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Barnlig Astronomi j 
Ved Ruden lille Preben stod .agegj 

Vinteraftnens Stille 
og saa mod Himlens dybeplaa, 
hvor alle Stjerner spille. 

Nu saa han Maanens blanke :Segl 
bag Skoven Op at Irrede, 
og ved hvert lysklart Stjernebllnk 
han jubled højt ni Glæde. 

Se Blink ved Blink 
paa Himlens Hvælv 

et gyldent Tæppe lagde 
da vendte sig den lille Purk 
i Stuen om og sagde: 

,Ak, Mor, risar Vrangen er saa køn 
at jeg af Fryd maa hoppe, 
hvor dejlig er da Retten ej 
for Englene deroppe le 

Martha Kok. 

,  Jr 

Skitse fra Ramland 

efter 0. Bachmann ved Thor Lange 
• 

Jeg drømmer med aabne øjne. 
— En Skikkelse fra min Ungdom 
dukker op for mig i Lys at Sol 
og Sommer. 

Men rundt om ligger diset og 
graa den knapt endnu gryende 
Vintermorgen. Over en dunet Flade 
at mat, sølvskinnende Sne, ind-
rammet al Smaakral og spredte, 
mørke Træer, glider Slæden lyd-
løst hen. Det er koldt. Krybende 
sammen i Pelsen indaander jeg 
den svale, duggede Snelufr, der 
langsomt beruser. 

Slæden flyver videre ; Jernene 
under dens (længer skure hen over 
Broen ved Mølleslusen. Nedenfor 
mellem Isblokkene damper Vandet 
over en Vange. Henne til højre 
trækker sig en Alle af to Rækker 
Træer overpudrede med Rimfrost. 
De høje Træer kender jeg godt, 
især de to yderste ; de kender og-
saa mig igen, de flimrer ulig imøde 
i deres hvide Vinterdragt. Vi har 
oplevet ti og andet sammen, hvad 
jeg den Gang var for ung og bly 
til at meddele Mennesker. — Del 
vilde jeg heller ikke gøre nu ; det 
kommer intet Menneske ved. Men 
jeg kan godt lide at Træerne staer 
og tænker derpaa; de er mil Hjerte 
nærmere og mere lortrolige end 
de talende Væsener af samme 
Slægt som jeg. Træerne derhenne 
taler paa samme Maade. Med Glimt 
at Flagrelys over Isnaale gør de 
Tegn og siger deltagende : ,Den 
Gang var det Sommer. Hvorfor tog 
du hende ikke og kyssede hende, 
medens du endnu kunde? Nu er 
det tor sent, forbi!' 

Forbi. — Slæden gl der videre 
item og forbi, forbi det lange Gær-
de, der med muldne, tøet sa m men-
spigrede Brædder hegner Fælles-
toften ind, fortil Landsbyens graa 
Bjælkehuse, forbi Skiltet paa den 
luakede Ksbniandsbod. — Endnu 
Nager ell I Blund. Der kommer 

Alleen?Jatter tilsynej; oppe for En-
den af den skimtes et Stykke af 
Stuehuset. Det er ikke derhen jeg 
skal ; der kommer jegr,aldrIgmere. 

Slæden drejer af til venstre ned 
mod Skraaningen, for :at skyde 
Genvej over:den tilfrosne:Flod.r—,— 
Men Stuehuset kan man endnu 3C. 

Jeg kender det Vindu, som skin-
ner deroppe ; det er kun Morgen-
dæmring, som spejler sig deri. — 
Derinde bor ingen mere. 

Træerne havde Rel. Hvorfor kys-
sede jeg hende ikke den Sommer-
aften i Skumringen, blot en ene-
ste Gang, medens dele endnu var 
muligt. Saa havde jeg haft Min-
det derom at glæde mig over be-
standigt. Nu mangler del Kys mig 

Flyvetrafikens 
stærke Udvikling 
Af Lejtn, Afilittertlyver J. Folttnann 

—0— 
Naar ni an tænker pen, hvor me-

gen Flyvning der har været fore-
taget rundt om i Verden i de sid-
ste Aer, hvem skulde saa tro, al 
det kun er tyve Aar siden deu 
første Flyvning blev udrørt. Og 
dog er dette Tilfældet. Den 17. 
December 1903 foretog Brødrene 
Wright I Amerika den tørste Flyv-
ning, idel de med eir Maskine, 
aom de selv havde konstrueret, 
foretog en Flyvning, der varede 
59 Sekunder, og som strakte sig 
over tin Distance af 285 m. 

Der gik da nogle Aar, hvor man 
Ikke hørte ret meget om ny For. 
søg, Indtil forskellige dristige Sport-
interesserede I Europa I 1907 og 
1908 selv begyndte at konstruere 
Apparater og tog Del i Konkur- 

for hele mit 1.fe. Og hvor skal 
jeg nogensInde fa a det, om hun 
nu ikke her paa det kendte, kære 
Sted, inden det snart bliver altfor 
lyst, pludselig kommer og giver 
mig del selv. Jeg kan ikke komme 
til hende, Sneen er dyb, og en 
Alen eller to ligger Jorden sten. 
haard og frossen derunder, 

Forbi, forbi, nu bliver del Dag. 
Slæden rutscher ned ad Skraa• 

Ilingen ud paa Floden og op igen 
Fart paa den anden Side hen-

over Udmarkens jævne hvide Sne-
gulv. Vinden blæser op, del bli-
ver lyst, det bliver koldt. Bagved 
er Stuehuset forvundet ; foren 
kommer Randen al Solkuglen frem. 

rencers ørn Luftens Erobring. 
Saa kom Krigen i 1914, — og 

nu tog Flyvningen Fed. Udvik-
lingen af Flyvemaskinen gik frem 
med Kæmpeskridt, Dag ud og Dag 
ind blev der fløjet med Hundred-
vis af Maskiner, — kort sagt, Fly-
vemaskinen naar under Krigen en 
Udvikling, som under normale 
Fredsforhold vilde have taget den 
liddlebelle Tid. — Flyvemaskinens 
Udvikling og Benyttelse under 
Krigen kan bedst illustreres ved et 
Par Tal: Frankring byggede i Kri-
gens Løb 67,982 Maskiner, Ame-
rika 11,277; Englænderne havde, 
da Krigen udbrød, 272 Maskiner, 
og da den sluttede 22,171, medens 
Tyskerriv ialt Iremstillede 47,637 
Maskiner og 40,449 Motorer. Fra 
de ganske lette Maskiner, som man -
havde 1 1914, narrede man ved 
Krigens Slutning til at kunne byg-
ge Maskiner, der kunde medføre 
over 4000 kg Nyttelast og las frem-
deles. 

Da Krigen sluttede kunde man  

begynde". at anvende:Flyvemasid- -- — . -- 
nen t11,1redeligelFormael, ,nemlig 
til Befordring al Post, Passagerer 
og Gods. Der bliver rundt om I 
Verden oprettet Flyveruter, og ef-
lerhaanden som det viste sig, at 
disse kan gennemføres sikkert og 
regelmæssigt, begyndte det store 
Publikum at benytte disse I større 
og større Grad. Man naar dertil 
at Flyvemaskinen bliver et ligeena 
sikkert Transportmiddel som et-
hvert andet . det er nu Ikke mere 
et skrøbeligt Stykke Legetøj, men 
del er el virkelig driftsikkert Be-
fordringsmiddel. 

Det bedste Bevis, som man kan 
anføre om Flyvningens nuværende 
Standpunkt, er at fortælle noget 
om den civile, kommercielle Flyv-
ning, der har været foretaget i Ev-
ropa i det forløbne Aar. 

1 de fleste Lande har een eller 
flere Lultruter været i Drift. Flyv-
ningen har været foretaget med 
store, moderne Passagermaskiner, 
d. v. s. Maskiner, som har kunnet 
rumme 8-12 Passagerer, og hvor 
disse har siddet i en bekvemt ind-
rettet Kahyt. Under Farten gen-
nem Luften har Passagererne sid-
det i magelige Lænestole og har I 
Ro og Mag kunnet læse deres 
Avis Fra Maskinen har været 
traadlesi Telegraf- eller Telefonfor-
bindelse med Jorden. Passage-
merte har smiledes været I Stand 
til under Turen at sætte sig I For-
bindelse med Jorden. Enkelte Ma- 

Eks. LondorgParis-Rutens 
Maskiner har enevidete været for-
synet med et lille Køkken, saale-
des at man undervejs har kunnet 
Indtage diverse Forfriskninger eller 
Maaltider. 

De fleste Ruter har været ud-
spændt mellem de forskellige Lan-
dee Hovedstæder, og disse har ikke 
været saakaldte Forsøgsruter, hvor 
man fløj engang imellem, men de 
har alle væiet daglige, regelmæs-
sigt tralMerede og stærkt benyttede 
Ruter. Den reldete Rute og tillige 
deri, der har haft den hyppigste 
Forbindel e, er Ruten London—
Paris. Mellem disse to Verdens-
byer er der 11923 afgaaet daglig 
file Maskiner 1 hver Re:ning. An-
tallet al Passagerer har enkelte 
Dage overskredet Antallet af Pas-
sagerer, der har gjort Rejsen pr, 
Jernbane eller Skib. °gear' hvad 
Godetrafiken anguar, har denne 
Rute faetslaaer sin Betydning t. ed 
daglig at betl:udle 5 Tons Gods. 

En al de længste Ruter er den 
Iranske Rute Ira Toulouse til Ca-
sabler-led i Nordafrika — den hm 
en Længde af 1850 km — alisaa 
Ira København til Cicilfen. Den 
drk es rul el fransk Selskab og bli-
ver gennernfieiet daglig, I 1922 
befordrede cen 1,407,352 Breve, 
men allerede i de fange 6 Manne-
der af 1923 var den oppe pas det 
eemITIC Tel. Selskabet mader over 
en Flaade pari 50 Maskilier. 

Franskmændeee ople..holder erm 

Del andre Ruter, nemlig Paris- 

Bryssei—Ameterdam, Paris—Slrae-
burg—Prag og derfra videre til 
Warszawa eller over \Væn og Bu-
dapest til Konstantinopel. 

Jeg nævnede før at Ruten Tou-
[rause— Cassablenca var en al de 
længste Ruter i Evropa, og er for 
etui vidt den længste Rute, der 
drives af et Selskab, Den længste 
Flyverute er imidlertid Mancheeter 
—London—Rotterdam — Hamborg 
—Berlin--København— Moskva, — 
en Strækning paa 4000 km, men 
den bliver opretholdt af flere Sel-
skaber. Driftssikkerheden er pas 
denne Strækning saa stor, at den 
I de tre Som mermarineder har væ-
ret oppe paa 100 pa, d. v. s. at 
Ikke en eneste Flyvning har triast-
id aflyses pari. Grund af Vejret el-
ler anden Aarsag. 

Fra Kbnigsberg kunde man fort-
sætte over Riga til Reval, og denne 
Rute, i Forbindelse med Danske 
Luftfartselskabs Rute København—
Hamborg, har I Sommeren 1923 
været den hurtigste Forbindelse 
mellem Danmark og de ny balti-
ske Steler. Takket være denne,  
danske Rute, der med megen Præ-
cision har været eennemført sidste 
Sommer, har Danmark, Norge og 
Sverige haft Tilslutning til det øv-
rige evropæiske Luftnæt, 

En Del af de evropæiske Luft-
ruter har været indsliiiet i Vinter ; 
men ikke desto mindre har de re-
spektit. e Lefitralikseiskaber i Vin-
terens Løb arbejdet energisk paa 
at udarbejde ny Fartplaner og for-
bedre Samarbejdet, for derigennem 
at kunne byde Publikum endnu 
bedre Rejseforhold og derved aner 
skabe forøget Tilslutning til Luft-
ruterne. Thi en hyypig Benyttelse 
af -disse fra Publikums Side maa 
finde Sled for at Ruterne stadig 
kan holde s'g lesedygfige, og man 
maa haabe ti Danmark ogsaa i del 
kommende Aar niaa Inge Del i den 
evropæiske Luktrafik. Del danske 
Lullselskab er i fuld Ai“ivstei lur 
at kumte møde.  fuldt udruetel til 
det kommende Aars Rutetrati k. — 
De eventuelle Vanskeligheder, der 
er tristede, maa overvindes. Dan-
mark skulde nødig sejlee agterud 

den europæiske Lufttrafik af et 
af vore Nabolande. 

Tratiken ad Luftvejen er Frem-
tidens Løsen — den bør og skal 
fremmes med alle Midler, 



de ae 	to•egin ratirae e 	skore 

For b 'mønt npovi,e, senere gik man 
over til en Saltsyrebehandling, der 

imidlertid blev tor dyr, da Papir-

syndfloden væltede frem over alle 

Bredder. Man konstruerede nu 

særlige Maskiner, der blev drevet 

ved Elektricitet og paa en forholds-

vis nem, billig og hurtig Maade 

gjorde det af med Papirmasserne. 

Dette sker ved, et Sedlerne samti-

dig teed al de opblødes i Vand, 

sønderdeles af roterende Valser, 

besatte med Pine, saaleiles at 

Paptrmasterne eherhaenden om-

dannes til en tyk Papirvælling, 

hvis Vægt et tre Gange  saa  stor 

som Sedle , nes I tor Tilstand. Den-

ne Vælling køres nu i Vogne til 

Papirfabrikerne, der laver Pap, Po- 

er og Indpakningspapir af den. 
Af de gamle Papir mark tilintetgør 
man alle de Sedler, hvis paalyden-
de Værdi er vorte end Værdien af 
det Papir, de er trykt pas, medens 
de and e sælges som almindelig 

Makul .tur. G,ænsen ligger her ved 

100 Millioner. Der bliver omhyg-

geligt ført Bog over, hr.ormanae 

Penge der koges Vælling paa, og 

det fremgear af Regnskabet, al 

der i de: forløbne Amt ialt er at-

gaaet G Millioner kg. Trillionarel-

ling til Papirfabrikerne. Som stil 

meget andet I denne Verdens uen-

delige Kredsløb er sansedes °esse 

Trilliorerne genet I deres Mor Igen 

og havnet a ed Udgangspunktet : 

Papirfabrikerne 	! 

Amerikas Spirituskamp. 
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De forenede Staters Forbudslov 

er lige saa vanskelig al gennem-

føre som Forbudsloven i andre 

Lande, og det er saaledes et ikke 

ringe Arbejde, der daglig mart ud-

føres for at analysere alle de for-

skellige Sorter flydende Vare, der 

kastes ud paa Markedet under Be-

tegnelser, der skal vise, al det er 

alkoholfri Drikke, som selv den 

tørstigste Sjæl kan tylle i sig 

Spandevis uden at blive beruset. 

Erfaringen viser imidlertid, at store 

Mængder af disse uskyldige Drikke 

er ret alvorlige Forbrydere, naar 

de ses nøjere efter, og det er alt-

saa et saadant nøjere Eftersyn, der 

paahvller den velnærede Herre, 

"![..- 	"a-- • 

som ses paa 

omgivet af tusinde Flasker af alle 

Størrelser, Faconer og Farver. -

Mangen Ven af de stærke Drikke 

vil maaske Isa ondt i øjnene af 

at se denne enlige Herre, der truer 

med al blive begravet under det 

mægtige ,Flaskefoder", der truen-

de er rykket ham helt Ind paa 

Livet. Men man skal dog Ikke 

misunde Manden, Det er et an-

svarsfuldt Hverv han udfører, og 

han ved, at hvor paapaeselig han 

end er i Udførelsen af sin Pligt, 

bliver han dog taget ved Næsen 

af de snedige Fabrikanter af de 

saakaldte alkoholfri Drikke. 

_ 

ovenstaaende Billede 

det (tildigt ithfølg 
fortfcette tit og ineb tørbag ben 8. 9.)lart. 
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Med Undtagelse al Uldgarn og en Del Rester, sælges alle 

I Forretningen vatrende Varer mod kontant Betaling med 

10 pCt. Rabat. 

For Dame- og Herreskiredere Fo'r til Kjoler og Dragter 
cirka halv Prim. 

filtessens sne-Vidsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge.  Telefon 100 

Poet Gire 7542. 

Den danske Frugt. 
— 

„Bed. Tid.' skriver I en Artikel 

bl. a.: 
Det er rimeligt, al den nye Luk-

sustold beklages, nas, den rem-

mer Varer, som man selv enten 

køber eller sælger, men neer det 

imod Forhøjelsen pas tørrede Æb-

ler anføre, af Urtekrremmerforenin-

gens Formand, at det er Synd, for-

di vi har jo næsten Ingen dansk 

Frugt”, saa er delle Synd for den 

danske Frugts Skyld. Dansk Frugt 

har vi meget mere af end „flægen 

Ingenting", og „Synden' er her en 

helt anden. 

Hvis Toldforhøjelsen paa de tør-

rede Æbler ikke udrette raidet til 

tælles Bedste, henleder den i hvert 

Fald Opmærksomheden paa, at 

hvis vi passede den danske Frugt-

nal bedre, aaa kunde vi ogsaa fart 

nok af tørrede, danske Æbler, ja, 

vi kunde endog ~gru de ,tørre-

de", som ikke er nog en stor Deli-

katesse, og i Stedet lad frisk dansk 

Frugt hele Aaret rundt, Vi skær-

mer ikke Frugten tilstrækkeligt 

imod Larveaneteb ; vi finder os 

gerne i, at Frugten bliver ,or ni-

redt", og naar den er moden, sker 

Indsamlingen i det store og hele 

paa bedste Beskub. 

Foruden de tørrede Æbler Ind-

føres amerikanske og australske 

Æbler, Vor „Æbleindustri' er ikke 

nogen Industri. Det er klart, at 

Høsten her som alle%egne kan alert 

fejl, og Konkunercen fra Udlandet 

kan ogsaa gøre sit. Men mier de 

tørrede nu fordyres i Told, skulde 

den friske, danske Frugt forsøge 

et Fremstod. Netop nu, hvor Ha-

verne skal gøses i Stand, om A.-

terne er netop dem, som pas:er 

til vort Klima, og om de, som 

passer Frugten, virkelig ogsaa 

passer den. 

Der er ikke „kun lidt' Æbler, 

det drejer sig om, det er et slet 

ikke ringe Spergsmaal, i hvis Løs-

ning der ogsaa findes Tilgivelse 

for ,Synden imod de tørrede. 

Frd Lige#s kruiggigm, 
— 

Lidt for smart Reklame. 

I New }'orker-Forretningskredse 
morer man sig, I denne Tid over 
en efter amerikanske Forhold ret 
mærk&•g Do:n, der er overgaset 
Chefen for et stort Magasin. 

Vedkommende Magasin havde 
udnyttet Reklamens Magt paa en 
lovlig smart Mande 0%elOT Kon-
kurrenterne. For det første har man 

fabrikeret utallige Klager, som er 
kommet offentligt frem, og som 

gik ud over konkurrerende Firma-
er, Klage: Ira Kunde, aner daarli-
ge Veer og slet Behandling. 

Men Ikke nok med det. Firmaet 

har — efter hvad der er blevet 

oplyst — haft ea hel Stab af fast 

ansatte Urostiftere, som daglig 

hjemsøgte de Konkurrerende For-

retninger og gjorde Vrøvl ase alle 

andre Kunder hørte del. En enkelt 

Forretning har pari den Mande 
fuldstændig fanet sit Renom øde-

lagt og fanet Ry for at sælge dilint-

lige Varer og uforskammet og stel 

Betjening, og for tnederhrellig Be-

handling af Kunderne. 

Spirilislmede. 

Jens og Maren er til Spiritist-

møde og sidder andægtige i I falv• 

mørket og venter pen, n1 ,Aander-

ne Skad vise sig'. — Under Ven-

tetiden opdager Jens en rød Uld-

Irsed, der hænger  ned Ira  Bænken. 

Han begynder at vinde Trenden 

op. Denne er længere end han 

havde beregnet, og Jens glemmer 

fuldstændig Mødet rig vinder 0/1111 
I Cd. 	Time. Rer-ullatel blev et 

mægtigt Nøgle rødt Uldgarn. Som 
Jens og Maren er paa Vej hjemad 

siger Maren: ,Jens! Hvor dog 

den Spiritisme er noget forunder-

ligt noget ; da a gik hen til Mødet 

han' a min rede, strikkede Uldklok 

paa, men a mærked nok, at den 

forsvandt lidt efter lidt under Mø-

det, og nu er den helt væk t I l" 

Iversen elskede just ikke sin Ko-

nes lille Skødehund, men da den 

en Dag sporløst forsvandt, lovede 

han 100 Kr, til den ærlige Finder 

som bragte den til Veje. 

— Jeg troede, du hadede den 

Hund som Pesten? sagde en Ven. 

— Det gjorde jeg ogsaa, svare-

de Iversen, jeg kunde ikke udsten 

den. 

— Hvorfor i al Verden tilbyder 

du da en sari stor Findelen? 

— Jeg vil holde gode Miner 

med min Kone en Gang imellem. 
— Det kan maliske være rigtig 

nok, men en saa stor Ducør vil 

jo sikkert skaffe Hunden til Veje. 

— Del tror jeg ikke, svarede 

Iversen, saa skulde da en eller 

anden have set, at jeg gravede 

den ned i Haven, — 

En yngre, lidt øllet Mand korn 

forleden ind paa en Barberstue ug 

kom straks paa Stolen, der ener 

Mandens Højde var indstillet lidt 

for højt, Barberen udbryder da : 

Den er vist lovlig hej ? — (Han 

mente ae %følgelig Stolen). 

Men den unge Mand misforstod 

og udbrød — Nej, jeg har kun 

fanet et Par Bajere. 0,a det er jeg 

ikke vant til —. 

Almindeligt Grin af do tilstede-

værende. 

En Staristikar har regnet ud, at 

blonde Kvinder gentleman/111g har 

Ca. 135 km Heat paa Hovedet -

de merkhaaret derimod ikke niere 

end VO km, Det mørke Maar er 

nemlig det sværeste og stærkeste. 

Det kan bære 113 Gram, medens 

et blondt Haar Mimer naar det 

betaltes med er8 Urour. 

Den Vise, mio= blet [Mare. 

Der var engang en Mand, som 
var kommen r Ry tor at besidde 

stor Visdom. Kongen, som s Idate 
dette, fik Lyst til at plove ham og 
opfordrede ham derfor en Dag III 
at sige ham, hvad Cl u d er. 

Den V..e udbad sig en Dags Re-

tsenkningstid, og det blev horn til-

stillet. Derefter kaldte Kongen ham 
atter for sig og forlangte Svar pas 
sit Spergsrnaal. Den Vise bad nu 
om to Dages Betænkningstid, og da 
disse var forløbne og Kongen vilde 
have el bestemt Svar, had tran om 
fire Dage. Men han var lige nar 
endda, thi sod otte man trængte Ind 
paa ham. lur at las ham in at svare, 
begærede hen ny og længere Hen. 
stand. 

Da Kongen nu vilde vide Muta-
gen til denne besynderlige Adfærd, 

svarede Manden ligeltem 	--  _Jo 
mere jeg tænker over denne Sag, 
desto dunklere forekommer den mig 
desto uengrrbeligere bliver Guds 

Væsen mig." 

_Nord- Bornholms Ugeblad" 
trykkes I et Antal a/ mindet 17.10 Essempi. 

eg forsendes ginnen Paltrsywut Kier rid 

✓are Rud 	 1-afillivig, 

'lur, Rør or Klerneaskyr 

„Nord-Bornholm+ Ugeblad' 
sar den ~niti r41br,Jelu I Nora , . //stred 
bliver luet ethvert /11~ ag  'e.., ae der-
or bedst til Avertering. 

„Nord- Bornholm+ Ugeblad" 
øpiav, gerne lleleendl gøreiser a/ JnAfIr  Aq 
111630171 Køb, Salg, Porøningimsdds1411tr, 
Efter- Mør Aflysninger, Anktlaner sit, 

„Nord- Bornholm+ Ugeblad" 
Adeaa, hu/ /vartag, kan bestilles  sena alle 
os's:kantorer garni paa Martas Kanin, ag 
Peber I Kr. halve:4,11p 

Erindringsliste 

norgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i  Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

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

Distriktslægen B-9 og 2-3.  
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

Udlaan hele Aaret: Tirsdag 3-4. Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9 

Hjælpekassen : Formd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig, 

Jernbanest. er aaben tor Gods 8-12, 2-6  
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lune- å Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12  og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2-4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etteren 
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 Eftm. 

3  eger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Laer• 

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c. I  S00  Hjem og læses at saa  godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor sal 

godt som altid bringe et tilfreds-

sliliende kesultat, 

Ikke 

reder, men Tusinder !Teser 
,Nord kornlin  Inas Ugehind'e 
Annoncespalter. 

Trilliollerile par i deres 
Mor ion 

6 31111. kg TrIIIIrinvael ling. 

Efter at Rentemarken saa at si-

ge har ophøjet sig selv til Ære og 

Værdighed, som samtlige andre 

Landes Valutaer man se hen til 

med Misundelse (ren Guldparitet), 

er Billionerne og Trillionerne gle-

det stille ud al Folkets Bevidsthed. 

Foreløbig kun af Bevidstheden, thi 

de gamle Papirmark cirkulerer sta-

dig jævnsides med Rentemarken. 

har man imidlertid en Billion 

Haanden, kalaei man den en Mark, 

thi man regner nu faktisk kun 

Mark og Pfennig. Den store Synd-

flod af Papirpenge, der Ira talrige 

Papirtabriker og Trykkerier Landet 

over væltede sig ud over Landet 

og dets Grænser, begynder nu at 

strømme langsomt tilbage i Boa at 

sige de:es gamle Leje, Fabrikernes 

Papirmasse-Kogegryder. Rigsban-

ken haler efterhaanden de grimme 
Sedler i Land, I 51311 stort et Om-
fang, som Bankens egen Destruk-

tionsanstalt kan overkomme at 

sluge dem. 

Der bliver passet lige saa godt 
paa de gamle Seddelbundter som 
pas vilde Dyr, de transporteree i 
aftasaede Gittervogne og sorteres 

et særskilt Rum, der er vanske-
lige,e tilgængeligt end i Banken, 

Bokser, at Mænd og Kvinder i 

stramtsiddende Overals uden Lom-

mer, Destruktionen af de mortere- 



Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemensker 
- Rø 
- Tein 

Allinge 
Sandvig 

8,25 12,45 7,40 
8,42 1,02 7,57 
8,55 	1,15 8 10 
9,10 1,30 8,25 
9,23 1,42 8,38 
9,33 1,53 8,48 
9,40 2,00 8,55 

Sandvig-Regine 
Pra Sandvig 

- Allinge 
- Tein 
-Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

10,05 
10,12 
10,21 
10,35 
10,51 
11,01 
11,20 

6,00 
6.07 
6,16 
6,30 
6,46 
6,56 
7,15 

9,15 
9,22 
9,31 
9,45 

10,01 
10,11 
10,30 

8,25 
8,42 
8,55 
9,11 
9,26 
9,37 
9,45 

t) 
2,00 
2,18 
2,33 
2,49 
3,04 
3,17 
3.25 

6,10 
6,29 
6,46 
7,02 
7,19 
7,32 
7,4(1 

 

Pi mollager gene hire 1133 Ordder, 
Alle Længder og Dimensioner haves paa Lager i tørre og fri-

ske Varer passende til Lofter, treulve nøk IirdnIng m. m. 

Vihar særlig gode kantskaarne 3/4  og I Toms Udskuds-
brirdder alle Længder. -- Der er ikke Udsigt III lavere Priser fore-

løbig - tværtimod. 

Der gives stor Rabiat pr. k ontAnt. 

 

Nordlandets Handelshus. 

 

Icopal Tagpap og 
svær Læder-Tagpap 

I gode, lagrede Varer. - Vier ase god at gøre deres Bestillinger sne-

rest muligt. 

 

Nordlandets Handelshus 

 

   

Priserne paa Æg 
gear stadig lavere, hvorfor vi henstiller til Kunderne at levere Ægene 
hver Uge inden Kl, 8 Torsdag Morgen. Derelæer modtager 

vi lerst Æg til faet Pris - efter den nye Notering - eller Ki. 4 Ett. 

91orblanbe0 k■ anbelone. 
Vi rydder op I Lageret af 

som sælges til de gamle billige Priser og endda med stor Rabat paa 
mange Ting. 

Nordlandets Handelshus. 
Ekstra fin Klipfisk 

tilbydes til billigste Pris 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Meget 

fine danske Kogeærter 
der ikke kun h ilde at koge - lefle i 

Allinge Kolonial- og Produkt forretning. 

Store hvide Gulvklude 
koster kun 15 fire pr. Sth. i 

goiollial: 	131.ourtf111'retninq 

Bestil Deres Trykmiler i Allinge Beffirykken 
Regninger - Meddelelser - Konvolutter - Brevpapir - Fragtbreve 

-NO)  
.rsbikGAS/4, 

Ar6jkl) 

Udsalget slutter. - Sidste Dag 
Tirsdag den 19de Februar 

MAGASIN DU NORDS 'UDSALG 
ved Victor Planck, Allinge. 

Olsker 
Sogns Sygek ruelse .ilholder ord. 
Ge.ierAno.sarin lig Lørdag  den 
23. Febr uar, Ettal. Kr. 4 i 0..1 er 
Forsamlingshus med sædvanlig 
Dagsorden. 

Der fremlægges Forslag fra Ol-
sker og Ru Sygeplejeforening om 
Samarbejde med Sygekassen ang. 
Sygepleje. 

Lærerne Riis, Østermarie og Ha-
rild, Bodilsker vil komme tilstede 
og holder Foredrag Kl. 4 samt gi-
ver Oplysninger om Sygeplejesa-
gen. 

Regnskabet vil 3 Dage forinden 
ligge til Eftersyn hos Kassereren. 

Kontrotbøgerne bedes indleveret 
til Kredsformanden først i næste 
Uge. 

Bestyrelsen 

Mejeriet 
HUMLEDAL 

erholder den ordinære Generalfor-
samling Torsdag  den 28. Febr., 
Eftm. Kl. 	paa Rø Brugsfore- 
nings Sal. 

Dagsorden : 
1. Forhandlingsprotokollen oplæ-

ses. 
2. Regnskabet fremlægges til God 

kendelse. 
3. Valg af 3 Bestyrelsesmedlem-

mer. 
4. Valg al 2 Revisorer. 
5. Forhandling om Tuberkulin-

undersøgelse indenfor Andels-
kredsen. 

6. Andragende fra Danske Meje-
riers Malkeeksport om et ren-
tefrit Lean. 

7. Eventuelt. 
8. Licitation over Kalkning af 

Mejeriets Bygninger. 
Regnskabet ligger til Eftersyn 

paa Mejeriet den 25., 26. og 27. 
Februar. 

Bestyrelsen. 

En paalidetig 

ung Pige 
søges til 1. Maj paa Krashavegrd. 

Tlf. Klemens n. 61. 

Missionsmdder 
I Klemens,3111ssionshus 

fra 17.-24. ds. 
Søndag Kl. 7'/1 
Mandag - 	J. Dam 
Tirsdag - 	Emil Hansen 
Onsdag KI, 3 Paw(); Kildehæk 
Torsdag - 7i/s Anker Larsen  
Fredag - 3 l'eherrring Møller 
Lørdag - 71/, Miss. Criwnian- 

sen, huel,ilee. 
Søndag - 7i/s  J. D.ris. 

En flink Dreng 
10 ti vi' kæd e og areli,e Mæh( og 
ø' og e,le.s v,t e behjælpelig nied 
alt 1,, etalitende A t'ejde, Ran I rai  
Plads til Maj. 

hand'er Larsen. 
kin k e. 

Billeder indrammes. 
Frue Ramtneiister. 	Billige Priser. 

Karl Itearlknals, Re. 

MISSiONSIIP 
Mandag 18 Febr, 

Miss. Christiansen. 
Tirsdag 	 do. 
Onsdag 	Pastor Langer 
Torsdag 	Miss. Janus Dam 
Fredag 	Høgh Nielsen 

Hver Alten Kl. 7'/I, 
Alle er velkomne. 

Allinge=Sandvig 
lijælpeforening 

afholder Generalforsamling  
111rsdag  den 19. ds. Kl. 7,30 
paa Forsamlingshuset, Hammershua 

- Nye Medlemmer optages hos 
Formunden Snedker M. Kofoed. 

Advarsel. 
De Strandjægere som stadig  dri-

ver Strandjagt uden Lov eller Ret, 
anmodes om ikke at nedskyde Dele 
af vore Duer, hvis de gode Her-
rer vil undgaa videre Tiltale. 

Flere Dueholdere i Allinge, 

Al li ngeSandvig 
Afholdsforening 

afholder Generalforsamling paa 
Forsamlingshuset "Hammershus" 
Lørdag  den 16. Febr. Kl. 8. 

Bestyre I sen. 

En Pige 
(16 Aar) ildi svagelig, søger Iste 
Marts eller April en let Plads ved 
indvendig Gerning eller som Bar-
nepige. 

Bladets Kontor anviser. 

En Dreng, 
14-15 Aar, kan faa Plads Apr. 
eller senere hos P. Pedersen, 

Landlysl pr. Tein. 

Samme Sted er en I Aar gam-
mel TYR eller Rø Foreningstyr 
til Salg, 

er til Salg. 
Jensen, 

Healegaard pr. Tein. 

Køreplan. 
Rehue-Alling e Jerttoatte 

Søgnedage 
111«nne-Perindvig 

Fra Rønne 
- Nyker 

Klemenker 
- Re 
- Tein 
- Allinge 
- Sandvig 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Mase d r-literaz ø 

11-  
Fra Sandvig 	10,00 11

(
,20 4,25 8,00 

Allinge 	10,08 11,28 4,33 8,08 
Tein 	10,1811,39 4,43 8,19 

- Rø 	10,34 11,56 4,59 8,36 
- Klemensker 10,53 12,15 5,18 8,56 
- Nyker 	11,05 12,28 5,30 9,10 
- Rønne 	11,25 12,50 5,50 9,30 

-1") Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

ti«) Leber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Søn- og Helligdage. 
ifisurne-Illandvig 

Vi gør vore mange Læsere I By og 
paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
fait optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Intet-em i ,Nord-Bornholms 
Ugeblade. 

Betingelsen er kun, al det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere - til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om Lea-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Delte gælder bande Byen og Landet, 
og det ar en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den striengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

En flink Pige 	ung LØdeko 
%e ges til I. Maj paa 

Pilegaard I Rø. 

Vinterglæder 1924. 
--N4r 1‘1 

qtr- 

\hille en er lang og kold Aar, 

kakkelovnen ; men Ungdommen Metier 

 

(ler skal meget Brændsel fil 
at bolde arg varm uden den, 

  

Ordet er frit i 	Porcelloan, Glas, 
emallierede Kogekar og Gryder, 



Klemensker Cementstøberi 
ved Hintzegaard — anbefaler Cementvarer til moderate Priser. 

Tagsten — Mursten — Blokke — Brondsten etc. 
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller 

W. Schou, Aarsballe. 

Stort Lager af store, praktiske 

Gralv. Grisetruge rned Rurn, 
do. Ilønsetruge do. 

sælges i denne Tid — og ved kontant Betaling gives 10 pCr. Rabat. 

giorIllatthet k)anbelGhu5 

Vi sælger Frostfri Pumper met billig 
Svære store Alljepumper 2" og 21/," 

er nedsat betydeligt i Pris. — Jernrør af alle Demensloner -
Opgiv Martl og vi giver billigt Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 

herik i Nordboroholms Øgeblad! 
Billigste Annoncepris. Læses overalt pas Nordlandet 

rIneste devisk Fabrikat 
51S Kg Pakturn,. 

• 
Ryg Cigaren A. K. P. 

Kr. 14 pr. hel h fisse. 

Løvrigt anbefales vort Udvalg at vellagrede Cigarer og Tobakker 
til billigste Priser. 

fflottntint,  o8 `,13rosurtforretnitig. 

Tørrede Frugter, 
Abrikoser. Ferskner, Blommer. Rosiner, 

Snn /Ifald Rosiner i Pakker, tørrede Æbler, Blund. Frugter 
sælges absolut billigst i 

?Wing golostissit,  og $robuttforretuitin. 

Buffalo Shagtobak 
kun 150 Ore pr. 250 Gram. 

Det anbefales at forsyne sig saa længe Lager haves 
til nuværende Pris. 

SlofoninI 8 f?,?robufitrorreltitilil 

I disse Dage 
udsælges et Parti 

JernbanefkijI 
70 cm. bredt, 

Værdi 500 pr, m i marine, 
brunt og graat, 

for 2,50 pr. Meter.  

Et Parti glatte Fjøjler, 

marine, grønt og rødt 
udsælges for 2,00 pr. Meter. 

Magasin Nords Usalg 
ved Victor Planek. 

En Karl 
og en Pige søces. 

Jacobsen, Tein. 
Tit. Attinge 88x 

En Pige. 
som vil deltage I Malkning. kan 
1. Maj faa Plads paa 

Habedam. 
Tlf. Allinge 71. 

En Lødeko 
(nestnnet Tuberkulin- 
prøven) er hl Salg inia Blresebjerg 

1 Rutsker. 
Otto Karlsen 

Solid Enspændervogn 
(2000 PLI ) er 111 Slig. 

ti. Danielsen, 
Bøgeskoven, Rø 

t 	NB. Sliennpeshikning udføres 
Samme Sted. 

En yngre Karl 
eller Dreng som vfl passe Krea-
turer og deltage i Malkning. søges 
til I. Maj. 

Avlsbruger Holm, 
Allinge. 

Pige 
og Fodermester kan til I. Mnj 

fan Plads paa Itorregaard. 
Tlf. Rul. 45. 

Overretssagfører 

.Rojesen li'ofoed, Rønne 
Mortimnrgadr. 17. 

Inkassation, Dokinuntokrivoing etc. 
Trælles I Hasle Onsdag Forind. 

Linnedsyning 
udføres solidt og billigt, 

Agnes Johansen 
vellem Byer ie. 

Det hænder 
for eller senere, at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til Wcib eller Salg, Under- 
visning, Pension eller andet 	. 
Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har den største Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 

Alle Mennesker, 
esum har set. tworledoe 

lloroholmshollabliNmarine, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Plil aulige Udsalg 
fortsættes 8 Dage endnu, for at liere kan 

faa Lejlighed til at gøre billige indkøb. 

ens Xansen, 
Eff».4~1p.......~»... 

BORNA MARGARINE  

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

Ålli000-SdPhiO 
k0E1111111ildig Udvalg 

_0_ 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Laur. Pedersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, For-

manden, Joh.s Rømer, Harald Mo-
gensen. 

Legater. 
P. C. Holm. Hans Madsen. 

Kasse og Regnskab. 
Formanden, P, C. Holm, Laur. 

Pedersen. 

Fattige. 

Emil Holm, P. C. Hol ru, Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Land-

distriktsforstanderen. 

Alderdoms understøttelse. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen, LanddistrikIsforslanderen. 

Gas- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 

Hansen, Laur. Pedersen, Johs. Rei-
mer. 

Skolekommblionen. 
Th. Hansen, Laur. Pedersen. 

Randhuset. 
Emil Holm, 	Herm. Mortensen. 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr, Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Folkebogianiliffigen. 
Chr., Olsen:, Chr, Larsen. 

Hjælpekassen. 
0. Thorngren, Formand. 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 

Sundhedskommissionen. 
Chr. Olsen, Joh. Rømer. 

Bygningskommissionen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madsen, Harald Mogensen, Formd. 

BrandkommissiOnen. 
Herman Mortensen. 

Sanatoriet. 
Formanden, Supl. Chr. Olsen. 

Forskønnelse. 
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil 

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Rømer. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herm. Mortensen, 

Hans Madsen, Joh.s Romer. 

Politikorpset. 
M. C. Funch. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, Landdietriktslorstanderen. 

Berneb ogsamlingerne. 
Chr. Olsen, Har. Mogensen. 

Svendeprøve. 

Formanden, Herman Mortensen 
Hans Madsen. 

Bevillingentevnet. 
Emil Holm, Emil Andersen. Hans 

Madsen, Johs Rømer, Formanden, 

Vcergeraadet. 
Emil Holm, Supl. Laur. Petersen, 

Jernbanen, 
Emil Holm, Hans Madsen. 
Supl. P. C, Holm, Johs. Rønner, 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brændsel. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 

Enkeb*rn. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johsn 

Rømer, 

Peljebørn. 
Emil Holm, Adolf Madsen, ;Frk. 

Hjorth. 

Fattigforstandere. 
C. Larsen, P. Holm, Th, An-

dersen, 

Klemensker 

Sadelmagerforretning 
anbefaler 5,g med stort Udvalg af Solsteler hele Sæt snavet som en-
kelte Dere r prima Udførelse ril lul-
liRe Priser. 

Chalselonguer, Sofaer, Stole 
Plake, 'Tornystre og Kufferter 
i stort Udvalg. Reparationer at alt 
til Faget henhørende. Hurtigt solidt 
til moderate Priser. 

I. Karlsen, Klemensker. 
'Lid notdm 20. 

NB. En Dei Lædergrimer 
ud Ølgc, (Amt l',1111,v. 

Olsker 4salriskreds 
søger en kørende .4- gsamter. 

Henvendelse til 

lsder-men. Dale 	rd. 

Rutsker. 
— kontin i. c It til Itornhol mus 

Brandforsikring modtages I 
Vang Brugsforening Lørdag d. 11 
ds. fra Kl. 1 1.'5 -4. 

P. A. Holm, 
Sognekommissioner. 

fastelavnsiest! 
Olsker Husilidsskole alh. 

Fest paa Forsronlingshuset Lørdag 
den I. M kris Kl. 7 med forskellig 
gemytlig UrWeiholcInIng, Pakkefest 
m. m. 1 lusainndsforeningen Ind-
bydes. 

Medlemskort man paa Frrlan-
gende forevises. Nye Medlemmer 
Indtegnes hos Bestyrelsen. 

Pdd b i l 31 Kastesyge 
forskellige Steder, laanes min Tyr 
for Eftertiden ikke ud. 

Rottensten, 

TEJN Bmgslomillll 
afholder cedinær General Irer-
iismiing Torsdag den 2L. ds. 
Kl. 3, 

Bortakkordering af udrangerede 
Varer Kl. 1. 

Bestyrelsen. 

En Pige 
søges ni I. April eder Maj paa 

Tyskegaard i Ho. 
Ingen Malkning eller Kandevask. 

:- -- 
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