignede regn, som rinder
fra himlenes sluser ned
og blomstrenes bægre finde
og kornet i agren med.
Velsignede regn, som brister
mod gadernes hede sten,
velsignet er du, som frister,
at skylle en synder ren.
Jeg knæler og takker, takker
ior liv, som du gød i mig,
i blomster paa tørre bakker,
i lyng og i lov paa hej.
Velsignede regn, som kvæger
+ vort hjerte og markens liv,
Jeg hilser fra blad og hæger,
jeg takker fra aks og siv.
Fra træet med støv paa stainnie
solsaar paa blades bund
er takken den samme, samme.
Dit korn i den sidste stund.
De takker dig, regn, de takker
og drikker med graadig mund.
Nu vaagner de turre bakker,
nu smiler hver li og lund.
J. Anker PnnInen.

19'8

Med den Udvikling, Samfærdselsmidlerne i vore Dage har taget, regnes det ikke længere for
nogen Sjældenhed at gøre en Udflugt til „Midnatssolens Land".
Som Rundrejse kan Turen foretages fra Trondhjem paa en Uges
Tid. 'Farten der er noget af det
herligste man kan tænke sig, og
ved at gaa indenskærs bevæger
Dampskibene sig stadig i roligt

Vand. Nordkap, der for det meste er Rejsens Maal, er et imposant Forbjerg, som ligger paa
øen Magero og med sine mørke
Fjældvægge hæver siger næsten
lodret op af Ishavet. Som en kæmpemæssig Forpost staar den her
paa Vagt og beskytter Europas
Nordpunkt for Polarhavets Angreb. En vældig Kæmpe er Nordkap, hvilket man vel nok firar et

Sæt dig et Jaal
og tag fat.

gelse fra din Side, kan du let faa
Lov at vente hele dit Liv.
Søg efter Muligheder og faa
saa meget ud af dem som muligt,
efter at du har fundet dem.
Tager du fat paa, hvad der i
øjeblikket tilbyder sig af ærligt
Arbejde, og udfører det med Samvittighedsfuldhed, kan du være
overbevist om, at det større og
mere attraaværdige kommer senere
— næsten uden, at du egentlig
aner hvordan.
Det ubetydelige, du ved første
Lejlighed giver dig i Kast med,
forøger antagelig en skønne Dag
din Interesse, saa du sætter dig
for at bruge netop dette lille ubetydelige til noget stort.
Du kan ikke sove dig til Berømmelse.
En Livsstilling kræver strengt
Arbejde og Forsagelse og tit ogsaa Sult og Nød; men er du et
ærligt Menneske, der har sat sig
for at ville naa Maalet, ja, saa
naar du det ogsaa; men husk, at
det ikke er ligegyldigt, hvilket
Maal du sætter digt
Du maa vide med dig selv, ost
du virkelig har de Evner, der
skal til for at naa netop det Maal,
— om dit er Mand for at sætte
det igennem, saa din Energi ikke
slipper op paa Halvvejen.
Det værste, du kan gøre, er at
sætte dig som Maal at blive alt,
for saa bliver du nemlig intet.
Vælg, hvad du virkelig har Lyst

Unge Mand og Kvinde, du maa
vide, hvad du vil, — du maa
have dig et Maal, et stort og
smukt Maal, der drager og trækker i dig som en stor Magnet.
Og det hjælper ikke noget, om
du undskylder dig med, at du
ikke har noget at hige efter eller
noget at arbejde for og derfor
ikke ved, hvad du vil, men kun
tumler rundt for Vind og Vove.
Er der i øjeblikket ikke saadan
noget særligt, du har Lyst til eller Interesse for, noget, du længes
efter at blive eller naa, saa er det
allerbedst og sundest for dig at
tage fat paa, hvad der først byder sig af nyttigt og ærligt Arbejde, og saa maa dit foreløbige
Maal være dette at udføre det
Arbejde, du saaledes ved den
tørste Lejlighed tager fat paa, saa
godt du formaar, og gøre det til
din Mulighed.
Der gaar ikke en Dag, uden at
du har en Mulighed for at kunne
udrette noget nyttigt og godt; men
for at faa fat i en Mulighed maa
du npsoge den og lede efter den;
for staar du i din Dør med Hænderne begravede i Lommerne med
den Overbevisning, at din Mulighed eller din gode Chance nok
skal melde sig selv uden Anstren-

Naturligvis er den herlig, den
unge sorgløse Tid. Men den modnere Alder bringer alligevel et Livsindhold, som den ikke kender,
og som man trods alt mer eller
mindre bevidst tørster efter. Jeg
har selv følt, hvordan de Ord af
Fru Blicher Clausen gav Genklang
lille Indtryk af ved at se oven- i mig: „Skriv, skriv du dejlige
staaende Billede. Bestigningen af
Liv, ondt eller godt, stort eller
Fjældet er om end ikke farlig, smaat — blot ikke de tomme,
saa dog noget besværligt Paa hvide Blade". Ja, saadan omtrent
dets øverste Top staar en Granit. er det vist det hedder. Bare opstøtte, der er rejst til Minde om leve noget.
Kong Oscar s Besøg her i Aaret
Og de fleste faar dette Ønske
1873. Den længste Dag varer her opfyldt, de faar skrevet og tit med
fra 11. Maj til 30. Juli, altsaa i en tung Pen, sjældnere med en
mere end halvtredje Maaned gaar lettere.
Solen slet ikke ned ved Nordkap.
Men naar de Tider er inde, da
den tunge Pen føres med langsom
og haard Haand, aa, hvor gør
til og Interesse for, og tag saa det da godt at faa et trofast Haandogsaa tillige i Betragtning, om du slag af en Vennchaand og se ind
egner dig til det eller ikke. Men i et Par trofaste, varme øjne.
tror du, at du kan, er du helt Hvor gOdt, det ved kun den, der
sikker paa dig selv, saa tag fat har erfaret det.
Men de Venner er sjældne, der
med Lyst og Energi og gaa lige
mod Maalet, angrib i et bestemt, staar trofast hos i tunge Dage.
Da er „Venneskaren" tilbøjelig
Punkt, saa lykkes dit Angreb.
Det er ligegyldigt, enten dit Maal til at tynde ud. Der er saa faa
er at blive Sypige eller Lærerinde, Venskaber, der holder, naar de
proves, og da er der Grund til
Skomager eller Præst.
Energien maa være det samme. at spørge: „Sig mig, hvor findes
Du maa ligesom hele Tiden det?"
Det er dog ørkesløst, ja, og nedhore en indre Stemme, der hvisker: du maa og skal naa dit brydende at forbitres tor meget
Maal, og du naar det bedst, hvis der over, Vilde de skuffede i Stedu arbejder frem imod det med det for at forbitre Livet ved staNøjagtighed og Agtpaagivenhed. dig at tænke paa troløse Venner
Jeg kender ikke saa faa dyg- erindre sig, hvor ofte de selv har
tige og evnerige unge Mennesker, svigtet, da kanske Tankerne blev
der løber fra det ene til det an- af en anden og mere frugtbar
det, er aldrig tilfreds, bliver kun Art.
Og for øvrigt: I hvor ringe Kvanhalvfærdige med det ene, for deres Interesse svækkes, og saa be- tum findes ikke det fuldkomne,
det helt ud fejlfri her i Verden
gynder de paa noget andet.
Den Slags Mennesker bliver in- bande hos os selv og andre.
gen Ting, kommer aldrig i føren- Guldgraverens Arbejde er i denne
de Stillinger; thi det kommer man Henseende betegnende, — hvilke
atm ved at holde ud og i sin Mængder af Jord og uædle MeUdholdenhed være nøjagtig og taller maa han ikke gennemarbejde
for at finde de enkelte sinaa bitte
paapasselig.
Guldkorn.
Nej, lad os være glade for de
faa — maaske kun den ene Ven,

Vensfia6.
—o—

„Venskab er violet, sig mig
hvor findes det", sang vi tankeløse i vor Ungdom — hvor vi

der blev hos os, da alle de andre
gik. Er det ikke meget mere, end
vi har fortjent, naar vi tænker paa,
hvor ofte vi selv svigtede.
Elisabeth

Yisfieriet
paa Mornfiolni
i garn le Dage fortæller Ph. R.
Dam I ,Folkeliv og Indstiftelser
paa Bornholm":
— —
Vintertiden og dens forskellige
Tildragelser og Rørelser, saa som
nys Jagten, leder Tanken hen paa
noget saa beslægtet og ligeartet
Som Vinterfiskeriet. For ikke stort
længere end godt og vel en Menneskealder siden levede og virkede
Fiskeriet under vidt forskellige
Kaar i Sammenligning med hvorledes det er for nærværende Tid
Det, at drive Fiskeri, saadan, at
det kan forslaa noget, og ikke
som Søndagssport alene, er i
Sandhed al Tid en stræng og mejsom Syssel, og kræver megen
bande aandelig og legemlig Livskraft af dets Udøvere. Og i Fortiden var Fiskernes Kaar ikke
blidere, snarere strængere end i
vor Samtid. Hvorfor? Fordi Fiskerne savnede baade ordentlige
Havne og Dæksbaade, som det
var aldeles umuligt at anskaffe
sig ved egne Hjælpemidler, og
navnlig, saalænge der ikke var
Tale om Statsbidrag. Der saas
ikke andre Fiskerfartøjer, end smaa
aabne Baade, ikke meget større
end store Skibsjoller, som maatte
trækkes op paa Landjorden, for
ikke at plyndres bort af Storm
og Søgang paa den aabne Kyst,
uden Havn. Fiskeri-Redskaberne
var i det hele meget tarvelige og
ufuldkomne. Og Fisker-Familierne
maatte paa mange Steder slide
haardt, for at undgaa at komme
paa Fattigvæsenet. Kun enkelte
mere formuende Fiskere havde
anskaffet sig nogle store Baade,
kaldet „Eger", som dog paa ingen
Maade kunde maale sig med Nutidens Laksebaade. Og derfor indbragte Lakse- og Torskefiskeriet
(det vigtigste Vinterfiskeri) for 50
Aar siden maaske ikke en Tiendedel af hvad det nu indbringer.
Kvasefarten med Torsk til København og andre Steder var ret
livlig.
Et Par smaa Skildringer af Vinterfiskeriet, som er overleverede
fra Folkemunde, maa her kunne
være paa deres rette Plads.
Det var en Vinter med usædvanlig stærk Frost. Havisen omspændte Øen med sit kolde Favntag, Kysterne og Skibsfarten spærredes af Isen længere end Øjet
kunde naa ud mod den mørkladne
Horisont. Fiskerne hugge under
saadanne Omstændigheder Hul
paa Isen, for at pilke Torsk, I
dette Øjemed gik 2 unge Fiskere
ud fra Snogebæk og huggede en
Vaage. Da brister Isranden under
den ene af dem, og han faldt ned
i Vaagen, førtes af Strømmen ind
under isen og — blev borte med
det samme. Men i det Øjeblik, da
han endnu havde Hagen over Havfladen, sagde han ganske fattet
og koldblodigt til sin Kammerat:
„Jeg tænkte det min Sjæl nokl
Farvel Dia!"
(Saaledes som ovenfor meddelt
er det fortalt af en gammel Mand).
Havisen krævede i Tyverne ogsaa sine Ofre af andre end Fiskere. I en usædvanlig haard Vinter timedes det, at to Disiple ved
Rønne lærde Skole, Sønner af velhavende Borgere i Neksø, besluttede at gæste Slægtninge og Hjem
i Juleferien. I dette Øjemed vilde
de paa Skøjter (,Skridtske") gaa
over isen syd om Landet. Men
borte blev de, ingen saa' dem
mere; en graadig Vaage havde
opslugt deres unge Liv, — de gik
samme Vej, som deres ovenfor
omtalte Landsmand, Fiskeren.
Omtrent i Midten af Trediverne (i Vinteren 1837-38) var en

Fisker tilligemed en halvvoksen
Dreng i en Fiskerbaad sejlet ud
fra Fiskerlejet Boderne i Aaker
Sogn. 1 en barsk og stormfuld
Vinternat blev Baaden drevet over
til Svinemunde, til stor Overraskelse for Tyskerne, som modtog
deres sjældne Gæster paa en overmaade venlig og forekommende
Maade. Kun en eneste kedelig
Side var der ved dette Mode, idet
de mødende aldeles ikke kunde
forstaa hverandres Tungemaal.
Derfor maatte de, saa godt som
muligt, se at hulte sig igennem
med alle Slags Tegn og Fagter.
Efter nogle Dages Forløb blev
Fiskeren og hans Dreng i et Skib
med deres Baad paa Slæbetov
næsten i Triumf førte til Rønne.
Fiskeren en yngre Mand, en mandig og kraftig, skøn Skikkelse,
havde vist nok gjort et behageligt
Indtryk paa SvinemUnderne. Hans
Navn var Jens Larsen Vest.
Til Livet om Vinteren hører
Isfarter til den skaanske Kyst.
Noget saadant er kun indtruffet
meget sjældent; vistnok ikke tiere
end med 20-30 Aars Mellemrum
i Gennemsnit.
For i en Vinter, der i sin Haardhed har forvandlet Havet til en
mere eller mindre fast Bro af Is,
at komme i Forbindelse med den
øvrige Verden, især København
og Danmark i det hele, udrustedes der gerne en Baad paa en
Slæde, — for at der skiftevis
snart kunde glides og snart sejles, alt efter som der var Is eller
Vand at færdes hen over. To, tre
kraftige Mænd, forsynet med Pelse
og Vandtøj, forsvarlige Vandstøvler ikke at glemme, og med et
godt Forraad af Mad og Drikke
og et ikke mindre godt udholdende
Mod, og særligt frem for alt kraftige Arme — disse var Vilkaarene.
Saa vidt vides haves der ikke noget Eksempel paa, at en Isfart fra
Bornholm er mislykket.
I Vinteren 1700-1800 var al
Samfærdsel mellem Bornholm og
Omverden paa Grund af Is afbrudt
fra December til Midten af Maj
Maaned. I Vinteren 1804-5 kom
der fra Midten af December til
Udgangen af April kun een Gang
Tidender fra København. Men der
forlyder ikke noget om Overgang
paa Havisen.
Derimod opbevarer Historien
sikkert Kundskab om, at nogle
Borgere fra Rønne den 9de Marts
1838 med lsbaad gik fra Øens
Nordkyst til Skaane og derfra videre til København, hvor de ankom den 23de Marts. Der var
intet Steds øjnet aabent Vand.
I Vinteren 1839-40 morede
Folk paa Bornholm sig som sædvanlig med Gilder og Komedie,
og først efter at disse Adspredelser var forbi, kom Budskabet fra
København om at Frederik den
6te var død den 3dje December
1839.
Vinteren 1847-48 var ogsaa
meget stræng og Havet var spærret af Is i flere Maaneder. Langt
om længe hen paa Vinteren korn
en Jagt, der havde arbejdet sig
gennem Isen, hjem til Rønne med
Budskabet om Kong Kristian den
ottendes Død Imidlertid havde
Rønneboerne holdt fornøjelige Vinterballer med Taler og Skaaler
for Kongen lang Tid efter at han
var død, akkurat som den Gang
Frederik den sjette var død.
En Vinter i Tyverne forefaldt
en Begivenhed der blev meget
omtalt. En Bonde, der boede paa
Sortegaard i Aaker (hans Navn
var Jokum Kristiansen), kørte i
Kane med sine to prægtige hvide
Heste for ad Vejen til Nexø. Under Vejs mødte han Amtmanden
kørende den modsatte Vej. Nu
skulde Bonden jo vige Sporet for

Amtmanden, men nej! — det gad
Sortegaardsmanden ikke, han følte
sig ligesaa meget som noget paa
det hele Land, Amtmanden indbefattet. Og Enden paa dette Sammentræf blev, at Amtmanden, som
var en sagtmodig men derhos en
brav Mand, korn til at vige Sporet for Sortegaards-Bonden —
,Saa blev dette Optrin tegnet af,
og Billedet hænger oppe i Kancelliet" — lyder Fortællingen derom fra hine Dage.

den ny Herre-Ulster hos mig
og De faar den rigtige Frakke
til smaa Penge.

Andreas Thomsen

Kolonia1=Varer
For at bedømme
en Vares Kobsværdi maa
Kvalitet og Pris sidestilles — og
ikke kun alene søge de
billigste Priser.
Hos mig faar De Kvalitetsvarer
til den rigtige Pris, da jeg har
over 25 Aars Erfaringer i Indkøb.

H. GRAN, Gudhjem.

Harald Jørgense n,
Gudhjem.
Tlf. 1;3.
Tlf. 13.
Kolonial, Vin, Tobak, Cigarer, Konserves.
Altid friskt fra Køleskab.
Udsalg fra Slagteriet.

er-Rensning
Det meddeles herved, at vi har aahnet et
moderne Fjerrenseri, hvor vi damprenser
alle Slags Fjer og Dun.
I ældre Dyner og Puder findes altid mange
udslidte Fjer og meget Støv, dette fjernes,
og Fjerene bliver atter fyldige og lette.
Raafjer renses og dampes, hvorved de faar
deres fulde Varmeevne og befries for
Skæl og Støv.
Priserne for Rensning er smaa, f. Eks. en
alm. Dyne 3,75, Hovedpude 1,23, Raafjer
1,00 pr. kg.
Dyner og Fjer der ønskes rensede kan
indleveres hos: lir. Andr. Thomsen, Hasle
og Hr. Joh. Sørensen (Torvet), Sandvig.
Rensning udføres foreløbig hver Onsdag.

S. Kieer'gaard,
Tlf. 36.

Det bedste Opbevaringssted for

Cement

Tlf. 36.

SKANDINAVIEN
AMERIKA LINIE

Bygnings-Artikler,
Brædder, Tagpap, Som, Hængsler
og Skruer anbefales.

Next> "
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Eneste direkte Ruter fra Kehenha.n til New York og
Canada med regeiroressIg Afgang flere Gange hver Md.
Til Caniide ingen PIISVIKC ring og Liniens egne Folk
INNIP EG,
modtager PAnsaaererne I if A LIV A X ng
Ved Ankomrt til Crtnn.la kan Arbejde •nvlses til
-nr,,eldrie, gifte og ugifte, sutt III unge Piger.
•-ed alle On:vanIqger fjas gra tis fra Faisal; ; r••
eller hos;

logtr, Shitter, 91anne, 9iogtr. $33ornit3fa, 9tero,
83eterten, Evantfe,
`Bogir. fl. fflornit4fn, Valinne, [gagat $. ?Inter 13aulfen, tnafe

i flere Miles Omkreds; — derfor
altid findelt, reel Vare.
Forhør om Prisen.
Jeg bringer gerne Cementen

Gode, nojagtiggaaende

tre

H. GRAN, Gudhjem.

Gaver i Selv, Plet, Smykker
Briller og Pincenez.
Gravering udføres.

Andespil.

Ricfi, vielsen.

Olsker Husmandsforening afhol
der festlig Sammenkomst med Andespil for Medlemmerne Lørdag d.
8. November Kl. 3.
Der bortspilles 2 Gæs 6 Ænder 2 ægte Tillægshaner.
Bestyrelsen.

Østersøbadet Bornholm
afholder ordinær Generalforsamling paa Hotel „Allinge" Fredag
den 9. Kl. 5,30.
Fællesspisning Kl. 7. Man hedes
tegne sig.

DrengeSportshuer
her,

Andreas Thomsen

adio

3 Lampe
TelefunkenModtagere
sælges ined
alt Tilbehor
og Højtaler for

150 Kr.
En brugt 4 Lampe-Modtager Maar
til Salg for 100 Kr., dersom
Handel kan ske i denne Uge,
Demonstreres gratis.

Hasle Installatorforretning
Tlf. 12K
Fikse og stærke

»amestremper
fra 1,50

5fedvig 217arekmann,
Hasle.

Ved De
at ,NORDBORNHOLM" hver Uge bliver trykt i
tre Tusinde, fem Hundrede Eksemplarer
og kommer til hvert Hjem i Allinge-Sandvig Tein — Olsker — Rø -- Klemensker — Rutsker
— Hasle -- Gudhjem og Østerlars

•
,NORDBORNHOLM• yder Dem derfor ilere
Fordele end noget andet Blad paa Bornholm.
De bor i egen Interesse sende Deres Annonce
til ,NORDBORNHOLM". Det er billig Reklame.
Tlf. Allinge 7.I.
Postgiro 14146.

SLIPS
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Største Udvalg.
Bedste Kvaliteter
Billige Priser.
Mat
VICTOR LAriCK
Tzlf 5
ALLINGE
Teit.5

▪

SLIDOL er

et eneste Middel

mod Skæl og Haaraffaidl
Eneforhdl. for Bornholm:

Allinge-Sandvig Gymnastikforening
Christensens Sal, Lordag

afholder paa

0. R. Kjær,

d.

3, Søndag

grammofon

d. 4 Novbr.

Marckmanu, Hasle. Tlf. 90.
Odeon, Polyfon

Kunsthonning star elloollill Bazar m. Tombola
Barber og Frisør, Hasle,

0. C. TRANBERG,

I Salen forefindes

ekstra

Kvalitet er hjemkommen

fin

1

C

I

der Fodboldkamp mellem Viking I.,

I

Komiteen.

Milalain~1=11~1~1~01

Kød

og Pølser

modtages til
Slagterm.

IStort Udvalg i færdige Habitter,

Mit Slirsederi anbefales.

Phillipsen, Sandvig.

Stoffer til

Ost!

Prima

Tlf. HASLE

moderne
Habitter, Frakker og Ulsters i stort Udvalg.

altid billige Priser.

Dæk
6,50 5,00 og 3,00
Slanger
2,00 1,50 og 1,10
Kædeskærme 1 Kr.
Pumper 75 Øre
Klokker
0,75 0,50 og 0,35
Haandtag 0,75 0,50 og 0,25

moderne

Varer kan nu købes

Allinge Bogtrykkeri

af Foto-Artikler hos
Ring op Telefon 74

Fotograf Kislier, Allinge
Xe6 ifike ved ferene,

akkelovne,

og gaa ikke for langt, naar De lige her i den nærmeste By
kan købe fikse og billige Ting I Broderier, -- f. Eks. stor
Lysedug og to Lobere paa Lærred — hele Sættet Kr. 2,75.
Store Pyntehaandklæder 2,50. Toiletgarniture 1,00. Største
Udvalg i alle Slags paategnede og paabegyndte Broderier.
};Alle Slags Garn,

sorte og emaillerede.

Lageret er godt forsynet med
Ovne i mange forskellige Stilarter

det mest brændselsbesparende og

Gudhjem Manufakturhandel

Priser, kan jeg anbefale alle, som
ønsker at kube en ny Ovn, at se

P

mit Lager.

px

Kaminovne til et og flere Værelser
Petroleumsovne, lugtfri og stærkt
varmende.
Ovnforsatse i Messing og Nikkel.
Ovnskærme, Kulspande,
Kaminspande anbefales

C.

47i1
01%
ALLINGE

+.14

Mønsteds fløjline Produkt 55

Honning
Bornholmsk Bihonning i
og V,
New Zelands de.
Kilo Glas
Extragod Kunsthonning i 1/2-kg. Ds.

Varin, Ilfinke.
hibs

Pegank,97yfieder
Sjaler,
2)interkaa6er,
Natte

Nansens
Enke
vig.

Paalægsforretniugen anbefales.

Ny hjemkomne Fiber.

Middag.

A. Lyster
11~111101~1
Klædesko

Største Udvalg i Byen.
Billigste Priser.
0. H. Bleer Hasle.

Udsalg
paa Menighedshjemmet

Tirsdag d.

6. November.
Udsalget aabnes Kl. 3.
Gaver modtages med Tak

paa

Menighedshjemmet Mandag d. 5.
November og paa Præstegaarden.

med dobb. Gummisaal)
Nr. 39-40 Pris 1,65 Kr.

LÆS VENLIGST vore
•

grønne Sedler, som

•

gælder hele November.

(de fleste

Træskomager Larsen,
ALLINGE.

•
Forretningen er aaben
SØNDAG fra Kl.

Elletræslio

Manufakturhuset

paa Lager.

HASLE

Nr. .10-13 Pris

11,50

Kr.

filemmesito
Mange Kvaliteter i Klæde-, Plyds-

og

Skind med extra stærke

Saaler til idioti billige Priser,

Træskomager 'Larsen,

ligste Priser

ALLINGE.

GE[111G JOBENSD, 11~1111111.10111111111111
TIL GUDHJEM 58.

Møllers Bogbinderi
Chr. Diderihsen, Rønne.

Indbinding af Beger. -- Protokolfabrik.

Tlf. 466.

Papirvarer.

I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. -- Hurtig Lovering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.
M11111~1~

•

Appelsiner
søde Jamaica 25 Øre Stk.
Meget fine Spiseæbler
35, 50 og 65 Øre pr. Halvkilo.
Nye hjemkomne

i

911041,94.01,0111•111

Xursus
Dameskrædersyning og Tilklipning
Dag- eller Aftentimer,
Stoffer medbringes og Mønstre
erholdes ved Afslutningen.
Nærmere efter Aftale,

Th. Pedersens Modeforretning

anmodes høfligst om at indsende [vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Belobet I 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

11•91,0011111~0•••

Hasle Snedker- og
Bygningsforretning.
af Ligkister, Ligtøj og Ligsenge,
Til. H asl e 35.
Største Lager

Smyrna Figen

los Vægt.

J. B. Larsen.
FMISOi og hg
Jorder i Klemensker. Omstrejfende
aflyses paa Vestre Pilegaards
Hunde bliver nedskudt

Slagteheste.
Heste til Hjemmeslagtning kubes til gode Priser.
Konrad Nielsen, Østervang.
Tlf. Allinge 103 x,

ALLINGE.

De flt)erierencle

4.

Træskomager Larsen

er hjemkommet til bil-

Øre

0. C. TRANBERG,

faas varm hver Fredag

ar:

Tlf. 466,

margarine

Kaffedug blaa Seddel Nr. 41
30
Spisestuesæt graa
Divanbord grøn m. Dato 48
Sofapude hvid Seddel Nr.
37
Slumretæppe grøn —
128
-Dukke gul
-98
Slumretæppe rød
86
Broderet Tæppe h. —
Adgangskort.
Nr. 57
Spisestuesæt
— 179
Pudeskammel
-- 18
Lysedug

Treeshostøvler

solide Ovne til billigst mulige

)

afhentes hos Fru Capt. Hansen.

Øre Pakken — føres i
Hindbær, Jordboer,
Appelmin, Citron

Olodhudding

Hedvig ffarefimann, Xasle.

Tlf. Hasle. 90.

dig foretager Forsøg for at finde

tillige søger at fremstille smukke,

Ved Sømandsforeningens Basar
er følgende Nr. udtrukne og kan

Telefon Hasle Nr. 74-

Telefon 4.

og Størrelser, og da Fabriken sta-

••••••••••11>4fiek

Hjemmelavet

Et godt Resultat beror paa godt

K

Forbudt for Børn.

• 5. Collett, ?Willy.

Regninger, Noddeleiser, Konvolutter,
Dagm-Dato, Vekseibianketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Rediemskort
leveres bedst og billigst fra

et af Deres egne Billeder blive.

ved Havnen.

Lystspil i 6 Akter,

Sasora, Fromagepulver
25

4. November KI. 8

Fyrst itoll Pdppeolieiffi

7 Breve 1 Kr.

kan tit

For-

Søndag den

andg, l. Vrinillie. Rom,
Chorolude. Appelmin, Citron

f

k

Amatørfotografer.
ling. — Køb derfor Deres

•

Tlf. 66. Torvet, Hasle. Tlf. 66.

Priser i

3. S. .Carsen, .271inge

brug

411

til meget rimelige

saasom

Materiale og sagkyndig Behand-

116

nye Yilifiatk
grye gfuer
H. ANDERSENS Cykleforretning
nye Xerreslips
•
Buddingpulver Set.Helenas
“.-)re ane r ,t‘11.1'‘)d.5 1144

Kok derfor dere" Omt

tsker.

3 Xerepelse,

Cykletilbehør

Alle Tryksager

Kvaliteter og

Et værdifuldt Minde

samt Guitarer, Mandoliner, Harmonikaer og blundharmonikaer
købes fordelagtigst i

Ulsters.

Nye

Disse nye

Ru

r e ....••••••••••

Vaikke

Emil Westh's
Ur- og Guldsmedeforretning,

Chr, Westh's Herreekvipering og Skrffideri, Allinge.

Ægte Eruentlinler-Ont IÆffiker
grotter Allpetnue
~mk fninntenbert-Ogt •
fuldfed Ementhnter do. sekweitzeromt
do. Tilmitteropet
do. Gundeomt
110.
itomtlmj Juleost
• halvfed lagret Gundansd
• Steppeost
Ejdantomt
Guild» med Kommen
Myffeont
Klomterokte
Smart, grønne Oste
Lagret Miderioet kun I Kr. kg

Armbaands
Lomme IMOD

er nu hjemkomne.

Frakker og

Jacobsen, Btekkelyst,

I Fodpose, I Blabogni Spillebord
og en Gyngestol er til Salg paa
Rids Kirkeskole.

Nyheder i Hatte, Huer og Herrelingeri.

Røgning hos

staar til Afbenyttelse.

og anbefales til billigste Pris.

I. B. Larsen, Allinge.

Koncert begge Dage.

FLÆSK, Efteraarsvarerne

og mindre Søer

Islandsk Lammekød

Paa Entrebilletten, 35 Øre, medfl. et Nr., hvorpaa kan vindes
en af 3 Genstande. — En Del af Gevinsterne er udstillet hos M.
Funch fra den 27. ds,

Allinge I. Kl. 1,30 paa Banen.

En Orne til ('sylter

fineste Kvalitet er hjemkommet

værdifulde Gevinster. Nummerbord, Fiskedam, Konditori, forskellige
underholdende Spil etc.

NB. Søndag Eftermiddag bliver

Omstrejfende Hunde bliver skudt.

og andre Plader.

Søndag aabnes Kl. 4

Nyt islandsk

:arnrrieked
g: e. wohn.

Eftm. Fra 9.30 Aften offentligt Bal.
50 og 25 Øres Tombola samt mange store

Jorder i Rutsker.

Stort Udvalg i

Lørdag aabnes Kl. 7 Aften:

delikat, 1“,Iossalt biWgt

Meget

A l Jagt
er strengt forbudt paa Bakkegaards

ttl Salg, lidt brugt, 35 Kr.

Et nyt Hus
paa Vestlandet passende til en
Gartner er billig til Salg

Karl Lind,

Snedker
Bakkehuset, Rutsker.
■ 1■
1•••••

En ca. 2

Aar gammel

Springtyr

9

god Alstamning, er til Salg.

Averter i „Nordbornholm"!

Lille Dannegaard.
Tlf. Kl. s. 31 x.

øm jagten
paa 2ornfiolm

Husk!

Alle Kolonialvarer haves altid i de bedste
Kvaliteter og billigste Priser.
Pir Prøv mine prima Medisterpølser
Hel- og Halvkilo Daaser.

Johanne dansens
Victuatierorretalnic
anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepolse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

i gamle Dage fortæller Ph. R.
Dam i _Folkeliv og Indstiftelser
Axel Mogensen, Tein.
paa Bornholm":
En af Vinterens lyse og fornøjelige Sider var Jagten. Den blev
Lindeplads - Allinge - Telefon 45
for det meste udøvet af enhver,
Store og smaa Størrelser af
der havde Jagtret; men dreves
ogsaa af flere i Forening og Selskab som Klapjagt. Sidstnævnte
Saltkar og Skoldekar anbefales
og
Art foretoges bl. a. efter Indbytil billigste Priser.
Hasle Bodkerforretning,
delse fra Skovrideren i RomersTlf. Hasle 105.
dal („Holtsforsteren"), og gik især
ud over Rævene i Almindingen.
Men hin Tids Jagtherrer forsmaaede dog ikke at tage Harerne med
anbefaler alle Slags Møbler.
paa Kornet.
Lager af Ligkister og Ligtøj.
For Udskiftningen, der blev
A LUND.
fuldført omtrent 1843, var Staten
Tlf. 40.
Gudhjem.
Ejer af Jagtretten, der by- eller
sognevis var overdraget til Forpagtere. Disse tog da i Reglen
lysthavende Deltagere med ind i
Nyheder i Barnevogne, KurveForpagtningen. Sandart Jagtret
møbler, Rejsetoj, Rullegardiner,
stiftedes ved en saakaldet „KonMarkiser m. m.
fession", der var udstedt af det
kgl. danske Rentekammer.
med stor, 'døbt Stegeovn, 'døbt
Liglister og Ligsenge
Yandgryde — og meget sparsomme
Men efter Udskiftningen fik hver
altid paa Lager 1 alle Størrelser,
Jordejer Jagtret paa sin egen
med Brændsel. De nye Sendinger fremvises gerne. Priserne
og forskellig Udstyrelser og Priser.
øre betydeligt nedsat, og sælges billigst muligt pr. Kontant.
Grund. Jagttiden faldt sammen
Anton Nonnes Byggeforretning
med Vintermaanederne i det væTelefon Allinge 69.
Nordlandets
Handelshus,
senlige; thi paa den øvrige Tid
Indehaver Chr. Sonne
af Anret havde den ikke stort at 0111•11111~1111■
11•1~
betyde (lidt Fuglevildt, mest Vildænder). Nu til Dags findes meget
Klemensker Skotøjsforretning
faa Vildænder, eftersom snart alle anbefaler Udsalget af godt og moderne Dame- Herre- og Børnesko.
Fer•ke MedIsterpolmer
Bayerake Polveer
Kjær og Indsøer ere udtørrede.
Skotøj, Træskostøvler og Træbundestøvler,
Alt til billige Priser. i lh, 1 /2 og 1 /4-kg. Ds. og los Vægt.
I frostklare Eftermiddagstimer Reparationer udføres smukt og solidt.
Knækpølser
— helst naar der var nyfalden
Fineste Leverpostej
n.
Tlf. n. 47
Sne, „Sporsne", hørtes Hareskyti Daaser og løs Vægt.
Kogt, røget Skinke
ternes Bøsser knalde og HundeBogede. argent. Laninieloar
nes Bjæffen gjalde fra Marker og
noget dansk Flæsk,
Skove. 1 høj Grad yndet var det
stribet og Spæk.
i maaneskinsklare Nætter at staa
noget Hellefisk
paa Lur bag Vinduer og Glugge,
samt alle andre Paalægsvarer i
Iste Klasses kontrollerede Varer.
naar Harerne gæstede Kaalhatil Vognkasser og alle Reparationer sælges til laveste Notering.
Altid friske Varer og
vern e.
Stor Rabat pr. Kontant. Gode Sædvarer modtages som Betaling.
billigste Dagspriser.
Udøvedes Jagten af flere gode
Nordlandets Handelshus.
Venner og Naboer i selskabelig
3. 2. Lurlen.
Flok og Følge, da blev der tidt
Enighed om at afslutte den, naar
Solen var gaaet ned og Mørket
JERNSTØBERI ck HASKINFA.B1111.C.
faldt paa, med at søge ind og
Alt til Faget henhørende anbefales.
gæste en eller anden Gaard, hvor Ophendningsbraende altid paa
der boede en Ven eller Kending, Lager, billige Priser.
Geert Hansen
helst en af selve Jagtgæsterne. Af- Tlf. 29.
tenen og en stor Del af Natten
tilbragtes da med Kortspil, almindeligt Trekort eller Polskpas. Gæsterne nød da af Mad og Drikke Skrædder- og Herreekviperingsforer hjemkommet store Sendinger af
det bedste som Huset formaaede. retning leverer gode Varer til bildet allerstærkeste
i alle Storrelser og
Ved Bordet krydredes Maaltidet lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x
solidt
i Uld og Bomuld i stort Udvalg,
og Fortæringen med idel Skæmt,
Gør et Besøg
og alle disse Varer sælges til meget smaa Priser.
Fortællinger og morsomme „Pasi Undertegnedes Sadelniagerforretning,
sasier" om oplevne Tildragelser, hvor De vil finde alt i Seletøj, Kit,.
moderne Stof og nyeste Mode,
Nye
helst hentede fra selve Jagtlivet. Bag, Bygatekke og Karveniob‘
Indledningen til en saadan lød ler. Bilpolstring udføres.
H. P. KOFOED
Nye
gerne soul saa: „Mindes du, Svo- Tlf. lt3
Haste
som er moderne og solidt syede.
ger Holger, den Geng . . . ." og der høstedes højrøstet Bifald
Kom ind og se paa vort store Udvalg I
og Lattersalver for den livlige
Butikken er aaben Søndag d. 4. Novbr. fra Kl. 4 Eftm.
Iklædning og Udmaling af Fortiorde og Stole
tællingen. Det forstaar sig, at det
Tlf. n. 13 L. PIHL Klemensker.
dampende Indhold i Punsebollen
bidrog sit, efterhaanden som det
fik Adgang gennem de rustne
Gaa
Halse, til at øge Samlivets HygKøb Deres Forbrug af
gelighed og Munterhed.
Sodavand fra
Naar Hareskytterne var komne
hjem til dem selv, var det Skik
Mineralvandsfabriken
og Brug at lægge Jagtudbyttet
aatkr fra
—
og 'IttleibMoi jatut }fritun nmeritan[h! Dueraft a
4Iriinn biug Wiofftin»brufterba og forti'. ruiblig Wrbejbabeuftwber, eajrr, pllnpaa Gulvet foran Stueuhret, saa
Sandvig
Telefon 25
jer og ',-- fjorta. — thibabeflretming i lltb og .saloandb til ouWac up :Born
at Kone og Børn kunde nyde
Vtrbeibe til bifliafti,
s.Brftiflinger ona StIcrbniager efter alttal. ilte
Skuet deraf, naar de kom op om
brinte SiSolitrt op Ihrrfte 1lbunitt i Zrileitanr up
tlItib
Morgenen. — Der kunde da somme
SiJrtrlpf dfl
Byggeforretning
Tider ligge 6-8 Harer til Parade.
titoriirjililiciti+lig.
SlIcrDe.
Det var ikke sjældent, at en flittig Hareskytte kunde skyde flere
Averter i NORDBORNHOLM
end et Hundrede Harer i Løbet
af en Vinter.

Alleteinder,

Emaillerede Kogeavne

Slebne sorte Kogr,curie.

Gudhjem Møbelforretning

Gudhjem Sadelmagerog Møbelforretning

Morsø Regulerings -Komfurer

Prima

Tlf.

47

Grisesylte

A. MUNCH,

Side og billig Forrehr/dder
Allinge Sicreri

BRØDRENE ANKER, HASLE.

Til Salg i Nuemher Nhalled

Nic. Koefoed

Arbejdstøj
undertøj

Herreklædninger,

Frakker, Stortrøjer og Regnfrakker

Soveværelser

tiordloodels Nubisk

ikke over beo efter bod

Størite Cimer nt fferbige Yiktrbilisiger

BORNHOLM

Koloed gi Mortensen

Ligkister og Ligtøj.

„3fallelyst" Xllinge
Fra Plarteskolen anbefales Frugttræer,
Prugtbnske,
Roser ni. ni.

Xi'. ..7Cofod,
Tlf. Sandvig 6 og 47.

Stort Leger.

..,Cad »em fotografere
hos P. AnKer Poulsen.
Weihrt og altve frenitnlbe4
nhinica.
og
Zelrfon 45aefe 66.

kialifSeitt

Allinge nye Møbelmagasin
Havnegade 53. (forli.:.koi?ii).\7,11(.1. j‘irgensens Ejend.)
og l't
-r
.e- ker, tipik;
(.4 11,4'1 l 'JI
stutr, I let re■-a.re'l,
cr.-aii lp I
11,S r.
-Peter Emil Holm.
Slor

10 .lur'

■ •

'n., • •

LO

Garanti.

se

dier!

Et Parti nye CyKler
sælges til under Indkøbspris.
løvrigt alt Tilbehør for
Cykler til srnaa Priser.
En brugt Motorcykle sælges for
125 Kr
Cyklehandler

X. 977iRRelsen,
Tlf. Allinge 102.

',Teglværk
anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

elsesrinqe
anbefs1:-4.

Fin Gravering — ikke Prikning.
Billige Priser.

smil Westfi.
1'r- d,: Gin Idstnederorrelning
Hamle,

Gudhjem Molles

Flormel
er anerkendt
som det bedste.

Mine gode Cykler
anbefales. Reparationer udføres.
Grammofoner og Plader m. m.
H. A. Hagedorn, Gudhjem.

No6 ,̀~Jeres 21re
hos
M. Michelsen. Gudhjem.
Reparationer udføres.

Xogeærter.
Nye, letkogende gule Ærter
Nye Flækærter
Hele, afskallede Vietorieterter
Gro ne Linser
Brune Bønner
Ilvide Bønner
Hollandske grønne Kogeærter
Nye, tørrede russiske Ærter

Alt sælges til billigste Priser.

3. 2. Larsen.

Stue- 8 Vækkeure,
Lommeure,
Herre- og Dame-Armhaandsure,
Urkæder og Urarmbaand
i stort Udvalg,

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140.

Byggryn
af nyt Byg til nedsatte Priser.
Føres i grove, mellenifine
fine og valsede

Varfeti, ?Minut.

Aj etonder,
Vandtouder, Vaskekar og Saltekar

J. P. Rønne, Gudhjem.
Tlf .

Xasle Savværk
Træ modtages til Skæring.
Tommer og Lægter lev. efter Best.

iloloil kims Comeillsigheri

Gudhjem.
Tagsten, Mursten, Ror, Comentvarer

Jobs. Marcussen
Skotøjsforretning - Hasle.
Fiteraarsvarerne er hjemkomne.

Benmel.
Godt. tort Benmel er til Salg.
Tlf. 79.
10 Kr. pr. 100 kg.
Estlerwelorubrikes, Nj.kur.

