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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
!:,kan I et Anial al &pist 1600 Exemp'. 
og forsendes gennem Postvæsenet t Allinge 

t.,.1,1,!, Olsker, RntsAer, Re 	Klernetslur 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre ttened 
bliver last i ethvert Hjem og egner ilg der• 
or bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
adasom kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, A ',Ulaner tie. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
.ligarv hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
k 'sier I Kr. halvaarlig. 

Til hl Daghø og Ny! 
Du, gamle Aar, - 
der som en ældet Mand 

ved Grænsen staar -
jeg rækker Dig til Afsked mine 

Hænder. 
Og naar om lidt Du ind 

i Døden gaar, 
et festlig Baal jeg paa din Gravhøj 

tænder. 
Thi Du har ydet mig, trods 

trange Kaar, 
sars mange rige, glade, gode 

Stunder - 
- Du, gamle Aar I 
jeg takker Dig, før Du om lidt 

gaar under. — 

Du, nye Aar, 
der som en Galfrands tæt 

ved Grænsen staar, 
med Vaarviol og Sommerløv og 

Høstak i dit Haar - 
velkommen skal Du være ! 
Det Aar, som svandt, var ikke ondt, 
i det jeg drømte stærkt og sundt .. . 
men Du I — et Evigheds-Symbol 
pas Tidernes Forvandling -
vis Vej til Viljens Kongestol, 
vis Vej fra Drøm til Handling!  — 

Du, gamle Aar - 
jeg følger Dig til Grænsens Skal. 
Med Tak til dine hvide Haar 
jeg siger Dig Farve!. — 

Du, nye Aar 1 - 
jeg møder Dig ved Grænsens Rand. 
Jeg ser dit Øjes Sommerbrand 
og Foraarskransen i dit Haar 
Fremtiden ved din Side staar, 
kortlægger Eders nye Land 
Bed ham, forhaabilingsfyldle Anr, 

" at gøre ulig til Mand.  

Sig ham — aa, ulige, forjættende Aar, 
Du, som Løfter i tusindfold rummer I -
sig, al jeg ejer et Hjærte, som slear, 
og en Længsel, som aldrig 

forslummer -
et Hjærte af Guld og en 

Længsel af Sisal ... 
jeg drikker dristigt 

Fremtidens Skrud I 
Carl Hjerne. 

j
det vi forlader det gamle 
Aar, der trods sin Lune-
fuldhed og Usikkerhed paa 

mange Maader, dog har forlø-
bet nogenlunde normalt, føler 
vi Trang til aLtakke de aver-
terende for den Sympati, der 
gennem den stigende Annonce-
mængde synes at komme vort 
Blad tilgode og vidner om, at 
ogsaa vi har E.ksistensberetti-
tigelse og Opgaver at løse. 

julens )-(emmelSheel-- 
Julens )-(erli.ghed! 

—x— 
Julens Herlighed — hvem vil-

de undvære den ? Den anes af det 

mindste Barn, naar Julelysene tin-

drer for dets øje. Den ligger bag-

ved alle de Kræfter, der samvirker 

til at fremkalde den store fælles Jule-

stemning. Den øver sin Magt langt 

ud over de Grænser, hvor der treir• 

kes dybere over Julens egentlige 
Betydning. 

Men Julens Herlighed udspringer 
af Julens Hemme lighed. Jule-

natten aabner Udsigt til Egne, der 
ellers er skjult for de dødeliges Blik. 

Pas Julens Hemmelighed peger Pro-
feters frem Aarhundreder forud, navr 

han siger om Barnet, der skal fø-
des: „Hans Navn skal kaldes Un-

der'. Den Hemmelighed sigler 
Apostlen Paulus til i Ordet ; „Uden 
Modsigelse stor er Gudsfrygtens 
Hemmelighed'. Og den er det, 

som Apostlen Johannes lader os skue 
tilbedende ind i, neer han skriver : 

„Ordet blev Ked og tog Bolig 
iblandt os, og vi saa hans Herlig-

hed, en Herlighed, som en enbaa-

ren Søns fra sin Fader." 

Her er Julens Hemmelighed: ikke 
at der fra hin Nat er kommet Strøm-

me af Velsignelse ind i vor Slægt, 

med nyl Lys og Kraft, med Fred i 
Hjerterne og ny Kærlighed iblandt 
Mennesker, — alt det er kendt, men 

det er kun Hemmelighedens Vir k-

ni nge r. Heller ikke, al vi i Julens 

fejrer hans Fødsel, der er den stør-

ste, der er født af en Kvinde, den 
reneste, den ypperste i hele vor 

Slægt. Ogsaa del er ubestrideligt, 
men dermed er endnu 'kun sagt, 

hvad der Iran kendes i Verden, ik-

ke hvorfor del var saaledes. Nej, 

Grunden til, at han er saa uendeligt 

forskellig Ira alle andre, uagtet han 

blev lig i alle Ting, — Aarsagen 

til, at der fra ham er udgaael Kraft-
virkninger i Historien, der endnu 

bestandig er i Stigning nd over 
Jordkloden, den ligger i, at „Ordet 

blev Ked". Det var „Ordet" for 

Evighed al Ham, der var hos Gud 
før Verden var, og selv var Gud, 

det var Ham, der „tog en Tjeners 

Skikkelse pas og forringede sig selv 

og blev Mennesker lig" ved Fødsel 

af Jomfru Maria. Det var Gud, den 
almægtige, evige Gud, der i Jule-
natten sendte sin Søn den enbanrne 
til vor faldne Slægt. 

Den Hemmelighed er det, samer 
er Kilden til al Julens Herlighed. 

Og viear den fornægtes eller blot 
fordunkles, begynder Julestjernen 
straks at blegne. Men det er vor 
Tids Fare: ikke blot at han, der 
fra sirs Fødsel er kaldt Modsigelsens 
Tegn, ogsaa møder Modsigelse nu, 
saa at Fornægtere og Vantro spot-
ter Julens Under, men at nogle af 

dem, der selv gerne vil holde Jul 
og personlig ikke kunde leve uden 
en Frelser, mener, at den Tone kan 
undværes eller dog trænges Ribage 
for ikke at forarge Tiden, 

Men overfor disse Røster vil Guds 

Kirke des mere „holde fast ved 
Apostlenes lære', Paulus Forkyn-

delse af Gudsfrygtens store Hemme-
lighed, Johannes Budskab: at Ordet 

blev Kød. Og den vil det, ikke 

blot fordi den ved fra sin Historie 

gennem Tiderne, at alle Vegne, hvor 
Hemmeligheden bliver borte, der 

svinder ogsaa Herligheden. Men 

den vil del, fordi den selv har Del 
i den samme Erfaring, som Apo-

stlen Johannes vidner om : vi saa 
hans Herlighed, en Herlighed som 
er en enbaaren Søns fra lians Fa-
ders. 

Johannes forkynder, at Ordet blev 
Kød, ikke fordi Iran var en dybsin-
dig Tænker, der prøver pus at ud-

grunde det uudgrundelige, men fordi 
Iran selv havde set og hørt Herrens 

Herlighed og taftet det evige Livs 
Kræfter al den opslandne. Og det 
samme har Herrens troende Menig-

hed. Der er selvfølgelig mange, der 
nok kalder sig Kristne, men som 
aldrig er kommet i et personligt 
Trosforhold til en levende Frelser, 

Men der har altid i Kirken været og 

der er i vore Dage en stor Flok af 
levende Guds Børn, som ejer Livet 

i Ham, som har erfaret noget af 
Guds Herlighed i deres eget Liv, 

og som ved, at dette har de fra ham, 

der fødtes i Julenatten, og som er 

med sin Menighed alle Dage, fuld 

af Naade og Sandhed. 

Derfor k a n vi ikke tie med Julens 
Hemmelighed, Vi ved, at den er 

Kilde III Julens Herlighed, og at 
den eneste Vej til at fart en virkelig 

glædelig Jul er selv at komme i 

Troens Livsforbindelse med Ordet, 

Guds enbaarne Søn, og derigennem 
Ina noget al den samme Erfarings-

Forstaaelse af Julens Hemmelighed, 

som Apostlen Johannes havde. 
Gud give hvert et ærligt Hjærte, 

der søger Liv og Frelse, at komme 
i personligt Livsforhold til Julens 

Hemmelighed og derigennem faa 

Del i Julens sande Herlighed ! 

Henry Ussing. 

Buleminder. 
—0— 

Hver Juledag gik Far og Mor og jeg 
i sorte Kisteklæder, højtidsstente, 
til Kirken nd en lang og sandet Vej. 

Hvor var den Vej ved Juletid:mig kær, 
skønt ensom, øde Ina 

min Barndoms Kirke 
'ned glemte Grave og forblæste" frær, 

Men inde var strø! Gran 
paa Altrets Lin, 

og Lysene i Kronen brændte stille. 
— An, Julens Duft af Gran 

og Stearinl 

Og midt i Glansen af en Stribe Sol, 
højt !raflende til Ben de hvide 

Hænder, 
stod Præsten rank og rolig i sin Stol, 

Og som i Jubel steg den gamle Sang 
om Jesusbarnet under hvide Buer, 
og Orgelet taldl i med brusten Klang. 

Saa olie, og ved Juletid især, 
jeg garn i Minderne mio 

Bromdorns Veje 
til Landsbykirken med de andre Trier, 

Garrv atter rolig glad ved Moders 
Haand 

den lange Vej til Julens hvide Kirke 
i stumper Kjole med et tætnet Biland. 

Og sidder dybt i Kirkepillens Skjul, 
fornemmer Granens Duft 

og Sangens Glæde, 
og staver ulig igenneutiGlade Jul !" 

Clara Volck 

lorsio Mollusker 
paa Jorden, 

—0— 

Det gear med Bordeus Alder som 
med Varmegraden pan Solen, de 
Lærde er ikke enige. Alle Tal er 
usikre. Man bygger paa Antegnel-
ser og Hypoteser. Naar der er Tale 

om Jordens Alder, siger nogle en 
halv Snes Millioner, en anden endog-

saa 1400 Millioner Aar. Man mangt-
ler en Maalestok. Og Ilvad det an-

gaar med Menneskeslægtens Fortid, 

siger Videnskaben (Gaston Bach-
mann), at Mennesket har levet paa 
Jorden i ca. 25 Millioner Aar. Fra 

Istidens Ophør og til vore Dage er 

der vel gasset en halv Snes Tusinde 

Aar. Et Eksempel : Deri Hastighed, 
hvormed Niagarafloden udhuler sin 

Flodseng, har man ment at kunne 
sætte til tens Fod pr. Aar, og paa 

Grundlag af denne Antagelse mener 

man, at der her er forløbet ca. 7588 

Aar siden Istidens Ophør Andre 

(de Geer) mener, al man for Skeanes 

Vedkommende maa sætte Tiden til 
12000 Aar, 

Men hvorlænge varede saa Istiden ? 

ingen ved det. Og hvad har for-

aarsaget den ? Ogsaa herpaa bliver 

man Svaret skyldig. Thi vi maa vel 
erindre, at Jorden sikkert begyndte 

sin Tilværelse som en glødende 
Kugle. Der kan gives et Svar ved 

Hjælp af en Hypotese: Hvad vilde 
der ske, hvis der for Eks. ved vul-

kanske Krælter i Atlanterhavet duk-

kede en ny Verdensdel op? En 

saadan Katastrofe vilde give Golfen 

el andet Løb og forære Grønland et 

andet Klima og Evropa en ny land. 

Man er jo i hvert Fald klar over, at 

hvis man kunde Ijærne Novaja-
Semla-Øerne i Ishavet, sart Golfen 
kunde fortsætte sit Løb, vilde man 
nied et Slag forandre Sibiriens Klima 

og ogsaa dermed alle de deraf fly-

dende Forhold (Nansen). 
Vi tør tænke os Jorden som en 

glødende Kugle, idet Vulkanerne 

fortæller os om den endnu tilstede- 

værende Ild I Jordens Indre. 	Pars 

Grund al Kulden i Verdensrummet 
afkøledes Jorden forholdsvis hurtigt. 

Arrhenius mener, at efter nogle Tu-
sinde Aars Forløb var Jorden saa 
afkølet, at den kunde give Grundlag 

tor Liv. 	Urtidens Grundfjeld - 

Granit og Gnejs — er den første 
laste Skorpe om Jorden. Ildllydende 
smelteride Masse. Jorden fik sine 

Have. Og disse fik sine første Be-
boere: Orme, Birekspruiter, Krebs 

og andre hvirvelløse Dyr. Seriere 
kom 	i et tredje Åland --- de lerale 
I IvirvIedyr; Bruskhak, tialge, Lunge-

fisk, Pnnserfisk etc. Endnu senere 
kom Jorden ind i en Periode, hvori 
Kullejernes rige Formationer danne- 
des 	I fugtig-varme Sumptande 
vokser bloinsieriøse Urskove af 
Imarrihrtje Bregner, Mos og Padde-
rokketræer. Derpna naaea Jordens 

Middelalder -  •  .fora og Kridttiden  ---
store Dele af Jorden sænkes under 

Havet. Krybdyrene bliver Jordens 
Beherskere (Bøving Pelersen). Pas 
Ilav og Landet tumler store logler og 

der fremkommer Fugle. Vi kommer 
(terperi ind i den nyere Tid 	Nu 
vinder de store Pattedyr frem i 
første Linie, og i Tertiærtidens Af-

lejringer finder vi Levninger af de 
flertnaede Heste, mærkelige Elefan-

ter, Dinotheriet [ned de nedad krum-
mede Stødtænder, Mastodonten med 

Stødtænder i haade Over- og Under-

mund. Alle nulevende-Pattedyr er 
næsten repræsenterede. Og man 

lægger Mærke til Hjærnens voksende 
Størrelse. Visse Forskere mener, at 

Mennesket er fretntraadt i denne 

Periode, der ligger Millioner Aar 

tilbage i Urtidens uhistoriske Mørke. 

Og saa kommer Jorden ind i Istiden. 

Nu uddør der en Mængde Dyr : De 

store Manimuther, det uldhaarede 
Næshorn o. a. forsvinder, begraves 

under Isen og bevares derved op til 

vor Tid (Sibirien). 

Og endelig kommer vi ind i den 

nyere Tid, som vi antager maa spæn-

de over en halv Snes tusinde Aar; 

den stærkeste Hjerne har sejret, 

Mennesket er blevet Jordens Herre I 

Han skaber sig Ild og danner sig 

Vaaben. 
Hele Billedet af Jordens og Men-

neskets Forhistorie er svagt og tan-

ger. Man bygger Historien over 

nogle Hypoteser, Køkkenmøddingers 

Indhold og store Gravfund, der er 
gjorte i de sidste koner. Før 

70-80errse var uran enige om, at 
Menneskets første Fremtræden 'smarte 

have huldet Sted eller den vidste 

Istid, men nu er Videnskaben paa 
det rene med, at Menneskets Fore-

komst pas Jorden er meget tidligere, 
da man har fundet Skeletter Ira 

tidligere Jordperioder, der fortæller 

del, og disse Levninger er fundne 
bande i Europa og i Sydamerika. 

Disse Rester giver bunde Oplysning 

out somMoegursareas 	
Menneskets A

f 
første 

rr.s eter 

kendte Forme for Kultur. 	Der er 

fundet Værktøj, som der er Model 

Vaaben og ligeledes har man fun-

det Levninger at den Tids Kulis!. 
Hvis mate her kan tale om Kunst, 

Fjeldluden blev Menneskets første 

Bolig, som det maaske manne ero-
bre fra Vilddyrene, og hvor del var 

i Lee for Storm og andre Uvejr. 

Man haler om bleldelbergmenne-
sket, Neatiderniennesketacen, Aurig-

narinesinesket efter de Fund, der er 
gjort, Man har fundet disse Rester 
i geologiske Formationer, der gaar 



r. teers til Terreerperroden, som lig-

ger 4 å 5 Mile Aar tilbage, Og 

sammen med disse Fund har man 
ogsaa fundet lossile Levninger al 
Elefanter, Næshorn, Vildheste, Bison-

okser, Hjort o. a. 1 1887 fandl man 

(Freipont og Lohest) ved Spy i Bel-
giers i Nærheden af Naniur to Ske• 
letter. Før og senere har titan rundt 
om i Evropa gjort lignende Fund. 

Et at de interessanteste blev gjort i 

le Moustier i Frankrig. Skelettet 
Ina ved Fremgravningen paa højre 
Side, med Albuen under Kinden og 

højre Hanrad under Nakken. Altsag 
i en Sovestilling. Ved venstre Side 
las derhos en mandellorniet Kile 

(coup- de- poing). Desværre fandt 

man • ikke hele Skelettet men dog 
sart mange Ben, at man kunde kote 
struere hele Skikkelsel. Efter tivad 

Videnskaben har kunnet skønne, har 
Neandermennesket kun været 148 
cm. høj, medens andre Skeletter 

her irrealt 170 cire 	Af Nulevende 

maaler Japanerne ca. 158, Italienerne 

162 cm, Lapperne 157 cm — men 

Svenskerne 170 cm. 

Det er værd at lægge Mærke til 

at de første Spor af Kunst, der fin-
des i Menneskehedens Historie, ved 

Siden af de Irreel enkle, rent geome-
triske Linieornament, just er Skulp 

turer, der forestiller Mennesket selv. 
De forfærdigede Vaaben og Værktøj 

med Rudemønstre og Zigzaglinier, 
de lavede Malerier af Fugle, Dyr, 

deres egne Hænder, Dansere og Dan-

serinder og Bande. De .  brugte tre 

Farver, sort -rødt - gult, endda med 
god Forstenelse. Og disse Arbejder 
har man bindet i forskellige Huler 

og Grotter (AItamiragrotten og en 

Grotte ved Gargas og fl. andre Ste-
der). Og disse Arbejdor er allsaa Men-

neskenes lørste Frembringelse al 
Kunst, hvis mart kan bruge el sari 
storl Ord om sno smaa Ting. 

Ganske ejendommeligt er det at 
se, at visse Stammer, eller om man 

vil Racer, farvede Ligene røde. Deri 

røde Farve har spillet ind mange 
Steder. Plimus fortæller, at man i 

længst forsvendene Dage rødrualede 

Roms fornemste Gudebillede (Jupi-
ter Capitolinus). Hos del mest kon-

servative af alle Folk, (Gaston Bach-
mann) finder vi, at de under Ind-

flydelse af Religion og anden Kul-
tus bruger den røde Farve. Den har 

altid og hos alle Folkeslag været el 

Symbol for Blodet, Ilder' og Livel, 
Ogsaa Hinduerne har stor Kærlig-
hed til den røde Farve, og deres Gu-

debillede af Priapi var altid malet 

med rød Okker. Og i vore Dage ser 

vi, at Millioner al Arbejdere flokkes 

om røde Faner — ja rødt er jo paa 

en Dag bleven Ruslands nationale 
Farve. 

Men hvad Hensigten har været 
for Urmennesket at farve Ligene rø-
de, forstaar man ikke. Er det for at 
give Tanken Udtryk for, ar Livet 
fortsættes, al uran mener, al nu gaar 

Sjælen, del ny Menneske ind le el 
lykkeligere Liv? 

Vi ved det ikke. Men det store i 

disse Opdagelser er, at vi i disse 
Livsytringer hos de første Menne-

sker paa Jorden ligesom genkender 

os selv. Og vi forstaar saa godl ved 
al se paa vore Børns Leg — at det 

første Udslag al Kunst er en Kunst 
1 Ornamentik og Konturer. 

• Den bekendte Oldtidsforsker Gu- 

staf Maltstrøm har i Sommeren 1917 
ved Nisservand I Telemarken (Nor-

ge) fundet en Del Helleuralerier og 
Helleristninger, som (Tidens Tegn 
6. Oktober 1917) bande 1 Molivvalg 
og Stil adskiller sig Ira den Kunst, 

vi kender Fra Broncealderliden. De 
Billeder, som her er Tale om, fore-
stiller Jagldyr, først og fremmest 

Elg og Ren, men ogsaa Børn, Sva-
ner og andre Fugle, Hval og Fisk. 

Deenden undertiden Mennesker, Alle 
de Billeder her er Tale om er præ-

gede al Realisme, og Dyrene er sele 

med en Jægers Øje. Medens Bron- 

Cealdertidens Helleristninger fore-

stiller Kamp og Heltedead i Vikin-
getidens Aand, saa beskæftiger de 
sidst fundne Helleristninger sig for 

trinsvis med Jagt og Kærlighed. Del 
er, som man her moder ei Udslag 
af en anden Kultur, det fredelige, 

frie Jagtfly. 	Billedernes naturalisti- 

ske Stil minder om den berømte 

['ideologiske Kunst i de limske og 

pyrenæiske Huler, delte gælder alle 

Helleristninger, men fortrinsvis si-

ges del om dem, der er fundne ved 

Nisservand i Telemarken. 

1 over 200 Aar har men kendt 

Helleristninger i Norden, eardedes 

fortrinsvis i Bohusleen, Østergøtland 

og i deri sydøstlige Del al Skanne. 
Men medens de romanske TegnIri-

ger findes endog i mør ke Klippehu-

ler, er de i Norden fundne Ristnin-

ger udført paa den naturlige Klip-
'leflede. Der findes et slots Udvalg 

— tor Resten uden Plan og Orden 

og al Tid i Konturer 	Skibe, Fod- 
snaler, Hjul; sjældnere ses menne-
skelige Figurer. Finder man saa-

damme, er de ofte bevæbnede med 

Økse, Sværd og Skjold ; i bemaude-
de Fartøjer, ved Drift af Kvæg og 
Pløjning etc, 

„Pressens Magasin". 

a vi gerne vil være med til at 
slag til Lyd for Fodsporten, 

skat vi etter Opfordring aftrykke ert 

Artikel-Serie under nedenstanende 
Overskrift, og høaber vi Stoffet vil 

blive saa afvekslende, at vore Læsere 
ikke vil trættes ved at læse el Ka-

pitel hver Uge. 

rtaa jodtur 
gennem liuropa. 

Servus fortæller om sine 
Daghogsoptegnelsir og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

—O•-- 

Forberedelsen. 

Var det Solen og Foraaret, der 
kom saa tidligt — eller var det man-
ske Avisernes Kæmpe-Reklamer for 
Verderisudstillingen i Paris der gjorde 
at næstetv alle Folk blev grebne af 
Udlængsel — etler niaaske del kun 
var Ungdommens Higen mod del 
fremmede og ukendte, der sugede 
Næring og foranledigede, al vi be-
gyndte at tabe Interessen for vort 
daglige Arbejde og hvert øjeblik 
med Længsel saa ud af Vinduer 
eller de legende Solstraaler. 

Jeg ved det ikke. - 
Men naar vi om Middagen eller 

om Aftenen sandedes i Pensionatets 
store Fællesstue, var del : at komme 
ud at rejse — at se sig om — del 
Samtaleemne, der interesserede mest. 
Og vi misundte de faa lykkelige, 
der havde Tid og Rand lit at drage 
til Verdensbyen. 

Saa en Dag Iresle vi i Bindene. 
at en Journalist ved Aflenbladet 
havde pantagel sig al gas ril Paris, 
og, hvad der var det kuriøse : uden 
en øre i Lommen I — Pengene til 
sine daglige Fornødenheder vilde 
han skalle sig ved al sælge Pro-
spektkort f — Det gjaldt et Vædde-
ni an]. 

Der udspandt sig straks en Dis-
kussion om, hvorvidt del virkelig 
vilde lykkes hane 

De fleste tvivlede. 
Da opstod deri Tankegang, al 

kunde en Journalis) komme til Pa-
ris paa den Maade, kunde en Typo-
graf, der havde betal( Bidrag til den 
internationale Understøtlelsesfore-

ning, og som Medlem kunde oppe-
bære en vis daglig Rejseunderstert-
teist overalt i Europa, sagtens be 
give sig paa Vej — og vi bereg-
nede, at den Pengehjælp vi vilde 
faa udbetalt, med en Smule Spar. 
sommelighed sagtens kunde række 
til. Spørgsmaalel var blot: Turde 
vi kaste Broen al og begive os ud 
i det fremmede — ukendte. 

Jeg — og en anden Kollega — 
vovede det. 

Vi vedtog højtideligt straks at ()g-
alge vore Pladser — vi havde 14 
Dages Opsigelsespligt og kunde i 
den Tid gøre vore Forberedelser. 

— Rygtet om vort Forehavende  

spredtes som en Løbeild, og Pen-
stonalets inaridlige og kvindelige 
Beboere strømmede interesserede til. 

— VI solkle vore Cykler til en 
Cyklehand/es, for at have el lille 
Reservefond at falde blbage pan og 
Hjælp til Rejseudstyr. Revet v eftm. 
,kit, 3-4 Guld-Tyrekroner, syede 
Værtinden som vitti ehedsfuldt ind i 
vort Vestefo'r, saa eventuelle Røvere 
ikke saa let skulde kunne opdage 
dein. 

Og saa fik vi Rejseselskab af en 
Mekaniker, Madsen, der arbejdede 
paa Cyktevrerkstedel og forresten 
ogsaa boede paa Pensionalet. 

Cyklehandieren var rasende : del 
var just i hans travleste Tid, 

Pensionalels Damer begyndte al 
vise os 'mere end almindelig inler-
esse, og den sidste Søndag før /U-
r< jsen tog vi i Skoven for at plukke 
Anemoner. En af Damerne gjorde 
et vist Indtryk paa mig, da vi for-
i dette os ind I Ungskovens Blom- 

lor, 	de danske Skove er dej- 
lige al vandre i om Formuer, naar 
man har en smuk Kvinde ved sin 
Side. 

Jeg begyndte saa smaal al for-
tryde Pariserluren og var nær kom-
men for sent til den Afskedsfest, 
Kollegaer havde arrangeret for os. 

Stemningen blev høj, titan holdt 
Taler og afsang Sange for de Ire 
Pariserfarere, der sikkert hurtigst 
vendte Næsen hjem igen efter at 
have sar Foden paa tysk Jordbund. 

Tonen var skæmtende, men ikke 
uden Ironi.  

Vi blev derpaa fulgt til Jernbane-
stationen af hele Kodiljen, der øn-
skede os Lykkelig Rejse' og bed 
os hilse Paris. 

Der lød et Pfift, og medens To-
get dampede fristed lagde Formue-
langen sig som el Slør over Egnen. 

Og da de sidste Huse, de sidste 
blafrende Lygter lorsvandt, salte vi 
os ned, eflersan vor Bagage og gav 
vor Person et kritisk Ellersyn. 

Hvor befandt vi os Ikke vel I de 
bløde Sportsslijorler, uden det stive, 
generende Kravetøj og Manchetter; 
men der var tillige noget fremmed-
artet og ukendeligt over as. 

Vi var ene, havde hele Knpeen 
for os selv, og det regnede Slag i 
Slag med personlige Bemærkninger 
og Vittigheder. 

Men eiterhaanden døde Samtalen 
bore vi gjorde os det niegeligl med 
vore Rygsække, og gamle Minder, 
særlig fra Barndomsaarene, vældede 
frem. Det var ligesom vi havde 
gennembladet el Kapitel af vort Livs 
Bog og nu stod overfor el nyt. — 
Spejdende ind i Fremlideri søgte vi 
at gætte Indholdet at Overskriften. 

I Korsør var der en halv Times 
Ophold inden Kielerdamperen skulde 
sejle, og vi benyllede Tiden til al 
gaa en lille Tur, for al fan Benene 
rettede. 

Teegen hulg stadig tyk og klam 
overall, den fortættede sig i Alle-
træernes svulmende Bladknopper og 
drev ned ad de sorte Grene, dryp, 
dryp, ned pan Spadserestien. 

Vejrel saa slet ikke lovende ud 
for os — Friluftsmennesker. 

San peb Damptleeleu, vi sprang 
ombord og ned i Kahytten, hvor 
der blev anvist os Soveplads. 

Da vi betalte vore Billetler, spurgte 
Styrmanden om vl skulde have Penge 
vekslel i Mark. 

— Jo, ja, del skulde vi da. 
Der blev en Pavse, hvorefter vi 

fik travlt med at sprælle Vestefoeel 
op og faa tal i vore Guldstykker. 

Styrmanden lo. 
— Det er rigtigt I Pita Rejse kan 

man ikke være for forsigtig, sagde 
han og gav os Beløbet tilbage i 
Guldrnark. 

Efter aller at have forseglet vor 
Reservebeholdning med sort Kiiieser-
nand, gik vi op paa Dækket for 
for sidste Gang at sige Farvel ril 
gamle Danmark. 

Og se, Tangen havde lordelt sig, 
Maanen stod stor og gul over Sprogø, 
og de høje, lerede Skrænter mod 
Land tegnede sig skarpt i Lyset 
med sorte Slagskygger. 

Tailker 0111 Krislemb 
i ufo Dage, 

At betragte de forskellige religiøse 
Retninger i vort lille Fædreland og 
kritisere dein, brInger os egentlig 
lugen Gavn, eftersom del ikke er 
de forskellige Menneskers Meninger, 
og hvad de har gennemtænk( og  

studeret sig til, der har den alge-
rende Betydning, men tiv ad Gad her 
talt td o5 t Sit Oml. Der er en Vej 

tegKet 1,4 os, som hedder Hellig. 

dommens Vej, det kan ingen fare 

vild, ikke en Give Damen kemi fere 

vild pine deri Vej. Naar alligevel 

de Besk Mennesker i vort lille Fæd-

reland gear sine egne Veje, saa bæ-

rer hver Skylden for sin egen Del. 

og vil ogsaa komme til al bære 

Ansvar hver ler sig. 

Vil vi betragte ~sagerne til, al 

saa forholdsvis faa kommer i Kirker 

og Missionshuse, sne kan del vel 

være en Aarsag, at Præster og Læ-

rere selv kan %Ina udenfor Sandhe-

dens Vej, og SOM Følge deraf ikke 

har nogen Betingelse for al kunne 
udfylde en snilden Plads. Der kan 
vel ogsaa være dem, som har en 

selvlænkt Mening, for Ekg. Arboe-

Rasmussen. Sandorme Meninger er 

ikke alene ganske værdiløse, men 

kan ogsaa være skadelige, idet de 

kan være en Aarsag til, at Menne-
skene forfejler Maalet for Evigheden. 

Men den slore og allomsprendende 
Aarsag og Skyld i, at vort Folk le-

ver el gudløst Liv, er den samme 

nu som den Gang vor Frelser red 
ind i Jerusalem, da Ordet lød : 
vilde ikke'. 

Del er hell andre Steder den stør-
ste Del af vort Folk søger sin Lykke, 
end hos Gud. 

Der er vel ingen, som egentlig 
søger Glæde, Lykke eller Tllfreds-

sllllelse 
 

paa Syndens Veje, da de 
fleste godt ved, at disse Værdier 

ikke findes I Kortspil eller Drik -

ikke heller i Dans eller Utugt, Te-
atergang eller anden Kommers, der 
kun er nogle !ae Timers eller Mi-

nullers Nydelse, som man paa in-
gen Maade vil undvære, koste hvad 

det vil, og som desværre ofte maa 
dyrt betales bagefter, al den enkelte 

ved at hans Legems- og Aandsevner 
bliver svækkede, ja ogsaa at hans 
Sjæl kan gaa evig lortabl, idet at 
Naadens Tid bliver forsend. 

Kommuner og Stat kan ogsaa faa 
det at mærke i Form af øgede Skat-
ter, En Ting mere skal fremdrages 

lier, nemlig Romanlæsning, som 
optager en stor Del al vort Folks 

kostbare Tid, som burde bedre an-

vendes. I denne Sag skal nævnes, 
hvad en Mand har sagt om Ung-

dommen pas Landet, at de har fuldt 

op af alskens daarlige Romaner, og 
som for en stor Del bærer Skylden 

for de Forbrydelser, som bliver be-

gaeet. Nu faer det staa hver enkelt 

frit at overveje, hvad der holder ham 

borte fra Gud eller hvad der drager 

hen hl ham. Kristendom er jo ikke 

Teori, ny eller gammel, men en per-

sonlig Oplevelse mellem Gud og 

Mennesker, idet deu store Opdagelse 

bliver gjorl, at man er en Synder, 
en virkelig Synder, som er rednings-

løst fortabt i den Stilling man er. 

Naar man sne laer at se Jesus, 

som den, der led den Straf jeg bur-
de lide. Og vi betragter lians egne 
Ord; .dine Synder er dig lorladle, 

og den soin kommer til mig, kaster 
jeg ingenlunde bort", naar man saa 

betaelsker, al det virkelig er mig det 
gælder, de tam Hjemlet Fred og 
Glæde, Deri Vej lam alle gaa, som 
vil nas den evige Hvile og Herlig- 

hed. Tone fra Himlen, som aldrig 

forslummer, den har vi just her, og 

den bringer Fred i fredlese Men-

neskers Bryst; det er ikke en Glæde, 

som syluder bort med højtidsdagene, 
men deri varer hele Liver, ja selv 

Dødens Stund skal den ikke svigte, 
da den har sin Grund uden for os 
selv i ham, som elskede os, og som 
døde Tor os. 

Her er et Emne, som i Sandhed 

burde fylde vort Folk med Glæde 
og Lovsang; Kirker og Missionshuse 
burde være Fyldte til Trængsel, og 
den jublende Lovsang burde lyde, 
som Havets 'mægtige Brusen, Her  

er ogsaa en ator og 'ledig Opgave 
lov vort Folk, nemlig al bringe dette 
salige Budskab ud til deHedninge-
lande, at den Tid snart kunde kom-
me, de trek Verden kunde sjunge 
med Fryd om han, som blev fedt 
Illeihiehem. Vi kunde være et tyk-
kellgt Folk, Guds Godhed har været 
stor imod os, større end mod de 
fleste andre Lande, men naar vi si-
ger som del er, saa er vort Folk 
rastløst jagende pul Ulykkens og 
Dødens mørke Veje. Det al have 
Gud til Ven, er den store Lykke; 
alt som kan nævnes el Glæde i Ver. 
den, blegner og er lig Nul Imod 
delle, el have Gud til Ven, have 
Haab om Herlighed hos Gud, naar 
denne Tilværelse dalenes. De Men-  
nesker maa bære et stort Ansvar, 
som leder den tinge Slægt bort lue 
Gud, og hen til lomme, ødelæggende 
Fornøjelser, som kun efterlader et 
ødelagt Legeme og tilsids1 en ler-
tabt Sjæl. 

Chr. ilammer. 

Overslag 
Over 

Qliioge sandgig Koilumillos 
Indtægter og Udgifter 

1921-22. 

Indtægt. 

Overskud fra f. Aar 	 25000 
Reoler al Kom. Kapitaler , 	 3600 
lndl. a! Kommunens Ejd. 	 14650 
Atg. al faste Etendomme 	 840 
Næringsafgift. Forlystelsesskat 3250 
Tilakud Ira Staten 	 8537 
Andre Indtægter 	 1781 
Paalignede Skatter: 

Hus- og Orundskat 8350 
Skat af Aklieaelsk. 1800 
Er hver vskom rn unesk. 900 
Formue- og Lejligh.: 

Byerne. 208630 
Land d i s tr.20000 228630 

239680 
lidt Kr.:297338 

Gader og Veje 	- 
Byens Belysning . . . . 	 
Brandvæsen 	  
De offentlige Lyslanlæg . 	 
Renter af Gæld 	 
Afdrag paa Gæld 	 
Bidrag til Amtsrepartitionen 54000 

	

Præsteembedet . 	400 

	

Sandvig Havn 	1000 
torsk. Foreninger 2900 

Andre og uforudsete Udgilter 15000 
Overskud ved Aarets Udg 		40000 
Menighedsudgifler 	. . .   	5000 

lait Kr, 297338 

KeerKomne Julegaver. 

Haandveerkerloreningens Formand 
meddeler os, at Akt. .Nordlauders 

Flandelsbus• har betænkt Byens tek-

niske Skole med 200 Kr. — Fore-

dragsforeningen tik 100 Kr. 

Til Bern i Nød 
har vi modtaget: 

W. S. 5,00, Carl Aage 5,00, M. 

S. 5,00. — Med det tidligere Ind- 

komne 'all Kr. 30,85. 

Husk at forny Deres 
Abonnement pan Bladet. 

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

ler De en Svend eller Lter• 

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver. 

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læses at saa godt 

soul hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-
arillende Reeultar. 

Udgift. 
Byens Bestyrelse 	 18200 
Fattigvæsen 	  15288 
Tilskud til Hjælpekassen .  	8000 
Alderdomsunderstøttelse 	 34178 
Uuderstøtt. til Børn af Enker 3844 
Skolevæsen 	  38278 
Medicinalvæsen, Tifisk. I. San. 6900 

16000 
5000 

I00 
1100 
150 

10000 
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1Sondag K1.4 i Missionshuse t 

tetesda. 

Herrer og Damer 
sparer Penge ved at fas syet Ilos 

mig. — Stort Udvalg 1 Habil- og 

Frakkestoffer. 

Metodist-Menigheden 
afholder Gudstjeneste hver 

NB. Hør mine Priser i Plysch, 

Astrakan og Ulstre. 

4.51. 7ofiansens 
Skrædderforretning. 

Telefon Allinge 137. 

• • 
Friske Æbler! 

australsk Honning 
Kunsthonning 

Prima lys ask. Sirup, 
anbefales fra 

ÅIlinge 
kolonial- & ?rodokliorrelning 

Stort 2ldvalg i prima 

Cigarer 
til billigste !Priser 

haves hos 

2liiiitge ~al= og 
$ffirirtforretuirtg. 

Vor bekendte jernstærke regteblaa 

Cheviot 
er aller paa Lager og sælges til 
den gamle Pris — 20 Kr. m, 

Nordlandets Handelshas 

Tein Orogsiorening. 
Udsalget er lukket 4. ag 5. Ja-

nuar paa Grund af Opvejning. 

Bestyrelsen. 

.eigfiister7:9"7747ker 
anbefaler 

Klemensker Snedkerforretning, 
Tlf, n. 13. 	L. Pihl. 

Yin 5uleXlipfisk 
faas hos 

J. B. Larsen. 

Abrikoser, 
Slommer, 

&sitrer, 
.tiler i Skiver, borede. 

Alt i prima Varer og til billige 
Priser fra 

Store nye spanske 

91111141t Rolostial 
$robuftforretirtrIg. 

:•••••••••••••t 
Allinge Biml! 
Sendeg d, 2. Jan. KI. 7% 

Siadenzet! 
Glimtende Henry Porten-

Film i 4 Akter 
samt 

Den store 9evinst. 
Komisk Lystspil 
al Nordisk Films Camp_ 

Grønbergs Kaffe er den bedste! 
Specialitet; Frokostkaffe. 

(Fineste javablanding). 

Priserne er nedsatte paa 

Kul, Koks og Briketter. Ima Kul ogKokes 
Gode skotske Husholdningskul a 16 Kr. hl. 
Wales Anthracite Nøddekul 	a 18 Kr. hl. 
Harpede Wales Ægbriketter 	a 18 Kr hl. 
Rene London Gaskoks a 12,50 hl. 

Kørsel beregnes ekstra. Sælges kun mod Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Øriger paa alle floclerdtoffer 
er lavere. 

Soyaskraa, Grove Hvedeklid og Rugklid. Coldings Foderblan-

ding. Ny Gal-Fox Majs af prima Kvalitet. 

Nordlandets handelshus. 

Gode Appelsiner. Gode Æbler. 
Marzipan, Konfekt i Æsker, 

Chokolade i hirse Æsker. Dadler, Konfekt-Figen. 
Figen i løs Vægt. Prima Nødder. Mange Slags Figurer i 

Marzipan, Chokolade og Sukker. 
Gode Varer. Billige Priser I 

Nordlandets Handelshus. 

Et lille Parti 

fineste amfierifi. „flormel 
sælges nu til Julen i mindre Kvanta til hver Kunde. 

VI har rigeligt Lager af de bedste Sorter 
Dansk Flormel, Rugsigtemel, Halvsigtemel. 

Husk at medtage Melmærker til disse Køb. 

Nordlandets Handelshus. 

[iriserne ere 6etydeligt 
nedsatte 

paa flere Sorter Kolonialvarer. De bedste Varer 
sælges altid i 

Nordlandets Handelshus. 

Waldemar Jorgellsells Malluldfuriorredull 
ved Havnen, Allinge. 

Anbefaler et stort Udvalg af gode, nyttige Julegaver, hvoraf 

særlig fremhæves Kaaber, Ulstre og Dragter. 

Korsetter, Trikotage m. m. m. 
Alt _i prima Varer og til billigste Priser. 

Prima Svinefedt. 
Ekstrafint røget Flæsk. Prima ny Klipfisk. 

Prima ny hjemkommet Lammekød 
anbefales til billigste Priser fra 

%Ringe Sloloniat & 4+roDurtforretiling 

Bestil Deres Tryksager i All» Bogtrykkeri 

Jil }olen te° 
anbefales min hjemmelavede Marzi• 
part, Pebernødder, Kagefigurer samt 
stort Udvalg i Sinaakager. 

Friheros Bageri og 
ved Posthuset, Allinge. 

anbefales frø 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

ri har det største :ager 
af Xr6ejdstej til de 6illigste friser. 

Benklæde.1 fra 11 Kr. 
Bluserunder fra 8 Kr. 

Amerikanske Jakker fra 13 Kr. 
Overalls i alle Størrelser. 

Xordlandets Xandelsiw. 

• • • • • . 

tl 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

den 5. 
den 6. 
den 7. 
den 8. 

• 

• 

• 

• • 

• Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 

• Lørdag 

hver Atten Kl. 7%. 

Ywiled .93ennemeder • 
i Allinge. 

den 3. Januar i Menighedshjemmet 
den 4. — 	Luthersk Missionshus 

Evang. luth. — 	- 
— Hammershus 

- Menighedshjemmet, 

Kirkesaimebogen benylth. 

Indre Mission. 
Luthersk Nissionsforening. 

Evang. luth. Missionsforening. 
Baptistmenigheden. Metodistmenigheden. 

Frelsens Hær, 

• • • • • . 

Vi har Masser al koste, Borster og Skråer 
af den gode gammeldags Vare Bahia-Piasava. som alene anvend-
tes hertil for 20-30 Aer siden. Disse Koste og Børster er meget stær-
kere, og Kostene fejer meget bedre end de med blandede Børsler. 

Priserne er ikke væsentlig højere For disse gode Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

En stor god Ko 
som kælver i Løbet af 8 Dage, er 
til Salg paa 

Store Myregaard i filsker. 

En Del Birkeskryner 
ønskes oppakket. 10 Kr. Læsset, 
frit hjentkørt. 

V, Sørensen, Borre. 

Overretssagfører 

Aojeseir .7rofoed, Rønne 
et, morton•wmie 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. TIL 

Trættes i Hasle Onsdag Forind. 

Rammelister 
sælges med 10 pCt. Rabat. 

Vinduesglas i alle Numre, 

1 Kakkelovn (Bornholms 

Maskinfabrik) er til Salg. 

Harald Petersen. 

En Dreng 
eller yngre Karl kan faa Plads 

straks pas 
Svartingegaerd t Rutsker. 

Olsker Orugslorening. 
Butikken er lukket Onsdag den 

5te Januar paa Grund af Opvej-

ning. 

Sogneraadet. 

Et Rejsetæppe 
er fundet og kan nittenlas mød Be-

taling af delte Avertissement hos 
Kofoe d, Allinge Gasværk. 

ltskoslook 
Et Enestaaende stort Udvalg af 

Søstøvler, Lrederkapstøvler. Træsko-
støvler, Pelssløvler og Drengestøvler 
— alle Numre — haves paa Lager 
til meget rimelige Priser. Vær saa 
venlig at komme og se Varerne og 
hør Priserne. Ingen Købetvang. 

NB. Nogle Læderstumper passen- 
de til forskellige Reparationer 	er 
billig til Salg. 

Træskomager Larsen. 

Cacao,  
ny hjemkommen 

1,75 Øre pr. Halvkilo. 

J. B. Larsen, 

En nylig konfirmeret 

Pige 
kan straks faa Plads hos 

Bager Jernene«, Alliage, 
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Firede dansk Fabrikat 
i Y81(g Pakker. 

Galoscher. 
Fra Amorika er hjemkommet en stor Sending lette og 

elegante Galoschei., der sælges, saa længe Lager haves, til 

meget rimelige Priser. 
En fin og blød Damegalosche 8,50. 
En svær og stærk Herregalosche 13,50. 

Pelsgatbscher til Kørebrug føres i alle Størrelser. 

Nordlandets Handelshus. 

Bornholms Marprillelåriks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende.  

332CC)=.7:11CCO=003:0003= "VM-  030C0303:030CCCCCMCCX) 

Vi beder om Bestillinger paa 

X15.er, rees= og ,oefro, 
9mieltASrter, Soloærter, 9Iænecerter, 2)ikfier 

til Foraarslevering 1921. 

Nordlandets Handelshus. 

Boreholms 8pro- & liandasses 
---------- 	Afdeling i Allinge 6-- ----, 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

al 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a. 

9rian paa Xaffe er atter nedsat! 

med 25 Ore pr. kg. 
Vi har gjort Altale nied vor Leverandør om en særlig fin Java-

bldnding, som fremtidig leveres til den nedsatte Pris al 545 øre pr. kg. 
Fin gammel raa SANTOS Kaffe er lavere i Pris. 
Fine gamle JAVA Kaner sælges Id de gamle Priser. 
Gode Blandinger til Hjemmebrænding sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Foderstofpriserne 
er betydeligt nedsatte hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

G. 
9,4 P 

Sficererief 
og Waskinsnedkeriet 

.7flemensker. 
Telefon n, 13. 

Erindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.  
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirekteren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampshbsespeditionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag ET•enn, Mandag og 
Torsdag bom 

Distriktstreg• 8-9 og 2-3. 
1.011,ehogsamlingen paa Raedhuset- 

l'illaan Fredag 7-8, li Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

Iliielpekassen: Forord.. Bagerm. P. Holm 
Kasserer H. P. Kofod Kontortid hver 
Fredst( Ira 5-7 

Jernbanes!. er _aben fur Gods 8.12, 2-7 
Ka:mnerkonioret 10-11 og 2-4 
Lunte- 4,  Diskontobanken 2 4 glim 
l'ocH, nu mrt1 Sognedage V - 12 og 2 o 

Søndag 9 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6 i. 

Skandinavien-Amerikalinien: 
Agent Otto Gorninka. 

Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 

Telegrelstationen 8 Morgen til 0 
Søndag 9-10. 

Toldkamret 8-12 Form , 2-5 Efterm. 

:Byggryn, 
Yfavregryn, 

grartoffelmel, 
mannagryn, 

majs flager, 

Sagomel 
28rler, hele og flækkede 

Prima Vater. billige Priser hos 

%Hinge Rolmilal= 
og 43roWtfurretning. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Ruane—Mnadv le 

Rønne . 	745 600 
Nyker 	 808 623  
Klemensker 	 643 
Rø 	 7(71  
Tein 	 721 
Allinge 	 734 
Sandvig 	 775 

Nand via.— Rønne 
Fra Sandvig 
- Alljnge 
- Tein 

Rø 
- Klemensker 

Nyker 
- Rønne 

125 	810 
136 	821 
149 	8.371 
207 852 
230 	9T3 
245 953 
110 	gsT) 

Fra 

828 

8'18 
906 

919 

92.5 

	 rereron 419 

ISrr:\l" 	 11 .1/ 1 

if 

Alle Slags 

Værlitøl 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelean og hele Kokkenudstyr 
til billigste Priser. 

%Hinge MoIoninI & $robnitiorretning 

ae 

G. P. PO1011113 Skol8jslorrelohig, 
Telefon 107 

anbefales det ærede Publikum. 

Jeg giver i denne Maaned 10 pCt. Rabat pr. 
kontant paa hele mil kurante Varelager. 

Benyt Lejligheden og gør Deres Indkøb nu til Julen. 

Anton Sonnes 
277askinsnedkeri & .Wyggeforretning, 

Damefrakker og Ulstre 
fra forrige Aar — nedsat med 20 pct.  

Nederdele ca. 300 Stk, — prima Stof 

fiks Facon = nedsat med 20 pCt. 
Damebluser sælges til halv Dagsplis. 

Pigekjoler og Frakker 
nedsat ined 20 pCt. 

Dame- og Pige-Trikotage 
nedsal ti„u 20 pCt. 

Herresokker ca. 300 Par — 
nedsat frs Kr. 4,50 til Kr. 2,00 pr, Par. 

En Mængde Rester yderst billigt. 

ni Se Vinduerne 

J. 4 e Sommer 
.717agasin du Nords Vidsalg, 

—24k 'Åt_ 
hork i lorrlhorllholms 

Stor hinds/Helse 
paa en Del frasorterede Varer. 

Søn- og Helligdage. 
Rønne—Sandvig 

Fra Rønne 	845 1235 
- Nyker 	903 1253 
- Klemensker 919 	109 
- Rø 	935 125 
- Tein 	949 139 

Allinge 	959 	149 
Sandvig 	1005 	155 

Maud vig—nonne 

	

Fra Sandvig 	1035 6- 

	

- Allinge 	1043 608 
Tein 	1052 6-17 
Rø 	 1 101 6T4 .2 
Klemensker 1 125 6r0 
Nyker 	1136 701 
Rønne 	1155 7F) 

Hvedeklid 
Rugklid. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer. — tidlige Priser. 

Ofl 
43rottuftforretitilln. 

anbefaler sig med alt til Bygningsfagel henhørende, saavel Nybygninger 
som Reparationer. 

Høvining, Shaering og Fræsning udføres. 
Kehlede Lister, Gerigter og Fodbrædder paa Lager. 

Tøtruller (en Persons Betjening) haves altid paa Lager. 
Ligeledes bringes vort Ligkiste-Magasin I velvillig Erindring. 

Ligtøj leveres. 

Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet 

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

750 
808 
822 
839 
854 
904 
910 

935 
943 
962 

1007 
10.25 
1036 
10.K-5 


