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Nord-Bornholms Ugeblad" 
Wisekkes i et Antal at madet 1700 lipapi. 

forsendes Imam Poalrlstia illir fed 
"tre Rud I.AUingt Sandvig, Olsker, Rut-
sker, R. ag larmeneker 

-allord-Bornholms Ugeblad" 
Kue den sløret* Udbredelse i Nordre Herred 

last I elheert tillene og  egner sig  (Ur-
ter beds, Id Arertering. 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
«Hage, gerne Bekendknerelaer q/ enhver Arl 

efter- siler A/lysninar, Anklang, rk. 
pasdm Køb, Salg, foreningsmeddelelser, 

g-  

„Nord-Bornholms Ugeblad* 
adgaar hver Fredag, kan bestiltes pac alle 
~kan !orer saml paa Bladets Koralar og 

slørl Kr. haleaarlig. 

gre6ruar. 

Ellekrattets Troldehund 
med stille Sne er bredt, 

le Elver døde, 
alle Taager spredt. - 

Tavs Sleanjoinen træder 
Mosens hvide Sti, 

el..-sztielrer tavs og sagtelig 
• 	hver solfyldt Busk forbi. 

rSaa til alle yder, 

de ligger Mosen 
al Guds Solskin fuld. 

Da . . . en sagte Susen 
det visne Krat, 

Straa og Skygger skælver 
som en Sommernat. 

Og Skønjomfru hastig 
Haand for Hjertet slam., 

flyver saa som Vinden 
til sin Faders Oaard, 

sidder i sit Kammer 
purpurrød om Klud, -

- ok, i ledest Vinter 
flagrer Elv erspind. 

Viggo Stuelcenberg. 

.93efrielsen. 
i. 

Dyrepasseren Lucas kørte sin 
Eftermiddagstur paa Cykle, hvordan 
Vejret end var, stadig den samme 
Vej, opad den lange Bakke, der ferle 
bort ha Byen ug ud i Verden. — 
Neer han naaede Bakkens Top, stod 
han at Cyklen og saa sig tilbage ; 
dernede las Byen, den By han var 
bundet til , den las ved Stranden, 
omgivet af høje Banker, som paa 

' Bunden af en Skeel, paa hvis Rand 
han nu stod. San nalle 'han sig 
igen paa Cyklen og susede udad. 
Byen var borte og slettet ud at hans 
T114erelse; nu tuer han --ud i den 
store Verden, 

Denne Følelse at Frihed varede 
desværre saa kort, ben pligttro Lu-
ens havde altid sit Ur med til at 
minde sig om, al han var lænket. 
Nem Viserne nænnede sig e/ be-
stemt Punkt, mærkede han, at det 
rykkede i de usynlige Lemmer, der 
bandt ham til Byen. Han skulde 
tilbage, og naar den reglementerede 
Pause var forbi, sprang han af Cyk- 

len ved den 7.00logiske Haves Port 
'Derinde ventede ham det samme 

Arbejde, som han havde udført Dag 
ud og Dag ind i mange Aar. Han 
skulde gas de samme Skridt, se til 
de samme Dyr i den samme Ræk-
kefølge. 

Og han skulde standse, som han 
standsede hver Dag, foran Tigerbu-
ret. 

Der las den, gul og melankolsk, 
all Bur. Den 5aa pas engang 

majestætisk og ynkelig ud, Herske. 
ren i sin FornedrelseellIstend. Skyg-
gerne af Burets Tremmer gav den 
et ekstra Stribessiatetn. Det var al 
den Skygge, der var i Buret. 

Tigeren var 1 ondt Lune. Bagved 
den tilsyneladende Ro halvalunired 
et Had, en Ondskab, der kunde 
slim ud I gule Flammer neer som 
helst. 

-Lucas følte kun Medlidenhed med 
Dyret. Han talte til del, venligt, 
beroligende, idet hen kastede Kød-
klumperne ind igennem Foderlugen. 

De faldt som dumpe Klask pas 
Burets Gulv. Tigeren hvæsede, slog 
med Haien og fangede de kolde 

. 
Og Lucas

+ 
 Sagde atter de to Ord, 

som han havde sag( hver Dag : 
— Stakkels Missekat 

Nair Lucas mindedes sin Ung-
dom, tænkte han altid pari den med 
en vfs rolig Sørgmodighed. Snilden 
var det nu, og der var intet, som 
kunde gøres om. 

Det var Ikke fordi der havde væ-
ret noget særligt bemærkelsesvær-
digt ved hans Ungdom. Det var 
deri samme gamle Historie om Li-
vet, der laa saa lyst, og alle Veje, 
der var aahne, og den ene Dag, 
der kom lige sari lys som de for-
rige, oe, de mange Veje, der eller-
haanden, lukkede sig — en for en, 
og Ungdommens Solskin, der Dag 
for Dag umærkeligt blev mattere og 
mattere for tilsidst 'at tone ud i Hver-
dagens ensformige Graa. — Om 
Drømme, der kunde flyve saa langt 
— saa langt, — indtil han mærkede; 
at de alle var.  lagt i Lænker. Om 
more Haab og store Skuffelser. 

Der var °emte en Kvinde, han af 
og til tænkte paa. En Kvinde, ved 
hvis Side han kunde have levet sit 
Liv f stadig Sol, en Kvinde, der var 
gledet Ira ham, fordi lian stadig 
havde afventet det bedste øjeblik 
til at tale med hende. 

Gud ved, hvormange Skuffelser 
hans Drømme havde indbragt ham, 
hvis de var gattet I Opfyldelse? — 
Denne Tanke var deri eneste Trøst 
han havde. 

Men det var sjældnere og sjæld-
nere, han gav sig Lov til at tænke 
den. For hvert Aar, for hver Dag, 
der gik, hængte han mere og mere 
Flitter pas sine Drømme; han hæ-
gede saa ømt om dem, al de aldrig 
fik Lov til at falme. 

Og længere tilbage irenkle lian, 
helt tilbage til sin Barndom, der  

table sig fjernt i Unevetsthedens 
gyldne Lystaage. 

Hans Sind havde altid været ved 
at sprænges at Længsler og Drøm-
me. Lige Ira aaa langt han kunde 
huske, havde hen drømt om den 
store Verden, havde læst om Rejser 
og Eventyr og længtes mod at rejse 
og kæmpe. 

Han skulde have været ud, have 
sal noget, oplevet noget. Hvorfor 
var han ikke rejst? 

Ja, hvorfor ? Han havde kunnet 
rejse. Han havde helt Lejligheden 

Hænde. Men saa var det først 
tiende, der bandt ham. Og siden 
var det de kendte Steder, der holdt 
ham last som en Vane. 

Han vilde ud, vilde rejse. Men 
han udsatte del stadig fra Dag til 
Dag, — og sag blev 

Og han vidste at han vilde blive 
til han blev gammel, stiv og træt, 
til alting var laget fra hent undtagen 
Livet og hans Drømme. 

Endnu kunde det hænde, at han 
rejste i Drømme og besøgte de Ste-
der, oplevede de Eventyr, som han 
havde længtes mod før. 

Siirvargtredt-  lien Mb* biItet 
Sind i den gran Morgendæmring — 
vaagnede til det, der var rm. 

Dag ud, Dag ind den samme Tur, 
de samme Dyr i den samme Række-
følge. Og Lucas passede Klokke-
slettet samvittighedsfuldt. 

Seadan skulde det vel være, 

111. 
Tigeren kunde ikke finde sig til 

Rette i Fangenskabet. Selv om den 
las og døsede, var den ikke dorsk 
som de andre Dyr. 

Da havde slaget sig til Ro alle 
undtagen den. Lucas forstod Ikke, 
at de kunde. Hen kom til al nære 
Foragt for den al den Grund. Han 
kunde til Tider slænge Føden ondt 
til dem. Aldrig sagde hen et Ord 
til dem. Han gav dem eamvittig-
bedefuldt, hvad der tilkom dem og 
aldrig mere. 

Men foran Tigerens Bur havde 
han altid en Stund tilovers. — Der 
kom paa engang Frygt og Beund-
ring op i ham, nier han saa Hadet 
og Fortvivlelsen i dens øjne. Han 
havde aldrig set såts onde Øjne. De 
brændte af Vanvid og Længsel og 
Almagt. De brændte, 5ria han næ-
sten ventede at se det svide gen-
nem 0jenlaagene, nem den laa og 
døsede med lukkede øjne. 

Dens Hale slog vildt. Dens Kløer 
spiledes, dens Ryg krummede sig 
tidl- til Spring. Den var et Bundt 
Muskler, der virkede Instinktivt men 
aldrig fik Lov at udfolde sig helt. 

Lucas rokkede bort og sendte en 
usalig Tanke til langt bortliggende 
Egne, til Tider, da han selv var el 
levende, kraftigt Muskelbundt, der 
hengtee mod at bruges, — da hans 
Sind var Boni en-Blære, der var ved 
al sprænges af alle de voldsomme 
Længsler, nom en ond Gud havde 
fyldt en Menneshesjad med. 

— Men om Natten drømte Lucas 
om denne Gud, og han drømte et  

hen var stor-og stærk og skan, og 
Lucas bejede Knæ og bad om Til-
givelse for at hans Sind var en 
lille at det ikke kunde rumme Guds 
hellige Gaver. 

Og sari drømte han, et han var i 
en Jungle. Og han krummede sin 
Krop, og han havde skarpe Kløer 
paa Fingrene. 

Han !trensede i el varmt Legeme 
og Blodet sivede mellem hans Fingre 
— han lukkede øjnene og .— det 
svimlede rødt omkring ham. 

Men da han Igen aabnede øjnene, 
var det kolde Kødklumper han narr-
ede I, og Junglens Palmestammer 
var blevne til brune Jerntrammer, 

Sim veeenede han. Udenfor faldt 
Regnen som el uigennemtrængeligt 
Gitter. 

IV. 

Der kom mere eg mere Had over 
Lucas for hver Gang han saa tilbage 
Over sit Liv. Først et vagt Had mod 
sig selv -- for hos ham laa vel den 
dybere Skyld : — hans Dumhed og 
hans Frygt. 

Men det skulde vel være 'maledes. 
st-eafentegtigt Hed med 

det, der var Skyld i at det skulde 
være tumledes — Skæbnen, eller hvad 
han nu skulde kalde det: alle de 
fine Triade, der havde vævet sig 
sammen om ham og fanget ham 
ind i det Liv, der var blevet hans. 
Han kunde ikke sprænge sig fri -
og tor hver Dag, der gik, kunde 
han det endnu mindre. Han kunde 
mærke at han blev ældre, skønt han 
kunde leve mange Aar endnu. 

Hans tungsindige Had blev stadig 
voldsommere og mere uformeligt, 
og han vidste ikke inod hvem hen 
skulde rette det. 

Det var ikke Omgivelserne. De 
Lænker var saarneend elastiske nok. 
Hvem vilde sige noget, om en halv-
gammel Dyrepasser, der havde væ-
ret i Bestillingen i mange Aar, fod-
rede Isbjørnen et Kvarter senere end 
sædvanlig ? 

Men Lucas var stadig samvittig-
hedsfuld og punktlig. Der var al-
drig et Minuts Afvigelse I Fodrings-
tiderne. 

Der maatte være noget andet, der 
holdt ham 1 haardere Lænker. Og 
da det gik op for ham, var det først 
hen ret følte, hvor hanbles hans Til-
værelse var. 

Han blev trodsig. Han besluttede 
at være mindre præcis. Ikke fordi 
nogen som helst vilde have ondt al 
det, blot af Trods. 

Men om Dagen var han luta præ-
cis som altid. Og da han om Af-
tenen sad i sit lille Kammer, saa 
hen at alt var forgæves, Tremmerne 

var alfevegne. 
Og han grad a! Længsel, indtil 

hen fablede om rindende Blod mel-
lem Fingrene og levende Ked, som 
han (trensede I. Og han lukkede 
sine Øjne og alting blev borte i 
Redt. 

Da han kom tit sig selv faldt der 
et roligt Tungsind over ham. Han 
følte pludselig en halvt ubevidst 

Medlidenhed med sig selv, og hans 
Finere streg gennem det tynde, 
greaspnertgie Neer, mens hen mum-
lede : 

— Stakkels Missekat! 

V. 

Men Tigeren — dens Skæbne les 
dog i hans Haand. 

Mere og mere besetes den Tanke 
hum, at den var et Væsen, hvis 
Skæbne lignede hans, hvis Skæbne 
var lænket III håns Skæbne. Den 
Tanke gjorde ham ør og svimmel. 

Ja Tigeren, den fornedrede, mulle 
befries. Ske saa videre, hvad der 
vilde. 

Om nogen kunde befri ham —? 
Et Glimt, et pludseligt Heat, 'lan-

gede I et Øjeblik det Slør ål Hash-
leshed, der havde sænket sig over 
hans Liv. Vidste han, hvem der 
holdt hans Skæbne 1 sine Hænder? 

'Eventyret, det lorudeete og vold-
somme laa i Luften, syntes hen. 
Hans Nerver blev pludselig ungdom-
meligt fintmærkede : han kunde 
mærke, at Luften var ladet med e-
lektrisk Spænding, der enart 
luse sig ud. 

Hane Legeme skjalv d Forrent-
ning, da hen gik til Tigerburet. 
Der laa den, den gule Fange. Det 
var som havde den mærket den 
samme Uro — den var saa vild som 
han aldrig far havde set den. Den 
hvæste, aplled Kløerne og piskede. 
med Halen. 

Han fandt Nøglen og famlede 
dem frem i de rustne Lasse. Gitte-
ret skreg og svingede ud. Et langt 
Sekund — saa fattede Tigeren hvad 
der skete. 

Og saa stod den foran ham. Han 
saa dens Krop krumme sig til Spring. 
Og forstod, hvad der vilde ske. 
Hans Legeme spændtes — en uhy-
re Rus af Lykke væltede ind over 
ham. Nu stod han loran det, han 
havde længtes efter. 

Han følte dens Klør i sin Krop, 
dens Tænder i sin Strube. Men saa 
sprang den bort i et langt Spring 
de andre Vogtere kom løbende. De 
knælede ned over Lucia og %aede 
hans Klæder tilside for Saarene. 

Lucas laa og smilede. Thi oprul 
hans Sjæl havde sprængt sine Læn-
ker og var sprunget ud i den sto-
re Frihed. 

Christian iittib:Jargsaaws. 

Millioner af nulevende Mennesker 
skal aldrig de I 

Om dette Emne taler Hr. Eneroth 
paa Søndag i Forsamlingshuset 
»Hammershus' — se Ann. 

— Taleren har i Rønne holdt en 
Række Meder om della og lignende 
Emner — alle godt besøgte. Ogaria,  

Olsker overværede mange de in-
teressante Foredrag, som Internati-
onal Forening for Bibelstudium le-
der afholde. 

En indsendt Artikel over Emnet 
maa vi af Pladsmangel udskyde. 

k» 



Olsker 
Husmandsforening 

atheider sin søruse Cienerndorsarn-
rng Lørdagen 24.. els. Kl. 7. 

Umiddelbar! alter Sygeke.isel.s 
Mode, Dagsorden den skedvaringe. 

•Bestyrelsea. 

For Medlemmer i Bornholms 

iirmultorsikrillosselskah 
I Allinge-Sandvig Kommune mod-
tagear Artrebidragel I Banken d. 26. 
27. og 28. Februar, hver Form. fra 

r. 10-11,30. 

M. Ipsen.  

Frelsens Ilær 

fur Børn Kl, 6, for Voksne Kl. 8, 

Ent voksne 25 ure. Bern 10 'øre. 
Søndag d. 25. ds. 1301mi-røde Kl. 

II Freirivisrni,z at Lysbrileder. 
Kr 5,30. 

Kl. 8 Aften stort Frelsensinøde. 

YreIsens Mier, 

Major IsaaK, København 
Freuirrit., Lysbilleder Lørdag 
d. 21 	ds. t Sandvig gl. R rsdstue 

y". 
fremstilles, behandles ogiopbevares,  vil ganske uvil 

kaarligt forlange dette laøjfine Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

som har s. hvorledes 

Borholms 
 v eti  hl mi  

Udsalget slutfor majdag len 80. 
Sidste Dag. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

BORNA er god 

"; ',•:  ,';  I BIOGRAFEN 1 *:   
Søndag den 25. Februar Kl. 7,30 

Den verdenshistoriske Boksekamp 

Carpentier.Dempsey 
De fleste vil huske med hvilken Spænding denne enestrieende 

Sportsbegivenhed blev imødeset over hele Verden. Det var t Virkelig-
heden en Kamp Europa contra Amerika, som her blev alefort. 

Filmen er f,5 Akter og viser hele Kampen. Det er den 
ligste Sportsfilm, der nogensinde er set. 

Harems-Mystik. 
Komisk Force i -2 Akter af Nordisk films Comp. 

NB. Besøg Biografen paa Søndag. De vil ikke fortryde det. 

I 	 

I- BORNA giver lækkert Surrehrød. 
Nii/~~~iår 	 

Ypper' 

ving. 
-id er Boksning? 

1-  det noget med blodige Næser 
■"}.; ,Mejekneb, ringet at alt det fæle, 
e har haft i Rønne og Aeklrkeby, 

ie. isOlOtrt der endnu skrives Ar-
. et Fru diery K. Petersen con-

. esksekampelies Forkæmpere? 
ved det ikke, men er klar over, 

1 	e man være noget uhyre spæn- 
ee ,elea noget, naar en Mesterkemp, 
bum den mellem Carpentier og Dem-
psøy, kunde sætte hele Verden i Be-
vægelse, naar man for denne ene 
Kamps Skyld kunde bygge en Are-
na med Tilskuerplads for Hundrede 
Tusind, og at disse Hundrede Tit-
sind Mennesker ovre I Amerika be-
talte svimlende Summer, for at fas 
Lov Id at overvære Boksningen - 
den samme Boksning, der prut Søn-
dag forevises her E Biograten tor 1 
Krone - og aura faer man endda 
Harems-Mystik i Tilgift, 

I
. 

	

	- Vi noterer til Beroligelse for 
Publikum at Kampen part det hvide 
Lærred er - ublodig, 

w 
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.Gudstjeneste og Moder 

Søndag den 25. Februar. 
Allinge Kirke lel. 10. Skr. 9,30 

Ols Kirke Kl. 2.  

18 pCt. Superfosfat 

237 - K aligodning, 
er rm pari Lager, og vi udleverer 
gerne de bestille Partier. 

Nordlandets handelshus 
Vi har liggende paa Lager; 

8- Stk. 2" Ajlepumper 
2 - 	 do. 

- 3" 	do. 	. 
og Ror som passer dertil, sælges 
til meget nedsatte Priser. 

Nordladets Handelsgus 
VI 'het4-4,zetek-'1_~e.'ief 

Klidffielassefoder 
Hvedeklid og Mais. 

Alle Slags Foderkager 
sum. s,Ylges rir ideøer. Dagi.prier 

Nordlaudets iludoishus. 
ile Lallii111811f1810fellill0 

I; alnerder stittesi,_ (3eneralførs..iiiing 
OM,,laz len 28 'ds. lilla Rø Alholds- 

1, heler ise 730. 	Velt; 	13...slyn ise 
1. 	rn. 

Udvalget, 

En flink Pige 
der VII uertagt;. I  

Mui'fiffr1e, 	lun t.1.1 Flair IS'e <W3j 
Stellegaard, 

æts r• 	I 	24 

Luthersk higliSitifdliq 
afholder, om Ged vil, MIssionsmede 
Søndag den 25. Februar. 

Kl. 10 taler 0. Thorngreen. 
- 101/,--111/s  Samtale og Bøn. 

taler H, Mortensen og 
Laurits Petersen fra Jylland. 

Kl. 5 A. Rønne. 
Alle er hjertelig velkomne. 

Missionsuge i 
Mandag 26. Februar M ns. J. Dam 
Tirsdag 27. - 	- Ærø 
Onsdag 28, - Pastor Lalu,.v.r 
Torsdag 1. Marts Missionær. Larsen 
Fredag 2 - 	-- Sørensen 
Lørdag 3. - 	- 	- 

Hver Aften Kl. 7,30. 

Alle indbydes venligst. 

Missionsuge I HIN. 
(Gethserusne) 

Mandag 26. Missionær Sørensen, 
Tirsdag 27. 	- 	Larsen. 
Onsdag 28, 	- 	do. 
Torsdag 1, Maris Miss. Ærø 
Fredag 	2. 	Odr, Anker Larsen 
Lørdag 3. Hum Emil Hansen 

Hver Alten KI. 7,30. 
Alle indbydes venligst. 

Mejeriet Humlebi 
afholder Generalforsamling Tirs- 
dag den 27. Februar, 
Efterm. Kl. 2,30 k Olsker Forsam- 
lingshus. 	. 

Dagsorden. 

1. Regnskabet treurtægges. 
2. Valg af 2 Beeiyrelsesmedlernmer 

istedetfor dem, som efterf ur af-
gaar. 

3. Valg al 2 Bestyrelses-Suppleanter 
4, Valg_ al en Revisor. 
5. Forhandling om Mejeriets Anlig-

gender. 
6. Licitation over Kalkning af Meje-

. riets Bygninger. 
Regnskabet ligger til Eftersyn 

pal M 1,11er de 3 sulsre Dage før 
Generalfor samlingen. 

Unncklelbart efter afholder 

• Gød ningnforeningen 
sin (3,11,,iwur 	.,g 

- • Bestyrelsen 

Olsker 
Brugsforening 

whellJe( ordmær Generalforsamling 
M.inuag ile,' 26 Februar Kl. 6 

srmi.rigsbuset. 
Se Opslaget i Bunker,. 

. Bestyrelsen. 

Stort Bal. 
Yein og omegns 

21ngdomsforening 
etholdet Medlemsbal Søndag den 
25. Februar Kl. 7l/e  pea Hotel Al. 
rer es 	- Kue Medieamter har Ad- 

edig, 
Bestyrelsen. 

Olsker 
Sogns Sygekasse afholder ordinær 
CL 	i Olsker Forsam- 
lingshus Lørdagen den 24 Februar 
Eftermiddag Kl. 5 ined følgende 

Dagserden . 

Aflæggelse af Beretning og Regn-
skab for Haret 1922. 

Valg aSFormnrict og Kredelormtend 
i 1. og 2, Kreds. 

Valg el 2 Revisorer, de den ene 
er fraflyttet Kommunen. 

Kontrolbøgerne bedes indleveret 
gi Kredsformændene inden den 20, 
Februar. 

Reenskabel i;i1 3 'Dage forinden 
Generaifirri,andrugen være fremlagt 
til Ehersyrr hos Kassereren. 

Bestyrelsen. 

3 Stk. Tyre, 
2-3 Mdr. gamle og en 1 Aar .gi 
Tyr samt Kvier, som har løbet, er 
til Salg. 

  

Engegaard, 
'Tlf. Rids 27. 

 

  

Befiruelseskasse. 
Oetirue. Clener.elfersamIli g paa 

Forsselleteshrieer leseenershua 

Torsdaq den i. Maris Kl. 7-30 
Da esorden : 

Berettitne og Regnskabers God- 
ki 

Vele, af Tilliderrænd. 
Er. eirtitelt. 
P..gnsk.rbe( ligger til Etiersen hos 

Fireranden nidel Generalforsamlin-
gen. 

Bestyrelsen. 
Derefter fælles Kaffebord, 

Xlemenslier 
811etojsforretnIng 

airbefeler -Udsalg el godl Skotøj. 
Prime Træskostøvler og Træbund• 

støvler haves altid paa Lager. 
Nye Bunde sættes i Træsko. 

Reparationer udføres smukt og 
solidt. - Alt til .bIlligste Priser. 

A, Munch. 
Tit. Kl. n. 47. 

NB. Samme Sted kan en Flink 
Dreng komme i Lære. 

smile halv belgiske 

Plage, 2 a 3 Aar, 
er III Salg pæn 

Spellingegaard i Rø. 

XIdevarer, 
Klædninger, Stortrøjer, 

flyet< rakker, fluor og Hatte 
Ira 3 Kr. Mairchelskjorter, Flipper, 

Bindeslips. 
Tobak, Cigarer, Cigaretter, 

Alt Ill billige Priser. 

N ic. Koloed, 
Klemensker St. 

Overretssagfører 
Sojesen 3Cofoed, Rønne  

Mt. Nortenagaclis 17. 

lakaSsation, Dikumenlskrivsing m 
Træffes I Hasle r,r,sdnirn.otTIL 

Det hlaa Kors 
Møde Søndag 25. Februar Kl. 

3,30 r Allinge Menighedshjem. Pa-
pirhandler Holm fra Neksø taler. 

Alle velkomne. 

Frelsens llmr Gudhjem 
Dukken blev vundet pas 

Nr. 94. med en Stierne. 

Olsker 
Brandkontingent til Bornholms 

Brandforsikring (Løsøre) modtages 
I Tern Brugsforening Mandagen d 
26. Februar Kl. 9,30-11,30 Form. 

K. A. ,Mogensen, 

Ungdomsmøde 

i Olsker Missiousims 
Fredag den 23. Kl. 7,30.  

Høgh Nielsen taler, 

er ul Salg a 16 Øre kg. pas 

Spanneregaard. 

En flink Dreng 
14-16 Aar, kan tit 1 April eller Maj 
tan Plads hos 

A.visb. Grønbech, Sandvig. 

2. Kakkelovne, 
1 Roeraspe, 1 stor Vægt, 1 stor 
stor kraftig 3-sars Hest og I svær 
fast Vogn er til Salg hos 

Gelius Mikkelsen 
Stenbækken pr, Tein. 

Mejeriet 
„Kajbjerggaard." 
Fritten paa Sød Mælk er fra og 

nied Lørdag den 24. ds. 30 Gire 
pr. Liter. 

.iatan Si gn otwJtitrtes. 
ilioner n)" nukz,ende YrirnnPskpr 

skal aldrig do! 
Offentligt Foredrag .1: 	I'l!. J. H. Kneroth. 

.fi ■ innsec!.11ns- 	age Søndag den 25. Februar Kl. 4, Mit 	 i'4I 	- 	i.;,•ii,ek 

Srnternational Yorening for 2i6elsludium. 

Jengettclåtgr 
»e ke6er 6illigst, 

naar »e Ile6er de bedste Varer. 

Vi fører kun solægte. fjertæt Nankin og Bolster 
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris. 

' Dyner syes og stoppes gratis. 

91orblaithet kuntbel~. 

BORNA smager delikat. 

Alle Mennesker, 


