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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Trykkes i et Antal af mindst 1700 Evelyn,. 
og forsendes gennem Postmrsenel i Allinge-
Sandvig, pisker, Rutsker, Ro og Klemensker-. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den slotsle Udbredelse i Nordre tilard. 
bliver hrst i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til .4 isereeeer. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager grene Beketidtgoniser af enhver Art 
saasom Kok Salg, Potvitingsmeddelelser, 
Efter- eller 1Msnit:ger, Auktioner de. 

„Norå-&rnholms Ugeblad" 
udgaar hver Frorlag-. kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt polt Bladets Kantor og 
koster 50 tiry Kvartalet- 

ED hilnilfigOiSO 
MOtorplewn „hi] hik 

Nu lag det til at blæse, saa det til 
sidst var Vinden korn 
som Fjældkast I 	alle Sider, Og 
Forsøg paa at sejle os klar at Ky-
sten mislykkedes foreløbig; vi drev 
nærmere og nærmere Land, saa 
nær, at Kaptajnen beordrede Ban-
den gjort klar med Proviant og 
Vand. — Det var bleven stille; 
men Dønningen var høj og da vi 
var ganske faa Favne fra Land, 
kom der atter rask Luft, Skibet 
lagdes bidevind langs Kysten, -
ed Stund saa det ud, som vi var 
Undergangen nær, — Skibet him-
ledes af Søen, saa flere Ting Ira 
Dækket gik overbord, og forude, 
noget til Luvert, viste der sig et 
Skær. Mellem dette og Land saas 
en Rende ; men om den var farbar 
eller fyldt af blinde Skær var ikke 
godt at vide ; imidlertid var der 
ikke andet at gøre end forsøge at 
koMme derind. Forsøget lykkedes, 
vi gled gennem Renden, sejlede 
langs Kysten og kom Kl. 4 Morgen 
atter klar af Landet og i rum Sø. 
I Dagningen styredes atter mod 
Evigtut med god Vind, og Kl. 10 
Fin. fik vi Grønlandslods ombord, 
som lodsede os ind paa en ca. 4 
Mil fra Evigtut værende Ankerplads, 
,Fortunahavn" kaldet. — Her var 

„efter vor Mening godt at være; mu-
ligt at vi var noget pasvirket af An-
strengelserne, og derfor mere mod-
tagelige; næn vist er det, al det 
var som den herligste Sommerdag 
hjemme, — Soten straalende og 
Vandet blankt som øl Spejl. Under-
ligt næsten utroligt, at Vejret her 
saa hurtigt, som vi havde set det, 
kunde skifte fra Storm til Stille. 
Imponeret bliver man ogsaa, naar 
man kommer Landet nær, over den 
storslaaede Natur, der møder en 
Irer; dette gælder i en endnu høj-
ere Grad, elteitiaanden som man 
kommer nordpaa langs Landet. 
Man tænker paa det derhjemme, 
paa Højder, paa Afstande, og im-
Paneres over Storslaaellieden her-
oppe. — En Kajakmand afsendtes 
til Evigtut, og om Altenen Kl. 10 

.delkorn Knud Rasmussen med Mo-
torhaad derfra og slæbte os derind. 

Den 11. Sept. var vi der ende-
lig etter nøjagtig 2 Maaneders Rejse. 
At denne var bleven saa lang skyld-
tes naturligvis for en Del Motoren 
og dens Reparation paa Island. Med 
en. god Motor var vi sikkert naaet 
treret længe før. — I Evigtut los- 

sede vi en Del Varer, der var be-
stemt til Grønlandsk-Minedrifts Ak-
tieselskabs Kobbermine, der ligger 
ca. 7 danske Mil fra Evigtut, og 
hvortil Forbindelsen som Regel fo-
regaar med nævnte Selskabs Motor-
baade. — Efter at den højst ned-
venclige Reparation af Motoren var 
foretaget, afgik vi nordpaa. .K mæl 
Rasmussen havde under ,f6i1 Ophold 
i Evigtut købt deri af Kiablis Eksp. 
benyttede Motorband, hvormed, hal)) 
samtidig med os afgik' moldpaa. 
Det var Meningen, at han, saafreint 
vor Motor ikke vilde virke, eller 
andre Aarsager ['matte gøre det 
nødvendigt, skulde slæbe (1  ; inert 
da vi foreløbig klaredens godt, fo-
retrak Kn. R. at gaa indenskærs 
med den mindre Motorbnad for 
derved hurtigere af -  naa Frettchen, 
der en Ugestid før var afsejlet nord-
paa med en/anderi :Motorband og 
med hvem han skulde træffe Be-
stemmelse vedrørende ,,Kap Yorks 
Last. 

Istorholdene var efter Aarstiden 
gode; men vi fik Stille, og freds-
Repacat4oaie. fiæ-g-14(14 .-Motorep, 
Timer efter-  dt Kn. R. havde' fol 
ladt os, at fungere, saa vi kom 
ingen Steder. Vi drev hu i 2 Dage 
uden at komme frem etter- tilbage, 
fik dernæst jævn Brise,i Mere imod, 
krydsede nordpaa, og 5te Dagen 
efter Afgangen fra Evigtut fik vi 
den ønskede Medvind ; Is var der 
ingen af. -Under Sukkertoppen fik 
vi igen Vindstille og kunde intet 
udrette. Fik dog atter [Medvind, 
og S. Dagen efter vor Afgang fra 
Evigtut ankom vi tit Kolonien Hol-
steiusborg, livre.  vi  lossede cis Del 
Varer sand indtog Hundefoder, t2 
Hunde og nogle Tdr. Petroleum til 
Brug for den mindre Molorbriad. 
Kn. R. var 2 Dage far vor Ankomst 
sejlet videre nordpaa, 

Det var Kongens Fødselsdag, og 
selv heroppe i det høje Nord fej-
redes denne af Koloniens Beboere, 
bl. a. ved Affyring af Salutskud. — 
Efter Festlighederne blev vi slæbt 
ud til Søs af Kolonibestyrerens Mo-
torblad og fortsatte Rejsen nordpaa 
med god Vind. — Hundene, der 
ikke var vante til Sejlads, gjorde 
fil al begynde med en Del Spekta-
kel, men de vænnede sig snart til 
Forholdene, der i Grunden var lidt 
primitive og - indskrænkede, idet 
Dækket for en stor Det var opfyldt 
af Petroleumstønder. — Efter 3 a 4 
Dages Sejlads med god Vind, naa- 
ede vi op udfor Nugsuak, som vi 
skulde anløbe. Del var imidlertid 
blevet stille, og Strømmen satte os 
nærmest udefter, bort fra Kysten. 
Vi salte Flag og affyrede 3 Skud 
— Tegnet paa, at man ønsker 
Forbindelse med Land. Der kom 
saa 3 Kajakmænd, som kom om- 
bord for at lodse Skibet ind; man 
kan nemlig ikke fra Søen se Kolo-
nien for Isijælde. Ombordtagniu.: 
gen af Lodserne foregaar paa den 
Maade, at man fra Skibet lægger 
en Strop om hver af Kajakkens En-
der og hiver denne samt den 'væ-
rende Grønlænder ~bord. 

Heniniod Aften kom Grønlæn-
derne . roende ud i en ganske al- 
mindelig Kiad, — ikke grønlandsk 
— og merl denne bugserede de os 
indefter niod  Kolonien. Lidt før 
vi var naaede helt ind til Anker- 
pladsen, saa vi i Mørket Lanternerne 
at 2 andre Fartøjer; det viste sig 
at være KIL R. og Fr. i hver sin 
Motorbaad. Vi opsendte - derfor ..2 

Raketter for at hentede Opmærk-
somheden paa os; de kom straks 
nærmere, spændte sig for og slæbte 
os ind til Pladsen, hvor vi ankrede. 
, Det var jo et heldigt Træf, at 

vi netop ankom samtidig. 
D'Hrr. R og Fr. havde i Mellem-

tiden besøgt adskullige Pladser, 
paa Kysten og. opkøbt Hunde og 
andre Ting-   de havde ,Brug for. — 
Vi lossede nu vor Raaolie, satte 
Skibet paa Land pas Strandbredden, 
der paa dette Sted bestod af Sand 
og Smaasten, tog ved det indtræ-
dende Lavvande Skaren .al Skibet 
og spigrede Hullet i Stævnen til. 

— Næste Dag ved , I løjvande 
halede vi aller Skibet lid, ankrede 
og indtog en Del 1 lunde, saaledes, 
at vi nit• elll havde ca. g0 ai ilisse. 

Befolkningen er livlig ; ,vi var om 
Aftenen i Land cer, sari p 	dens — 
tale med dem, kande 	,I  ikke, da 
kun enkelte lorstiel n;; Ite dansk. 
Vi saa dein danse deres forskellige 
Danse, der var eanske k ■ ikke. - 

,Næste Morgen afgik vi efter 
Bestemmelsen pari Sket] at Kil. R.s 
Motorband. Det var stille, mim klin 
nogle Timer, saa friskede .dut up, 
Søen rejste , sig, og, Matorbaaden 
maatte igen søge indenskærs og 
overlade os til vore egne Hjælpe-
niidter, Sejlene. Søen var, temme-
lig høj, , men Vinden-. løjede..hurtigt, 
og snart laa vi for fuldstændig 
Vindstille, medens Motorbanden al-
lerede var ude af Sigte. 1 høj Sø, 
mellem en Mængde drivende Is-
fjælele, laa vi nu i to Dage uden 
at gøre nogen Fremgang. Endelig 
fik vi frisk Luft, og det fra den 
rigtige Side, ();,,,-. idel vi sejlede mel-
lem Isen,  naaede vi efter atter et 
Par Dagtis.  Forløb udfor Tasiusak, 
den Plads„ hvor vi skulde losse 
hele vor Last. — 

Oprindelig var Meningen, at Rej-
sem skulde gaa til Krip York, — et 
belydeligt Stykke nordligere — men 
nu forbud, Isen os fair denne Gang 
at kninine videre, -- Alter Vind-
stille; vi bugserede indenskærs 
mellem Masser af Isfeekle, stedte 
ofte mod mindre Isstyk ker. Knud 
R. og hans Mand, Grønlænderen 
Henrik Olsen, bekelitli Ira „Den-
marks Ekspeditionen", var ombind 
hos os, medens Frelichen med Mo-
torbaaden var genet indenskærs 
langs Kysten; vi formodede, at han 
kunde være i Upernivik og sendte 
derfor en Kajakmand afsted dertil 
med Bud til ham om at komme 
snarest. 

Imidlertid bugserede vi trolig vi-
dere, fik nogle Indfødte til Hjælp, 
ogsaa en Konebaad roet af Kvinder. 
— Vor Kajakmand traf ikke Fr., da 
denne allerede var afsejlet fra Uper-
nivik, men heldigvis med det For-
mavl at komme os til I hjælp, idet 
han havde observeret os den fore-
gaaende Dag, og da det blev Vind-
stille, kunde han tænke, al vi trængte 
til ham, Han afsejlede derfor straks, 
sejlede hele Natten og flanede os 
næste Formiddag. l'Saa kom vi da 
ind til vort Bestemmelsessted. 

Blandt dem, der modtog os og 
korn ombord, var ogsaa Ereuchens 
unge Hustru — som bekendt en 
Grønlænderinde — og deres Børn, 
to raske Smaagutter. — Nu blev 
der Travlhed i Kolonien, Besæt- 
ningen paft Skibet, der ikke havde 
faaet Søvn i 2 Døgn, gik til Køjs; 
men Losningen paabegyndtes straks 
af Grønlænderne, der alle — Kate-
ket og Lærer indbefattet -- hjalp 
til. Godset, mange forskellige Slags, 
blev transporteret i Land i Bande 
og anbragt i et Proviantskur ; dette 
var imidlertid ikke stort nok til at 
rumme det hele, og Resten, hoved-
sagelig Fr.s Proviant, maatte derfor 

anbringes i Kirken. Vi syntes jo 
nok, at det var en lidt underlig An-
vendelse af Kirken; men der var 
ikke Plads andre Steder, 

Efter Udlosningen halede vi ind 
i Vinterhavnen, For at indtage Bal-
last. Dette var ingen let Sag, da 
vi maatte pille Ballasten sammen 
paa Stranden og føre deri ombord 
med Baadene; sen var denne Frem-
gangsmaade, og rask skulde det 
gaa, da Isen begyndte at pakke 
sammen om Skibet, saa der kunde 
være Fare for at Indefryse, hvad 
vi meget nødig skulle. 	- Vi slap 
dog ved Hjælp af Motorbaacien 
klar af Skærene og kom ud i rum 
Sø, satte vore Sejl og begyndte 
Hjemrejsen 

Det var ind i Oktober nu. Freu-
chen slæbte os ud, og ved Udsej-
lingen saluterede vi tit Ære for vor 
Chef, Knud Rasmussen, ligesom vi 
ogsaa tog Afsked med Freirchen, 

Om Befolkningen i disse nord-
lige Kolonier gælder: det er livlige 
og godmodige Mennesker. Kvin-
derne forfærdiger nydelige Haand-
arbejder i Skind, udstyrede med 
Mosaikbroderier, hvis Farvesammen-
stilling vise en virkelig god Smag. 
— Vore Damer herhjemme vilde 
sikkert beundre deres grønlandske 
Søstres Færdighed, om de kendte 
de primitiveallilidlee-a-----farvet Skind 
og -Sener — hvormed de fremstil-
ler de nydeligste Bælter, Sko o. s. v. 
Mændene forfærdiger ligeledes pæne 
Husflidsarbejder, især er det for-
bløffende, naar man tænker sig de 
primitive Redskaber og det begræn-
sede Materiale, de er henviste til. 

000e,..ara 

Hjemrejsen begynder. 
Vinden var straks gunstig; men 

ud paa Natten vendte den sig, og 
del blev Storm, saa vi maatte dreje 
under, der laa vi i 4 Døgn. 

Saaledes skiftende med Storm og 
Stille, — de sidste 4 Døgn dog 
med god Vind — naaede vi atter 
Fortrinnhavn udenfor Evigtut den 
29. Oktober. Da vor Bestemmelse 
var at lægge op i Evigtut, omend 
der nok havde været Tale om at 
gaa til København, kastede vi Bal-
lasten overbord, idet vi gik ud fra, 
at skulde vi gaa hjem, kunde vi 
Evigtut faa en Last Kryolit. 

Vi gjorde forørigt Skibet klar til 
Oplægning; men da vi kom ind 
til Evigtut den 1 Novbr., var der 
Ordre til os fra Selskabet — Grøn-
landsk Minedrifts A/S administrerer 
nemlig Skibet — om at gaa til Kø- 
benhavn. Saa indtog vi igen Bal-
last, da vi ingen Last kunde faa, 
og afgik fra Evigtut den 2. Novbr. 

Omt Rejsen hjem er ikke stort 
al sige. Storm og Storm hele Ti- 
den, mest underdrejet, men stadig 
med Vinden bærende ad Hjemmet 
til; kunde vi ikke sejle, drev vi 
dog heldigvis i den rigtige Retning. 
— En særlig slem Tørn maa dog 
omtales; det var den 13. Novbr. 
Kl. 7 Morgen, da vi fik en cyklon- 
lignende Byge. I denne fik vi en 
Styr-Ido over os, som knuste Rat- 
tet, slog adskilligt andel itu og 
slog ogsaa Matrosen meget ublidt 
i Dækket; Han tog dog heldigvis 
ingen varig Men af det. Ballastet; 
forskød sig ogsaa, og da vi igen 
kunde trække Vejret, fik vi travlt 
med al surre noget sammen, der 
kunde ligne et Rat og dernæst at 
lempe Ballasten, hvad der selvføl-
gelig i den høje Sø ikke var noget. 
let eller behageligt Arbejde. 

Videre og videre drev vi, Stor-
men hylede, og Søen brød, men 
hjemefter gik det. Nord for Shet-
landsøerne fik vi Modvind i 12 Ti- 

mer, derefter igen Medvind, og der-
fra lænsede vi hele Resten al Vejen. 
Vi passerede Skagen Lørdag Aften .1 
den '29. Novhe og kastede Anker 1 
paa Københavns Rhed Søndag Af- 1  
len den 30. Novhr. 

Hermed var altsaa .Kap York"s 
første Rejse paa Grønland endt, og ,1 
;mar man betænker, hvor langt 
nordpaa vi har været, og tager 
Betragtning, de tiheld der af og .1 
bi tilstedte os, er -de knapt 5 Maa-
steder, hele Turen har varet, endda 
ikke sari særlig meget. Skibet er' ' 
et udmærket Søskib, og naar  nu - 
del lam indsat en i Forhold lige 
saa god Motor, og til Foruret al-
ler stævner mod Nord, vil dels 
Ejere sikkert fim den Glæde iszji 
det Gavn af del, som de har ven="1 
tet, og det vil da næppe blive nød-
vendigt oftere at dirigere det hjem 
til Reparation. 
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Danmark-Chile, 
Styrmand G. R. Christiansen 

skriver fra Panama følgende I „Svie 
Av.' 

Vi er kommen herud 10 danske 
Styrmænd for at skabe os en Frem-
tid i- et -større-chilensisk Dampskibs-
selskab; det synes ogsaa at skulle 
lykkes for os, idet vi nemlig i alle 
Maader bliver „fair behandlet, Ga-
gen er dobbelt saa stor, som den 
tilsvarende hjemme, og Forfremmel-
sen meget hurtig. — Som sagt vi 
er kommen herud foreløbig 10; men 
hvis Selskabet finder sig tilfreds med 
os, vil der i en meget nær Fremtid 
blive bestilt' flere. Grunden til, 
at Selskabet saaledes importerer dan-
ske Styrmænd, er den, at det i høj 
Grad er utilfreds med de engelske 
og chilensiske Officerer, det hidtil 
har sejlet med, idet de baade stjæ-
ler og drikker efter en større Skala, 
og naar Selskabet nu antager Dan-
ske, da er det i Haab om at faa 
baade ærlige og frem for alt ædrue-
lige Officerer. 

Da nu nærværende Blad læses al 
ikke saa faa StyrnIænd, maaske af 
nogle, som en Gang i Fremtiden 
maatte faa Lyst til at prøve deres 
Lykke herude, saa vil jeg ikke und-
lade at give dem et Raad, at byte.  
de ikke er absolut sikre paa at kun-
ne lade Flasken slam da maa de 
hellere blive hjemme, Selskabet gaar 
nemlig meget strængt frem mod 
Fejl, begaaet i Drukkenskab. For, 
ædruelige Folk er det derimod fuldt 
tilraadeligt at rejse herud, saa meget 
mere, som Selskabet nu i Anledning 
af Panama-Kanalens Aabning staar 
over for en større Udvidelse 	der,  
er paatænkt en Udvidelse paa 10 ny 
Skibe --, saa Forfremmelserne vil-
jo gaa ret hurtigt de første Aar. 

Forholdene herude er i ane Maa-
der gode. Syd-Chile er som bekendt 
meget frugtbart, og Valparaiso, hvor 
vi har vor Hovedstation, er en gan-
ske smuk og smukt beliggende By; 
en stor Del af den er helt ny, siden 
et stort Jordskælv hjemsøgte den 
1906-07. Klimaet er glimrende, 

'og det er ikke overvættes dyrt at leve 
her, og _last nat least' der er ikke 
saa km Danske bosiddende der, saa ,  
man kan altid tilbringe en gemytlig"  
Tinre sammen med Landsmænd. 

Tirrer; op langs Sydamerikas Vest-
kyst — Baadene gaar mellem Syd- 
Chile og Panama — er ogsaa gan- 
ske interesant. San snart mini kom-
mer et lille Stykke nord for Valpa- 
raiso, hører al Plantevækst op, og 
man ser ikke andet end de nøgne 
Bjærge — en Gang. imellem ser 
man en og anden af Andes' sneklædte 



Toppe der, Vor de strækker sig 
lameet 	nidd StiUeh et, 	gnist 

og her anløber vi en Plads, der hi-
ger Som en Fuglerede i Sandet mel-
lem de nøgne Bjærge, og videre 
gaar det nord paa. Naar vi endelig 
kommer  saa langt som til Perus 
Grænse, begynder Plantevæksten 
leen, og det virker helt oplivende 
at 

se  ca jjaci, som ligger smukt om-
givet af Palmer og andre tropiske 
Plantevækster. Callao er en af de 

langs Kysten, som er faa Byer her lan 
forsynet med Havneanlæg, alle an-
dre Steder maa vi ankre paa aabeit 
Kyst; men da Storm og Uvejr her 
kun kendes af Omtale, saa er der 
'Ikke noget til Hinder for det, kun 
er det af og til lidt besværligt for 
Passagererne, !mar de maa losses 
Kurve, ligesom andet Stykgods, naar 
Dønningen ikke vil tillade dem at 
forlade Skibet ad Faldrehet. 

Det, som dog virkede mest opli-
vende ved Callao paa denne Rejse, 
var imidlertid Synet af gamle Dan-
nebrog, idet nemlig vort stolte Sko-
leskib ,Viking" laa paa Reden med 
det danske Flag under Gaflen, da 
vi korn ind. Det kan for Resten 
her i Forbigaaende bemærkes, ogsaa 
fordi det samme Spørgsmaal for 
nogle Maaneder siden blev diskute-
ret i nærværende Blad, at man vist 
nok hjemme i Danmark er tilbøjelig 
til at behandle Flaget noget skødes-
løst, man ser det ved enhver Lejlig-
hed, den være nok saa ubetydelig, 
og derved tror jeg nok, at man mi-
ster en Del af Respekten for det; 
men naaar man er herude mange 
Tusinde Mile fra Hjemmet, ser det 
pippe frem mellem engelske, tyske 
og franske, da slaar Hjærtet uvilkaar-
lig et Par ekstra Slag, og man faar 
Følelsen, af al uran dog trods de 
smag Forhold holder mest af det 
lille Danmark. 

filen tilbage til Rejsen. 
Fra Callaos Red ser man tydelig 

Perus Hovedstad Lima, der ligger 
lidt længere tilbage fra Kysten op 
mod Bjærgene. Det tager ca. 20 
Minnutter med Sporvognen fra Cal-
lao op til Linia, der er en rigtig 
smuk By, forsynet med nydelige An-
læg og Parker. Befolkningen er 
lidt mere blandet her end i Chile; 
man træffer nemlig her en hel Del 
Negere og Kinesere fortiden de ind-
fødte; det er for Resten her som i 
Chile for største Delen Englændere 
og Tyskere, der sidder inde med de 
fleste storre Forretninger. 

Naa, Rejsen gaar videre op mod 
Ækvator, og man gear og for-
undrer sig over, at det ikke er en 
stegende Hede, da man dog har 
Solen lige over Hovedet ; men lier 
er slet ikke saa varmt, idet den kol-
de Strøm, som syd fra løber op 
langs Kysten, holder Temperaturen 
nede paa det behagelige, lige til vi 
naar selve Ækvator. Vi' kommer nu 
længere op, og klar Panama i Sigte; 
den tager sig rigtig nydelig ud, set 
ude fra Søen, som den ligger om-
givet af Klipper og Palmeskove, og 
det er en By, som har Fremtiden 
for sig, som Endepunkt ved den nu 
snart færdige Kanal. 

Sproget, som tales herude, er 
Spansk langs hele Sydamerikas Vest-
kyst, saa man har den Fordel, at 
man kun behøver at lære et fremmed 
Sprog, trods det, at vi kommer til 
fire forskellige Stater. Det er i Grun-
den heller ikke overvættes svært at 
lære Spansk, særlig da, naar man 
paa Forhaand ved, at man er nødt 
til at lære det. 

Ja, alt i alt, Livet er ganske be-
hageligt herude, og lier er gode 
Fremtidsudsigter for dygtige Folk, 
da hele Sydamerika er i stærk Op-
komst, og det skal glæde mig i en 
nær Fremtid at se flere danske Styr-
mænd herude, — hvilken Triumf 
vil det ikke være for den danske 
Navigatørstand og for Danmark i 
det hele laget at erobre den chilen-
siske Handelsflaade fra Englænder-
ne, Havets Beherskere, 

Fra Uge til Uge. 
En Kongerejse til Island. 

Efter sikkert Forlydende agter 
Kong Kristian i det kommende For-
aar eller i Begyndelsen af Somme-
ren at foretage en Rejse til Island. 
Rejsen, der vil faa et officielt Præg, 
vil blive foretaget om Bord paa 
Krydseren „Valkyrien", niar denne 
vender hjem fra sit Middelhavslogt, 
og Kongeskibet bliver sandsynligvis 
eskorteret af ,Krydseren „Hejmdal". 

De nærmere,. Planer for Rejsen  

foreligger endnu ikke udarbejdede, 
rg Itoeet bestemt Tid -;ptinkt er end-
nu ikke fastsat. 

En ung lys Mand 
lorøvrigt en Delgiger i en af 

Mylius Erichsens Ekspeditioner -
blev forleden, niedens han sad i en 
Liedre københavnsk Kafe, pludselig 
anholdt som mistænkt for at være 
Norregaderoveren. Han beviste dog 
hurtigt sit Alibi, og samtidig oplyste 
han if.„Pol.”, at han var bleven 
anholdt hver Aften i den sidste Tid. 

En kvindelig Skibskaptajn. 
For nogen Tid siden sejlede et nyt 
Dampskib paa 3000 Tons fra Koben-
havn under Kommando af Fru von 
Bauditz, gift med Læge B. Fruen 
er Verdens første virkelig kvindelige 
Skibsfører og sejler sit Skib paa 
russiske og engelske Havne. 

Ellorsid Ira Slorailloilea, 
Ved at foretage en Vandring fra 

Hammeren og syd efter, er det før-

ste mange vil lægge Mærke til, at 

Badeanstalten paa Aasandet har 
faaet en Del Skade, dog nærmest 
paa Peronen, og er enkelte Steder 
undermineret af Vandet, saa Støt-
terne, der bærer det hele, hænge i 

Luften; men det kunde dog været 
værre, da Anstalten har været helt 

°tilflydt af Vandet. 
Derimod er de nye gode Spad-

serestier derude og ligeledes den 
langs Hamitiersøhækken ødelagt, 
det har kostet Østersøbadet c. 1400 
Kr., foruden det Tilskud, som Sand-
vig Forskønnelsesforening har ydel, 
saa man kan regne Tabet til c. 2d00 

Kroner for dette Selskabs Vedkom-
mende. 

Selve Badestranden tid for Bade-
huset er derimod bleven tillod flere 
Tusinde Læs Sand, saa den har al-
drig før været saa god som nu, 

men der kan forandres meget in-

den Badningen begynder igen 
Stien langs Strandslots Have til 

det gl. Raadhus er ogsaa helt bort-
skyllet. Sandvig Havn har, som før 
meddelt, staaet sig brillant, det var 

da godt, at der kom den store Sten-
kastning uden for Dækmolen, og 

denne gjort et Skifte eller to lavere, 
for ellers var den sikkert gaaet ned. 

Mellem Byerne er Klinkhardis 
Havegærde og en Del Gaardsplads 
mod øst opreven, ligeledes er der 
sket lidt Skade paa Gartner Kofods 
og P. L. Holms Strandløkker og i 
Anlæg" ellers intet særligt slemt, 

før man kommer til nordre Havne-
plads i Allinge. 

Denne blev overskyllet med flere 
Hundrede Læs Sten, og ligesom 

ved Nytaarsstormen 1904, viser det 
sig her, at med NØ er dette et af 

de mest udsatte Punkter paa hele 
Havnen. Nu er man her ligesom 

paa den søndre Havneplads ifærd 
med at rydde og rense for Sten, 

Tømmer o. s. v. Yderhavnens Bol-
værker har staaet sig godt tillige-

med Havneporten; kun er der skyl-

let en Del Sten ned fra Pladserne, 

og Vaterlisterne er jo en Del ram-
ponerede. Brolægningen skal dog 

efterses og forbedres mange Steder. 
Inderhavnen har derimod maattet 

døje mest, og det er nærmest be-
grundet ved, at der foruden de 4 
tomme Skibe, var 2 lastede, og da 
disse sidste ved deres større Vægt 

sled haardest i Fortøjningerne, — 
maatte jo noget gaa istykker, og 
saa var det, at Fortøjningsstenene 
og Kajen maatte give sig. Presset 
har været overmaade haardt, for det 
var ellers ganske antagelig store 
Sten, Ringene vare boltede i. 

Man kan sige, at det var mærke-
ligt der ikke- var anbragt Pæle iste-
delfor Ringe, men dels tog de for 
stor Plads, da der skulde kunne 
køres indenom, og dels mente man 
dengang, da Havnen blev udvidet 
sydpaa, at der var for grundt ned 
til den faste Klippe, saa Pæle ikke 
vare saa sikre som Ringe. 

Nu var det godt at den ny Kran 
stod ;ler, saa deli kunde fortøjes i 
den. 

Skonnert 	er nu tagen paa 
land og hugges op, for at sælges 
ved i.ifelitlig .taktton paa Mandag 
sammen med c- t>000  Pd. Olieka-
ger, som  blev beskadigede af Vand, 
der  traeigte ind i Pakhuset under 
StormIkden. 

Bornholms Søassurance har 'her 
taget Af,ere, da Ejeren af Skibet lig-
ger syg; de stedlige Søfolk besør-
ger Arbejdet ved Ophugningen, 
mod at de beholder, hvad der bjer-
ges. 

Sk. „Dannebrog" og .1. P. Holm", 
der ogsaa ere en Del beskadigede 
ere nu besigtigede, og skal sand-
synligvis til Nexø, for at reparere. 

Paa deri søndre Havneplads gaar 
Arbejdet med al rense for de op-

skyllede Sten rask for Haanden, og 
alt bliver farbart i Løbet af 8 Dage. 

Derimod vil Stenværksejer A. R. 
\Vihergs Huggebane næppe blive 
ryddet saa hurtigt. Her er vel nok 
sket den største Skade for Enkelt-

mand. Fu stor Del færdightigne 
Bygningssten er dels ituslaaede, 
dels meget ramponerede. Jernbane-
sporet langs Huggepladsen fyldt 
med Grus og Sten, Huggeskuret og 
2 andre Skure delsvir ødelagte, saa 
den i Forvejen haardt hjemsøgte 
Mand er meget at beklage. 

De to I I ;d via gsbygn i nger ved 
Martin Larsens Røgeri, og hvor 
Allinge Badehus ni. in. var oplag-
ret, 'ere hortskyllede oe alle dervæ-
rende Sager ødelagte, 

„Hanitriersholms Granitværkers 
Huggehane blev ngsaa overskyl-
let, men der blev ikke slet saa me-
get ramponeret som hos Wiherg. 
Herfra over Kiempestranden hen 
til Enkefru Kofoeds Hus og i Lø-
sebæk, hvor Jørgen Jørgensen havde 
Huggebane, har Søen.. dannet en 
jævnt skraanende lang Strandbred, 
og Frir Kofoed, hvis Løkke ogsaa 
led stor Skade i forrige Nytaarstorm, 
og som nu paany er delvis ødelagt, 
lider ogsaa et stort Tab 

Alt i alt er der god Grund til at 
der her paa Bornholm blev dannet 
Komite til Indsamling til de skade-
lidte i denne Stormflod, her er jo 
mange, Øen rundt, der har lidt 
store Tab paa deres fastes Ejendomine, 
Baade og Løsøre, og' den Indsam-
ling, der blev iværksat efter forrige 
Stormflod, hjalp jo mange over de 
værste Tab. 

Den af Redningsvæsenet anlagte 

Sti over „Næs' til Sandknas er og-
saa over- og bortskyllet paa lange 

Strækninger, Del sidste Stykke af 
denne er fuldstændig opreven og 

vil koste en 'hel Del at faa bragt i 
Orden igen. 

Al Sand er borte i Sandkaas. -

ødelæggelsen er kollossal. Hvor 
der før var den dejligste Sandstrand, 
er nu kun store, meget store Rulle-
sten, helt op' til Skanserne. Vandet 

har løftet Reinbachs Badehus eller 
Aiklædningsruni op fra Fundamentet 

og sat det meget ramponeret ved 
Siden af Sognevejen, og al Sand-
hentning der er foreløbig udelukket. 
Derfra og til Tejn, hvor*  der dog 
før hist og her var nogen Sandstrand, 
er der kun Sten, Singels og atter 

Sten. 
Maaskc en haard Sydoststorm kan 

bringe noget Sand ind igen, men 
ellers bar det trange Udsigter for 

Badelivet her til Sommer. 
De mange Villaejere, tyske og 

danske, som har bygget her, vel 
mest for Strandens Skyld, vil vist 
blive meget betænkelige ved den 
itu saa forandrede Situation. 

Vi hørte forleden en Ytring, om 
i Alvor eller al Skadefryd vides ikke, 
den lød saaledes: „Det er som Her-
rens Straffedom over Sodoma og 
Gomorrah I" 

Strandvejen i Rø mellem Stant-
niershalle og Køllergaardsløkkerne  

er helt ødelagt, men Soeneraadet 
har med efterlignelsesværdig Hertig-
hed allt rede begyndt P3a at udt-,edre 
Skaden. 

Stormfloden har 14,1e1a;.1 meget. 
men ogsaa givet os adskillig Lær-
dom, særlig hvad Allinge Havne-
forhold angaar; dog herom i en 
senere Artikel. 

Stormfloden. 
Den 13. November 1872. 

Stormen fløj ud med Dagsbud og Rædsler. 
Østersos-Dybet den lofted' fra 'Lejet, 
Bølgerne steg som i Svedflodens Tid; 
Diger og Højder med Skove og Byer 
Sletted' den ud som pas Dommedags Bud. 
Rædsler og Nød fyldte øre og tvene. 

Hvorfor sligt Ulykkes Væld, og hvortil? 

Ve os, naar gudles vi staa i vor Smerte: 
„Har vi ej Gud, hvad har vi vel da ?• 

Guds Rost i Stormen, i Havdybets Vande 
Taler just til os, kalder ns fil Haml 
Der gaar en Lysning gennem tort tljerte, 
Saa vi forglemme vort smaalige Jeg. 
Og vi forstaar. vi er Een —ces Familie. 
Eet Folk. ret Hjerte, hver Fattig oLf, Rig 
Gud kom med stormfloden ind i 

hvert Hjerte 
Prøvelsens Tid er Opløftelsens Tid. 

H. C. Andersen. 
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Et ejendommeligt Orkester. 
Ved del Københavnske Journalistfor-

bunds Stiftelsesfest forleden Aften i Kø-
benhavn spillede et Orkester, der vistnok 
tiden overdrivelse kan kaldes del civil-
dimlmeliy,?,sle. vi har haft her hjemme. Da 
Ballet barde taget sin Begyndelse, neg-
lede Musikerne pludseilgt at spille. Der 
blev snar Opstandelse blandt Gæsterne, 
men kgl. Skuespiller Holger Ilcifinaim er-
klærede straks, at han vilde forsøge at 
redde Situationen ved al skaffe anden 
Musik. Efter en kort Spænding traacIte 
Kapelmester Karl Gottschalksen ind i 
Salen og t.fter ham Københavns iii-rige 
Ih Kapelmestre. De IR Herrer dannede 
et Orkester dirigeret af Olfert Jespersen. 
Fini Henriques, direkte ankommen fra 
Sverrig, sad ved Klaveret, Folke- og Dag-
marteatrets Kapelmester, 11r. Andreas 
Møller, spillede Cello, 11r. Julian Olsen I. 

.• Violin. og Hr. Meinung haanaterede med 
megen Bravour Trommen. Det originale 
Orkester satte i med Visen om Nlathil-
de", der vakte megen Jubel. Musikkriti-
keren Carl Behrens erklærede dog, at 
Sammenspillet ikke var upaaklageligt 

Herskerluner. 
Kong Frederik Wilhem den 1. af Preus-

sen, Frederik den Stores Fader, var en 
haard Tugtmester for sit Folk. Der gi-
ves i historiske Skrifter i forskellige Me-
moirer og i hemmelige Breve talrige Ek-
sempler paa, hvor frygtet han var. 

Gik Kongen over Gaden, forsvandt en-
hver, der kunde komme af Vejen for 
ham. Ogsaa en Jode, der saa Kongen 
komme, flygtede forskrækket. Derved 
blev Kongen saa rasende, at han lod Jo-
den indfange og prygle paa aaben Gade. 
Medens dette gik for sig, raabte Kongen: 
„1 skal ikke frygte mig! ! skal elske mig!. 

Særlig var Kongens Tjenere udsat for 
hans Raseri. Kongen havde altid hos 
sig to Pistoler, der vat ladet med Salt. 
Gjorde Tjenerne sig saa skyldig - i en 
eller anden Forseelse, blev de straks af-
fyret mod dem. Eti fik saaledes sin Fod 
ødelagt, en anden mistede øjet. 

I en Journal tor 27. Oktober 173-1 hed-
der det: Kongen ærgrer sig over alt, og 
har pryglet alle Pagerne". Fra den 29. 
Oktober hedder det: „Kongen pryglede 
Jægerne, fordi de stjal Brænde." 

En Gang havde Kammerret' raaderne 
dont en af Kongens Soldater til Døden, 
hvilket var i noje Overenssternmels med 
Løven, Da lod Kongen disse Herrer 

komme til sig, en ad Gangen og prygle-
de dem for den lirer, lian mente, de 
havde begaaet mod ham Den hemmelig-
hedsfulde Grund dertil var, at de samme 

Herrer havde frigivet en Krigsraad, der 

havde bedraget for 30,000 Daler. 

Kongen pryglede sin I lofapoteker, hvem 

han havde skænket Hofraadstitlen for 

1000 Daler, fordi han paa iSpørgsmaalet: 

„Hvem er I" havde svaret: Eders kgl. 

Majestæt, Gehejmeraaa N," Han lod ham 

under Piskeslag vide, at lian for Fremti-
den kun havde at sige: Jeg lieder Ge-

liejnieraad N." 
Trods alt dette besværede Monarken 

sig ofte over, at man 1 Almindelighed 

boldt ham for ell Tyran. 

Studen der var »forgjort". 
og Pigen med Kærestesorgen. 

Maren Honning ved Løgstør var 
vidt og bredt bekendt son] „klog« 
Kone. Ved Juletid havde hun ofte 

Gaseden fuld af Volre 
S ifew  fuldt af raadsa 	de Mene 

fortæller  .Ven - 	d.* En Dag ko 	salitedes 
Mand og en Kone fra Sindalekne 
til Maren. Manden havde en Slud 
som hverken vilde inde eller drikke 

Maren Honning erklærede strik 
at Studen var .lorgjort• tforhek 
at Naboen med de -onde' klin 
Men hun skulde — en frygtelig F 
— nok *gøre det tilbage•. 

.Du skal liste dig ind i hans .Ros 
(Kostald) og plukke 3 liaandfuld 
Haar af en graabroget Stud, ha 
har, og saa skal du straks se at faa 
disse I-bar i din Stud, saa skal den 
— hun rev igen en fri Ed af sig 
— nok komme sig'. 

Konen søgte Rand for en Søster, 
hvis Hoved var „daarligt• - - vist 
af Kærestesorg. 

Hun skulde ,tietole• KI 12 en 
Lørdag Nat drikke ;l Glas Brænde-
vin, som havde udtrukken „Kraften' 
af 3 Orme (Regnorine). Ormene 
skulde findes i den „sidste — yng-
ste — Grav paa Kirkegarirden. 

Saadanne og lignende Raad gav 
den .kloge• Maren ofte, men trods 
alt Humbugsvresen i hendes Gerning 
søgte stadig mange 	ogsaa Ven- 
delboere -- hendes Hjælp 

,ihml koster eo 
En Jydsk Hestehandel 

Historien er fra .Aall) 
og lyder saaledes: 

,Jeg stod en Gang paa et Ran-
ders Marked med en :t0 40 Bæster, 
fortalte Hansen, „og der var lige 
noget af al Slags. 

Blandt andet havde jeg en stor 
brum Vallak. Den skovlede lidt paa 
Forbenene og var Ikke overhænds 
køn af Bygning, men (len var saa 
utøj en stærke Stamper, lige til at 
spænde i Arbejdsselen til det haar-
(teste Slid. 

San hen paa Eftermiddagen, som 
Handelen gik bedst, kom der en 
Mand, som gik og besaa den brune 
fra alle Kanter. 

,Hvast koster den Følhoppe der?' 
spurgte Min og pegede pas .d 
brune. 

Jeg svarede barn ikke, for 'leg 
troede, at han blot vilde gøre Nar 
ad min Vallak, fordi den var noget 
sækmavet som en gammel Ko. 

Han havde faaet en lille Knævre-
dram, men fuld var han paa ingen 
Maade. 

„Hvad Tid skal hun fole?" spurgte 
han og klappede den brune paa 
Krydset 

„Det kan jeg ikke sige dig", 
sagde jeg og grinede, for jeg tro-
ede, Manden vilde være morsom. 
„Jeg antager, hun foler en Gang, 
naar hun bliver oprinket til det.' 

Saa gav han mig et Bud paa 
Dyret, og da han havde takseret 
den nogenlunde til den rigtige 
Værdi, varede det ikke længe, ter 
vi havde den Handel gjort_ 

Men som han stod og løste den 
brune for at trække at med den, 
begyndte han at bande, saa der 
stod Svovlskyer ud af Halsen paa 
ham. 

,Er der noget i Vejen ?" spurgte 
jeg. 

,Ja, ikke endda saa tnøj lidt', 
sagde lian. „Det er jo en Han-

hund.* 
,Gu' er det ej', sagde jeg. ,Hat 

du nogensinde set en Hanhund,med 
Sko paa alle fire Ben?: 

„Ja, men det er jo en Vallak", 
sagde han. 

,Ja, det er det", sagde jeg. ,Det 
har jeg købt den for, og det er dell 
ogsaa solgt for.' 

„Du har solgt mig den for en 
Følhoppe", sagde han. 

+Nej, saa dum har jeg ikke tak-
seret dig til at være', sagde jeg, 
.at jeg mente, du ikke kunde se 
Forskel paa en Vallak og en Føl-
hoppe". 

,Jeg spurgte dig, hvad Tid den 
skulde fole." 

„Ja, og jeg sagde, det vilde deri 

nok gøre engang, naar den blev 
oprinket dertil, og det sker ogsaa 
nok, men det bliver næppe i denne 
Konges Tid." 

Manden skældte ud og gjorde et 
syndigt Vrøvl, og der samledes en 
Masse Mennesker om os, men Fej-
len var jo hans egen, han kunde 
jo have brugt sine Øjne, for der er 
da en Væsensforskel paa en Føl-
hoppe og en Vallak. 

Men Manden vilde nu ikke eje 
den ug betalte mig.50 Kr. i Onikøb. 

Amtstd.' 



Det store aarlige 3promnings Udsaig 
~4.~ omfatter et Varelager af cirka 20,000 Kroner. 44,~4§~ 

tænker De paa at gifte Dem? kan De opnaa et meget prisbilligt Indkøb ai prima Dvnetøj, Lagenlærred. Dowlas. Duge og Servietter, hvide 

Sengetæpp8r, Gulv- og Bordtæpper samt hvide og kulørte Gardintøjer. 

har vi et r;gt Udvalg af sorte, hvide & kulørte Kjoletojer. Klæde In Dragter og færdige KnnfirInationsdriteter. 

Udsalm omfatter bl. a. ca. 240 Stk. Konfektion af Kostumer, sorte og kulørte Frakker, Koaber & Jaket-

ter i Pivset], Fløjl og AStracan. 130rIlekaaber- Kjoleslag. 45 Stk. sorte og kulørte Nederdele, 68 Stk. Bluseliv, Restbeholdning af Skorter. al  Besæt-

ning og Agramaner sælges til O'verenskont;tpriser. Store Bunker Rester af alle Slags Varer. 

Her er Lejlighed til at købe reelle Varer til meget smaa Priser. 

Varerne sælges kun pr. Kontant. 	 j..  Telefon I 0( 

Chr. Olsen,  Messens Ene-Udsalg, Allinge. 

Til en Konfirmand 

Telefon 100 

iste Maj aabnes en velassor 
teret Fiskeforretning i Hr.Viggo 
Jørgensens Ejendom, hvor 
daglig kan faas forskellige Fi-
skesorter. — Varerne bringes 
overalt, og om ønskes istand-
gjorte. Større Ordres bedes 
bestilte Dagen forud. 

tErbodigst 

N. Mikkelsen & Co. 
Telf. Sandvig 29. 

NB. Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

Kontant Afregning. 

er. 	 

Dot kiste 81 111 flop billigst bolige Pris: 	.Ek  

Forlang derfor overalt NEXt1 D01313ELT-ØL. 

Hovedforhandler Chr. P. Dam, Allinge. 

N"'Ert.X.Ø.-33:0B33 >4 	r .k..d1 •  ØL 
er extrakt holdigt og nærende, velsniagende og holdli;irt. 

anbefales By- og Landboere ined 
smaa a la Carte Retter. 

Restauration og Billard. 

'Fiskolorrolliq SwIvir 

An dr. Ipsen. 
— Telefon Allinge Nr. I 

solidt. 

i 	

Plader, Films etc. 

Fotografier i alle Størrelser 
leveres ogsaa efter Fotografi 

Udsalg af fotografiske Artikler 

Alt Amatørarbejde udføres 
probert og hi:1..1. 

Billeder indrammes smukt å. 
Største Lager af Rammelister 

her pa. Pladsen 

,Allinge Bryggeri 
.modtager gerne Bestillinger paa 
ØI i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeel fra Hafnia Brygge-
rier. — Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 
Telefon G5. 	 G. SALMON. 

RATIN Eneste existerende 
Middel til rationel 

Udryddelse af 
Rotter og Mus. 

Forhandler i Allinge : 

Nordland Handelshus. 

J. P. Møllers Efteri 
ved Allinge Apotek. 

Opkøb af 

Huder og Skind 
til Dagens højeste Priser. 

Extra fine røgede 

Lammelaar 
anbefaler 

Nliqg Kola tial &- Produldforrelriiiig. 

Aiiklioii i Glliiiyg 
er 

Foilorkaw Iflolassoidor 
Ord[lor, 81(ilisioyoular, Vrag 

!joh, Bilode olc. 
—0-- 

Efter Begæring af Aktieselskabet 
Nordlandets Handelshus og et Kon-
sortium af Bjærgere af den i Allinge 
Havn havarerede Skonnert „ELISE" 
afholdes der offentlig Auktion 

Mandag d. 12. ds., K1.12'/2 
Der sælges bl. a.: 

1 Storsejl, I Skonnertsejl, 1 Stag-
fok, 2 Klyvere, 1 Jager, I Topsejl, 
3 Ankere, Ankerkæder, 2 Sidela-

terner, 1 Ankerlaterne, 2 Skibska-
miner, I Taagehorn, I Slæber, 2 
Græstrosser, diverse Tungværk, Sejl 

og Lugepressenninger, 1 Skibsjolle, 
1 Ankerspil, 1 Krugelspil, 1 Koge-

hus, 1 Lugarkappe, 2 Rednings-
kranse, 2 Redningsbælter, 1 Stant-
skonnertrig, Master, Rundholter, 
Lossegrejer,Blokke,Vandfade, Dæks-
planker og Bjælker. Brænde ni. in. 

Endvidere af Vand lidt beskadi-

gede ca. 8000 kg (1(1000 Pd.) tynde 

Solsikkekager, 32 Sække Melasse-
foder samt Bjælker, Sparrer, Bræd-
der, Bræddestumper. 

Auktionen begynder ved Havnens 

Pakhus Kl. I 2 V2  over Foderkager og 

Melassefoder — og fortsættes paa 
Havnepladsen over Vraggods etc. 

NdMbølkdik"11~11141141¥41111# 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lier• 

ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt søm altid bringe et tilfreds. 
stillende Resultat. 

Ring op Tlf. 7.1, Allinge. 

Ik4Mot,dlekd 411144414111 441kd 11414111¥1 

Oilloscher repareres solid! 
og modtages af Smed L. Oluf-
sen, Pilestræde, Allinge. 

NB. Kun mod Kontant. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7 • 12 Form., 27 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10 11  og  2 4. 
Laane- 	Diskontobanken 2 4 Eftm. 
Sparekassen 10 12 og 2 
Stempelfilial i Sparekassen IO 12, 2-1, 
Dampskihsexpeclitionen, aahen ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag 1-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 

Distriktslægen x 9 og 2 -3. 

Postkontoret 9 —12 og 2-7. 
Soullag 12- -2. 

Telegrafstationen H  Morge n  tit 9 Att en, 
Søndag 12 —2. 

Borgmesteren. Kontortid hver Srtgnettag 
Kl. 	Ns Skolen 

f randdirektetm Mandag og Fredag 
Form. ri til 10. 

l'oll«thogsantlingen. 	:dlitan hver 

Fredag fra 6117 
Varme Bade. Mejeriet Kajbjerggaard 

Fredag 9---12 og 4-7. 
Lørdag 9--12 og 1-10 

.....1::Iii:1111:11=111:1111122:1:111:11.12:;11J93:1:11M:I{1::::1111 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

II am mermlanN-1t1111 me. 

Fra Hammershus 	70„ 1010  350  755  
Allinge 	'711  10.2; 401  803  
Tein 	 7y, 10232 412 sis 
Helligdommen 738  104, 4„ 8,, 
Klemensker 	758  111, 45, 85„ 
Nyker 	813 le; -506 903 

Til Rønne 	•  834 I I rt. 527 930 

Ronn e--111anun erm hum 

	

Fra Rønne 	720 035 33a 

	

Nyker 	74D 055 3511 
757 	1 1:1 403 

1 35 430 
1 52  447  
200 501  
212  507  940  

Søn- og Helligdage. 

44 inn rincrs14141.4— Ro n no 

Klemensker 
Helligdommen 
Tein 
Allinge 

Til Hammershus 

833 

840 

801 

Fra Hammershus 8'18  
Allinge 	8411 

Tein 
Helligdommen 913  
Klemensker 	9:1" 
Nyker 	947 

Til Rønne 	1000  

juo 5:w 830 

l" 5"7  811  
1 la 547 851 
135 601 911 
I 55 623 9:11 
2011 637 910 

293  65111005  

1ton n e —H n ::::: ershom 

Fra Rønne 	720  
Nyker 	7to 

Klemensker 	757 

Helligdommen 817  
Tein 	 833  
Allinge 	845  

Til Hammershus 83' 
Endvidere standser Toget ved Hum-

ledal, Splitsgaard, Mæby og Blykogle, 
forsaa vid t der er Tnt fik derfra eller dertil, 

CM3Q3123~,,3Ce!"?3$C 

Ol-det er frit! 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmiesksoni pas, at enhver kan 
fan oplaget Artikler og Indlæg om Emner 
:d almen Interresse i „Nord-Bornholms 
Ilgehlad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en samntelig Form og indenfor 
rimelig Grænser, samt at Insendere 	til 
Underretning for Redaktionen — opgiver  
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
'Behandling I. Bladets Spalter. 

Delle gælder haade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den  strærigeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

8tr, 

83E, 
853 
9ii 
927  
939 

8 kr, 
057 130 835 

1" 146  851  
134 200 91:: 

1 5° 292  9 1  
902 934 940 

208  240  940 

037  110  

Prima Gal-Fox Majs 
losses i disse Dage. 

Fra Lager er Prisen 5 Kr. 70 øre pr. 50 kg. 

Nordlandets Handelshus. 

Billige Fffilorsioller solges Ira Lager. 
Nye knuste 1-lampelrokager a 5 Kr. .511 ore pr, 50 kg. 

Frisklavet Klidmelassefoder 	4 Kr 85 Øre 
Friskblandet Blodmelassefoder .5 Kr. 23 Øre — 

og alle andre Foderstoffer i hel og knust Tilstand. 

Nordlandets Handelshus. 

Pige. 
En tro og pæn Pige kan fata Plads 

til lste April eller .1 ste Maj bos 

Bager Holm, Alling(!. 

Eo Iliok og droolill Forkarl 
kan faa Plads straks paa 

Risegaard i Olsker. 

Nytaarsknallerter. 
Nytaarshaliøj vi iaar ej ha'de, 
Stormfloden gjorde tilstrækkelig 

Skade. 

Vor Havn maa som Nødhavn 
man ikke prise. 

I den kan jo selv _Elise' forlise. 

Vor Havnekran kritiseredes gullig, 
til Fortøjningspæl har den dog 

vist sig brug'tig. 

„Turisten's omskiftende Saga 
er spunden, 

nu kan deri sove i Fred paa Bunden. 

1 Storedal man Jordskred frygter, 
ved Togtid der lyses med røde Lygter 

,Sandkaas" man nu maa ,Stenkaas" 
kalde, 

da Sandet er flyttet til Stammers- 
balde. 

De Rønneblade er gruelig bange, 
for at Nexø og Allinge skal stange. 

Mon de ikke mangler et Blad 
i Bagdad? 

For vi kan vist godt undvære 
et Dagblad. 

Den hvide Vinter nu os gæster, 
saa gaar det los med Kanefester. 

Vores Byraad bortforpagter 
Vore Grundcj'res Ret til Jagter. 

Ridder, Holm og flere her 
har mistet deres Juletrær. 

Naar Hanunersalget i Orden gaar, 
elektrisk Sporvej til Stene vi fair. 

Da Publikum til Sommer kan køre 
som frankerede Breve for kun — 	., 

10 øre. 

Buddingpulver 
Mandel-, Vanille. Citron, Chokolade-

Prinsessebudding 
i Pakker til 15 øre, anbefales som 
en billig og velsmagende Dessert. 

B. hapsen. 
ved Havnen. Allinge. 

3 stk. 	bru gte 2e 001 Lys
, 
 

i I.yreform saml 
2 Stk. 700 Lys i Hudorm, alle saa 
godt som nye, sælges billigt hos 

M. C. FUNCH, Allinge. 

Tapeter 
udsælges i denne Tid til langt 

under Prisen. 

Wilh. Hansen, Sandvig 

Gudstjenester. 
Søndag d. 11. i Ols Kirke Kl. 91/8, 

Skriftentaal Ki, 9. 
Allinge Kirke Kl. 2. 

Begge Steder Hedningemissions-
fest med Ofring paa Alteret. 

Torsdag den 15. Missionsmøde i 
Olsker i Betel Kl. 6. 

Sognepræsten taler. 

Allinge Skibsliste. 
Udgaaede : 

Skonnert .1. B. Berggren" ledig til 
Gudhjem. 

Y. X X X X X X X X X X X X X X 

Ripkenvt. 

Døbte: Den 21. December 1913. 
Stenhugger Frederik Pedersens Søn 

Edvin Frederik. 
Den 35.: Stenhug. Hjalmar Hans-

sons Søn, Sigurd Hjalmar Henry. 
Artund. Magnus Peter Mortensens 
Son, Aksel, Stenlig. Th. Jul. Chr. 
Winbergs Søn, Charly Martin. Sten-
kløver Karl Will. Mogensens Datter, 
Mary Christine Kofod Mogensen. 
Stenkl. Oluf Janus Jensens hjemnied. 
Søn, Karlo Andreas, frenist. i Kirken. 

Den 28.: Snedker Herman Th. 
Mortensens -Datter Ella. 

Ægteviede den 9. December: 
Fisker Chr: Margelius Bendtsen af 
'Fejr] og Elisabet Jensen af Allinge. 

Begravede den 10. December: 
Opsynsrad. S. Dalboms Hustru Han-
sine, født Dant, Hammershus, død 
.1. December, 75 Aar gammel. 

Deri 14.: Stetilig. Jons Hansson, 
Allinge, død 10 Decbr., 57 Aar gl. 

Endte i Anret 1913: 
Mandkøn 46, Kvindekøn 38, talt 8-1. 

Døde samale Aa r  
Mandkøn 16, Kvindekøn 17, lait 33. 

Flere fødte end-  døde: 51. 
Ægteviede: 19 Par. 



SENGE-UDSTYR 
Feltsenge 

•;1,1111 hk/W.1:1 en4e  

med Fjederbuigi 

4,K r. 75 0. 

--:o ...... 

Samme mWd Kædebund 10 Kr. 60 Ort', 

Jærnsaetwe fra 6 Kr. 
Alt Fatrikspriser. 

llompreosede rfut 	111111 
til mange Priser. 

Fuldstændige Sængeudstyr 
leveres med kort Varsel. - Svninzen er gratis. 

R Regnskabsbøger 

Protokoller 

Skemaer 

Hontrabøger 

Mejeribøger 

Huiteringsboger 

Sygekassebøger 

Journaler 

Udleueringsboger 

Bestil 
Deres Tql(sager 

Poqtrykkeri 1  
Teloioll 74, 

Regninger 

Meddelelser 

Brevpapir 

Konvolutter 

Uexelblanketter 

Dags-Dato 

Fragtbreve 

Returgodssedler 

Visit-& Takkekort 11 

il 

Blaa og kulørte 

Drenge-Klmillinger 
føres i alle Størrelser. 

FikMt Snit. 
God Forarbejdning af gode 

Stoffer. 

Al Slags linderheklædning 
til Horn. 

Nofillontleislloollolshus 

„11LB11 
ita//21 ritar~ 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
,~9c,z 637 911..ctic,zpa - tooøpe 

LF 

Qffli41~,«#ffk~..«4■~@~‹.: 

ji. finbberg. Sr Sørensens Eftf!. 
anbefaler 

rl

‘h»»»»~i?~»~~, -' 

Lommeure, Stueure, Briller, Barometre m. 
Forlovelsesringe. 

j'est,.,Daabs- oj cl-Irtulejooer 
i stort Udvalg. 

Alle Reparationer udføres hurtigt og billigt. 

Telefon Nr. 4. 	 Gravering gratis. 

forlang  altid 

Otto Mdnstedis 
OALA 

Plante Margarine 

Et Parti Ost 
bortsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Bornholms Maskinfabriks 
bekendte solide KAKKELOVNE og KOMFURER haves altid 

paa Lager til Fabrikens Priser. Endvidere anbefaler vi vort 

Lager af Stald- og Tagvinduer samt Pumper. Cement å: 

Tagpap. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer  i absolut 

frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

,51.11n,sse Roloniob 	13roduldforrefninj5,. 

Frisklavet Melassefoder 
fra 

De danske Sukkerfabrikker 
er paa Lager til billigste Dagspriser, 

Allinge Koloniel- og Prodllidforreloillg, 

En Ladning bedste tyske Nøddekul og en 
Ladning bedste engelske Ovnkul 

kommer under Losning først i Januar 1914. 
Bestillinger modtages gerne. Vi ere Sælgere til bil-
ligste Pris fra Skibene. 

Allinge Kolonial- og Prolloidlorreloill[1. 
Anton Sonnes Maskinsnedkeri 

Nørregade — Allinge 

anbefaler sig med Høvining, Pløjning, Skæring, Fræsning ni 	— Stort 

Lager af Døre, Lister, Indfatninger, Fodpaneler og Panel-
bræder. Vinduer leveres efter Bestilling. Alt Bygningsarbejde udi 

Carl Pedersens Smedeforretning 
Telefon 98. 	Lindeplads, Allinge. 	Telefon 98. 

anbefales. 
Hurtigt og reelt Hestebeslag udføres samt alt til Faget hørende Arbejde. 
Alfespredere og nye Plove af egen Konstruktion haves altid paa Lager. 

Stærkeste og letteste Plov til bornholmsk .lord. 
Samme Underplov kan paasættes ethvert Plovsjel. 

NB. Plovdele, som passer til .1. P. Sonnes Plove faas kun hos mig og 
haves altid færdige paa Lager. 

Ugens 	Ae.ndr. 

„Hor du-, Siger d eGene, -Madsen ga,i 
og fortæller, at han vil kotr! et Bryggeri, 
tror du. at det passet.? 

_lajo-, snarer det anden, „men han 
kuber kun en Bajer ad Gangen-. 

En Mand i Klemensker er ked af,"11 
han ikke kan være i Fred for Tiggere', 
forleden Dag, han korte hjem med Banen. 
var der en gammel, træbenet Fyr, som 

gh ei kl el 
langs 

 Tiden, . s a a 
Banen 

 e nkunde  o  spf er at i  ickkee have 
Kupevinduct aabnet. 

Den upge Ægtemand har kritiseret sin 

de: „Alfred, jeg ved, at du har glemt det 
Skriftsprog, som Præsten talte saa yndigt 
om, da han viede os. Kærligheden tror 
alt, fraaber alt, teater alt. . .- 

isejkrit,,  Eg.,sjeboegl,tiKsksones Middag, og hun siger hulken-

sagde en meget hidsig Herre, som gik 

stikke Deres Paraply lige op i øjnene 
bag efter en anden, „at De bliver ved at 

Pa„aDmetiger ikke min Paraply," svarede 
Herren, der gik foran, lige saa hidsigt, 
„det er en, jeg har laant!'' 

jeg mad gøre Dem opmærksom paa." 

Fruen: „Hor, lille Mand, jeg skal i Sel-

eFrnoarnindidenda:g:Saa! Hvad er det for 
Selskab?" 
Jo, 	den Familie, som bor ved 

Siden af Fru Smith, skal flytte, og saa 
har Fru Smith indbudt sine Veninder til 
at sidde ved Vinduerne og se paa, hvad 
disse Mennesker har." 

Den lille Pige (til sin Tante, idet de 
forlader Kirken): „Er det sandt, hvad 
Præsten sagde, Tante, at Hedningerne 
ingen  an tKe  1:re:ljera,  lni ri lut  g eBra?r'n' .« 

Den lille Pige: „Men hvorfor puttede 
Onkel saa en Knap i Kirkehnssen, da 
der Islev samlet ind til dem',-  

Betænkelig Renhed. 
„Chefen gør ikke andet end brumme 

over min Glemsomhed. Jeg kommer nok 
til at skrive alle hans Ordrer op paa mine 
Manchetter, for daglig' at have dem for 
øje." 

„Hm, ja, saa gør du vist bedst i at 
skrive med Kridt." 

c~x,,~3c?3*eMi 

Han er sød . . . 
— — 

Horsens Folkeblad" refererer fra 
et Kirkebryllup: 

Brudgommen kom netop skrid-
tende op ad Kirkegulvet, glad og 
forventningsfuld, i lykkelig Uviden-
hed om sin Skæbne, og jeg kunde 
ikke godt undgaa at høre de Be-
mærkninger, et Par unge Damer 
vekslede ved Siden af inig 

— Har Du set hats? 
— Jah — har Du? 
— Jah, jeg har saamænd været 

til Bal sammen med ham. 
— Synes Du ikke, han er sød? 
— Dejlig — han ligner Psilander 

i den Films, Du ved — den med 
Strejken. 

— Han skulde blot have haft lidt 
niere Haar paa Hovedet. 

-- Og lidt mørkere Øjenbryn 
- Aah, det kan endda til Nød 

gaa an ; men har Du ikke lagt 
Mærke til, at han skeler lidt paa 
det venstre Øje? 

— Jeg synes, hans Næse,er saa 
rød. Tror Du, han drikker? 

— Nej, luen han skraar, det kan 
man se paa hans Tænder. 

— Ja, føj! De er væmmelige! Og 
har du saa set del grimme, pjuske-
de Overskæg, han løber rundt med? 

— Ja, men det tror jeg, han har 
lagt sig til for at skjule sit Under-
bid. 

— Du siger noget; det har jeg 
saamænd ikke tænkt paa før. 

(Ulk' Pal/se). 
Men sød er han nu alligevel 

— .1a, hvert' siger andet! Han er 
da i hvert Fald alt for køn til hen-
de, for ved du hvad, hun er de ved 
Gud --- — 

Saa gik jeg. 
Og de jeg kom hjem, læste jeg 

interesseret og med meget Udbytte 
en filosofisk Afhandling om Logik. 

Sover De ell Lusletlsowske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De faaet nye Varer hjem, paatager 
De Deir Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa faa det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms ligeblad' 
læses af saa at sige alle i Nørre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til „Nordbornholnis Ugeblad". 

A.: Tak for det nydelige Billede, 
jeg fik af dig til Jul, det er det 
bedste Fotografi, jeg har set af dig. 

B.: Ja, men det er ogsaa fra 
Andr. Ipsens Atelier ved Havnen. 

DA jeg har udlejet min Butik 
til Brugsforeningen, er min 
Forretning med brugt To.l 

flyttet til Havnens Ejendom (forby. 
Barber Webers Lejlighed) og vil 
den stedse blive forsynet med brugt 
Herre-, Dame- & Børnetøj. 

Møbelforretningen 
Fortsættes som forhen i min Møbel-
butik. Nylig hjemkommen fra Kø-
benhavn er jeg nu 'godt forsynet 
med en stor Del gode MØBLER, 
hvoraf særlig fremhæves Bogskabe, 
Chaiselonger, Kanapeer med tilhø-
rende Stole, Pillespejle med Skabe 
ni in. 

Janus Jacobsen. 

Kalkuner, unge Haner, Gæs, Høsts og Duer købes 
altid til Dagens højeste Priser. 
Store unge Ænder betales med 62 
Øre pr. Pd. lev. Sandvig Telf. 8. 

Lauritz Madsen. 
Samme Sled er en Kavalervogn 

med 2 Sæder og en lille EnspEen-
derfjedervogn til Salgs. 

Et ilyhmindigt Ihipargpunnad. 
„Du Tomas, kan de ih kt. fnrUire mig 

noget. Var den forme Horie en 1 hine 
eller el kg?“ 

Trolig nok. 
Læreren: „Nu forsidsrelter vi, al sek''' 

Drengegaar sammen ned til Strander. 
Tre af dem har ikke fadet Tilladelse t, 
et hade, hvor mange Drenge gaar saa n- 
i Vandet?" 	 kyl 

Eleven: „Seks, I Ir. Lærer " 
	tie 

1n1. Il ene 'Tjeneste er den nær 
den værd. 

„Jeg vilde ønske, at De vilde lade den 
Klippemaskine smøre, den piber saa af-
skyeligt." 

„Med. største Fornøjelse, lir Nabo, 
naar De saa vil lade Deres Klaver stem-
me." 

Vi garanterer for alle vore Kvaliteter i Nankin, Bolster og Satin. 

Nordlandets Handelshus. 

rigelske Gaskokes er de bedste! 
Pris 160 Øre pr, Hektoliter, frit tilkørt. 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge nye 
Barber- & Friserforretning 

bringes i velvillig Erindring. 

S. Bang. 

Det betaler sig 
at købe sine Manufakturvarer la 

hos 

Hanen, Sandvig. 
Leledsnesistrikkede Klude gribestil ti 	te pr   

Leverandør til Varelotteriet. 

DEPOT 
for Allinge-Sandvig og Omegn af 

øl og Sodavand 
fra Nexø Bryggeri findes fremtidig 
hos Hr. Chr. P. Dam, Allinge, 
hvilket d'Hrr. Handleihie bedes be-
nytte sig af til at forsyne deres 
Lager med Nexø Bryggeris udmær-
kede Produkter. 


