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„Alord-Liornnuan3 Ugeblad" 
t ,r*.ø., r et Antal af mindst 1600 E.vempl 
vy P1'3.1;a4S jernmun 	'end I .111iiigå 
.>andr1g, Visker, '<alener, Re og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har dril: sierste Udbredelse 1 Nordre Herred 
hilser tiest 1 ethvert film og egner sig der 
or bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Beliend4yrelser af enhver Art 
eaasom Køb, Salg, ForyningsmeddekIssr, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner re. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
neigaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Poslkoniorrr samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halraarlig. 
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Alle Vinde har lagt sig, 
Vigen er gabet til Ro, 
hvor er de henne, de Bølger, 
der baade hulked og lo ? 
Der letter en Krage fra Stranden 
med el Fund i den magre Klo - 
Hvor er de henne, de signede 

Højsommerdage;' 

Dagen er oppe, men Solen 
lader sig slet ikke se, 
Skyerne hænger til Regnfald 
eller Vinterens første Sne, 
en Skare af syngende Maager 
skriger om Kulde og Ve - 
Ak, der er saa langt som et Liv 

til den Vaar, der skal kommet 

Der kryber en kummerlig Skude 
langs med det falmede Næs, 
den hænger lidt sløjt med Vingerne 
under det svage Pres; 
men inde paa Agerens Grønsvær, 
over del frysende Græs, 
springer en Hare — hej hop! -

den er borte bag Diget. 

Der aftentimer saa lindt gennem 
Sindet 

en dyb, en dulmende Fred, 
alle de stridende Længsler 
bug stille og stumme derved, 
rilit Hjemland ligger omkring mig, 
de hviskende Minders Sted, 
det iavner mig ind i Stilhedens 

Dis over Stranden. 

Det rindende Aar, del tunge, 
med alt, hvad Stormen har brudt, 
ind i deri yderste Skumring 
det samler urin Sjæl til Slut. 
Se — ud over Vigees Vande 
et Guldglimi, et legende Smut 
Skyen har delt sig, og Solbaandet 

blusser i Kvælden. 

Joachim Kattrup, 

En kamp for Livet. 
-Optegnelser til min Søn" 

af 
Dr. med, Hermann Pfeiffer. 

Saaledes driver vi ain — hvor-
længe ved jeg ikke. Die Grand bli-
ver stadig svagere, dit Hoved syn-
ker til min Forfærdelse fremover, 
uden al det er mig muligt at holde 
det oppe. Jeg raaber til dig atter 
og atter : „Hovedet op, Erny, Hove-
det opl Du forstod, hvad jeg for-
langte af dig, du tapre, flinke Dreng, 
og hjalp med dine sidste, svage 
Kræfter med til at udføre Rednings-
arbejdet. Medens jeg saaledes stred 
og kæmpede, udmattet til det yder-
ste. ude af mig selv, nænnede en 
Gruppe Itærupeede sig til os, Kvin- 

der og Mænd mellem hverandre. 
Da de kommer nærmere, opdager 
jeg, hvad Kampen gælde', en hvid 
Tønde af Størrelse som et Vinfad. 
Den maa have været halv fuld af 
Vand, da den kun ragede et lille 
Stykke over Vandspejlet. Det gæl-
der om ikke at komme ind i denne 
kæmpende Skare. De vil blot rive 
Barnet fra mig. Jeg prøver at svøm-
me bort. Del gaar ikke, Jeg hm 
altfor meget al gøre med Bæltet og 
Barnet. Nu er de de ganske nær, 
og Tønden med dem. Ved el for-
gæves Forsøg paa al rette Over-
kroppen op, fatter jeg instinktmæs-
sig om Tøndens smalle Kant med 
den hejre Heand. Det giver dog et 
Holdepunkt, en Smule Hvile. 

Nogle af de kæmpende Werner 
sig, nogle synker; efter nogle øje-
blikke er det kun os og en bleg 
Kvindehaand, der fatter om Tønden. 
Jeg ser et blegt Ansigt med frem-
stenende øjne og et langt opløst 
Kvindehaar. Men Tønden kan ikke 
bære os, den synker. Den har for 
liden Opdrift til os tre. Jeg slipper, 
falder straks forover, Bæltet trykker 
atter vare Hoveder under Vandet, 
Det gear ikke. Saadan kan det ik-
ke gas længere. Kun et Par Mi-
nutters 'Hvile Det var muglig!, hvis 
jeg blot kunde have Tønden, der 
ikke kan bære os alle, et øjeblik 
for mig selv. Jeg raaber til hende : 
„Jeg har el Barn at redde. Kan 
ikke mere! Maa hvile mig. Kun et 
Par øjeblikke 	Slip et Sekund I 
Slip! Jeg maa redde Barnet, Bar-
net!' Og den blege trætte Haand -
slipper. Slipper frivilligt. Giver 
Afkald paa det sidste Holdepunkt. 
Den mas have tilhørt en Moder el-
ler en, der allerede var bevidstløs. 
Ellers havde den stødt mig bort. 
Men den slipper. Velsignet være 
den Haand, den Kvinde, der kunde 
gøre det' Forgæves søger jeg at 
genkeude mig , hendes ,Træk. Jeg 
ved ikke, hvem det var. 

Kun el Par øjeblikke, saa skal 

hun have Tønden alene, saa kan jeg 

maaske oven i Købet hjælpe hende. 

Jeg støder den venstre Albue, der 

bærer dit:Hoved, paa Tendens Knut 

og søger med den højre at trække 

det sfskyelige Bælle op over de 

vaade Klæder. Først mislykkes det, 

saa gear det endelig. Det sidder 

endnu løst, men helt oppe under 

Armene. Jeg [trækker Vejret dybt 

en Par Gange og ser mig om efter 

Kvinden. Hun er der Lirke mei, jeg 
kan ikke se hende. Eller skulde 
det være det Lig, der svømmer der-

henne? Det var frygteligt og bliver 
endnu frygteligere, niar man sidder 

ved Skrivebordet og lænker derpaa, 
overvejer, om dette Olier nu ogsaa 

var ubetinget nødvendigt for al red-
de vort Liv, om hun maaske havde 
levet endnu, hvis vi ikke havde 
været. 

Videre! Andre forulykkede nærmer 
sig  os. De leer Øje paa Tønden 

og svømmer hen til dem Stærke 

Mænd — en Kvinde bliver stødt til-
bage. Jeg trygler deres Brutalitet, 
støder Tønden hen til dem og dri-

ver videre, stadig med dig i den 
venstre Arm, nu tigger dit Hoved 

mod min Tinding. 	Bæltet bliver 
siddende oppe under Armene, smi-
ledes kan vi holde os oppe længe 
endnu, om blot ikke en brændende 

Smerte al Trrethedsfølelse i min ven- 

Kræfter tilbage, Men de Ord: „Tre 

Torpedobande er nær', bød mig al 
yde mit yderste, thi jeg følte endnu 

ganske svagt dit Aandedræl, selv 
om du var bevidstløs. 

Maaske vilde endnu dengang alt 
have været forgæves og jeg have 
bragt et lille Lig om Bord, hvis 

ikke en lang, svær Aare, der let 

kunde bære en Mand, var drevet 
mellem Hænderne paa mig og hav-

de hjulpet mig over de sidste ti Mi-

nutter. Jeg griber den, lægger den 
over to drivende Lig, skyder den 

Ind under min højre Skulder og kan 

pas den Mande holde deri venstre 
over Vandet og Olien og skaffe dig 

Luft, Saaledes ventede jeg Rednin-
gen. Pludselig, som korn den !rem 

af et Taageslør — eller var det min 
Nærsynethed, der bevirkede det -

dukker Torpedobaadsjageren frem 
for mig og ligger stille. Flere Red-
ningsbaade bliver gjort klar, sat 
Vandet og begynder at søge. Et 

Juhelraah lyder fra Havet. Kun jeg 

lier. Lever du? Kan du holdes I 
Live? Og — hvor er Grete ? San 
kommer en af Redningsbaadene tæt 

forbi os. Jeg skriger, brøler: „Et 

Baryl El Barn! Jeg selv kan endnu 
holde ud, tag blot Barnet!' Nej — 

de forstaar mig ikke, eller Baaden 

er fuldt De seiler bort. Men hvert 

Minut kan være Liv eller Død for 

dig. En anden Baad nærmer sig 
os, overfyldt som den første. Jeg 

raaber den an baade paa tysk og 
italiensk. Den vil ogsaa sejle vide-

re, Men en Dame med en lille Pi-

ge, som jeg havde talt med om 

Bord paa Dampskibet, gør Matro-

serne opmærksom pas os. De tager 
det stakkels lille snavsede Legeme 

op til sig og vil kaste et Rednings-

bælte ud til mig. ,Nej, det behø-

ves ikke. Tusind Tak. Kast det 
til en anden." 	Nu har jeg begge 
Arme fri, en rask, den anden — 

det mærker jeg først nu — er ubru-
gelig, kraftesløs af al holde dig saa 
længe. De sejler, og jeg svømmer 

langsomt efter, Først da løser den 

frygtelige Spænding sig Han er om 
Bord. Jeg faer ondt, kaster Vand, 

Olie og Madrester op — alligevel 

lykkes del mig at svømme videre 

og nalr Faldrebel, Men klatre op 

i de vandlunge Klæder, der stadig 

vil trække !nig 1 Dybel, det ;fonemer 

jeg ikke. To, fire Hænder griber om 

mig og trækker mig op; jeg staar 
paa Trappen. „Lever Barnet ?' ren-

tier jeg op. ,Vi ved det ikke.' Jeg 
løber op. Der ligger du indhyllet 

i Pudsetvist med Sandalen paa den 

slapt nedhængende venstre Ben, 
'ned stive, halvt lukkede Øjne -

et Syn, der skærer mig i Hjærtet, 
Ved Siden af dig staar Damen fra 
Skibet med sin elleveaarige Datter. 
„Han lever I' siger hun, 

Jeg bøjer mig ned over dig og 
føler din Puls, svag men regelmæs-

sig, Tydeligt Hjerteslag. Du san-
der. Jeg rejser dig op og lytter, i 

har du meget 
Det ras- 

Jeg kysser dig rig du smiler mat, 

da du ser, del er mig. Kaptajnen, 
alle Matroserne og Officererne er 
ivrige efter at hjælpe os, og ingen 

kan forstaa, at del har været mig 
muligt at redde dig. Af omtrent 80 

stime Børn var du det eneste leven-
de. De giver dig Vand, Mælk og 
Sukker dyppet i Brændevin. Det 
vil du ikke have, men jeg slikker 

det ind i Munden paa dig, og lydig 
som du er, sluger du del uvante, 
stærke Stads og siger, det var dine 

første Ord : „Dejligt, Fa'er l" 
Jeg kysser dig aller og atter, bæ-

rer dig op paa deri dækkede Kom• 
mandobro og laer dig lagt varmt og 

godl til Rette. Vand og Olie løber 
tid af Næse og Mund, vi kaster op 
hvert øjeblik — men du lever jo. 

Mens Havet bliver yderligere afsøgt 
og de døde taget om Bord, taler 

jeg med Løjtnanten, Han er rasen-

paa vor Kaptajn, der reddede sig 
selv og i Stedet for at holde sig 8 
til 12 Sømil fra Land, som Forakrii-
terne bød, var sejlet 2 Sømil ind i 

Minefeltet. .Han maa have kendt 

Grænsen,' forsikrede han mig. .Saa 
snart vi hørte Eksplosionen og saa 

Skibet synke, satte vi fuld Damp 

op og kom herhen midt i Minefel-

tet." .Saa er vi altsaa midt i det 

endnu?' „Ja," sagte han. 

Saa lyder der Kommandoraab. 
Maskinen begynder at arbejde. Vi 

farer hen over Havet, tre andre Ja-

gere bag os. Du ligger indhyllet 

i Pjalter paa Kommandobroen. Af 

og til hoster du eller kaster op, saa-

snart jeg kommer hen til dig, stry-

ger du mig over Kinderne, som om 

du vidste, hvad der las bag Os, som 

om du vilde trøste mig. 
Hvor er Grete? Hvor er de andre ? 

Jeg søger Skibet af. ingen. Lutter 
snavsede, udmattede, fremmede An-

sigter, hendes kære Træk finder jeg 
ikke, ingen kalder paa mig. Men 

der bagude. Der sejler endnu to 
Baade, der har reddede om Bord. 

Blandt dem maa hun være! Hun 

havde jo et Redningsbælte. Men 
er hun overhoved i rette Tid kom-

met ud af Musefælden. En usige-
lig Angst snører Struben sammen 

paa mig. Jeg tvinger den ned. 

Endnu er der Haab. 
Henimod Kl. 6 sejler vi ind i 

Pola og lægger til Bøje tæt ved Land. 

Baade lægger til. Ombord I Jeg 

bærer dig hen til Falderebet, selv i 
Sweaters og Matrosbukser, du i Putl-

selvisk og en Matrosbluse. Jeg fø-
ler mig for mat til at bære dig ned, 

En af Matroserne gør del for mig. 
Da jeg gear om Bord i Baaden, er 
der en, der spørger mig: „Hvor er 
Deres Hustru?' Til Svar skal jeg 
have trukket paa Skuldrene. Vi 
bakker mod Land, jeg har dig lig-

gemte paa Mil Skød, jeg kysser dig, 

beroliger dig, velsigner dig. Ved 
Siden af mig ligger en Pakke med 
Ur, Brevtaske, Portemonnæ, Cigar-
etui og den venstre Sandal — de 
ubrugeiige Klæder har jeg ladet bli- 
ve tilbage om Bord. Vi nærmer os 

Land, hvor der staar en Gruppe 

stre Arm meldte mig, at dens Kraft 

er opbrugt. Veksle? Maaske tabe 
die I Penny udsætte dig for at maatte 

indaande Vand. All betlere end det, 

saa længe det er muligt at undgaa 

del. 
Del er nu blevet roligere omkring 

os. Havet er mærkværdig stille, 
tungt bevægeligt, sort, Jeg ser mig 

orn. 1 Nærheden af os svømmer 
en Mand. Jeg forbauses ved at se, 

at hans fortrukne Ansigt er helt sort 

,Han er forbrændt,' tænker jeg først. 

San kommer jeg til al se paa dig: 

dit lyse Haar klæber I sorte, fedtede 

Striber mod Panden. Ansigtet er 
ogsaa sort og fedtet, mine Hænder 

ligeledes, Vandet, SOM jeg stadig 
ikke kan undgaa en dygtig Slurk al 

fra Tid lit anden, smager og lugter 
ækelt al Petroleum og Smørolie. 

Saa kom jeg til at tænke paa, at 
Skibet ikke fyrede med Kul, men 
med Nafta, Følgelig maa Naftalen-
kerte være blevet gennemskudt. De 

er i det underste Skibsrum, Altsaa 
dog en Mine! 

Vi driver og driver og — jeg fø-
ler det — længe kan vi ikke holde 

det ud. Jeg er udmattet. Og frem-

for all: du græder ikke mer : Dit 

Hoved falder slapt ned, saasnart jeg 
maa holde mit skraat, 	Du er be- 
vidstløs — lever du endnu? Jeg 
føler. al  du endnu aander ganske 
svagt. Hvor længe endnu ? 

Grete havde jeg ikke set de! mind-
ste Id; hun driver maaske om som 
Lig. Skulde del ogsaa være forbi 

med dig, saa vil jeg — det beslut-

tede jeg — tage Bællet af, dukke 

under og fan en Ende paa dell 

Hvortil Ieve uden jer. Men først 

man jeg dog være vis paa, om der 

ikke skulde være Redning for os, 

Vi var kommet i Nærheden al den 
eneste Baad, der dengang lige eller 

Eksplosionen blev gjort klar, og som 

jeg allerede tidligere havde skimtet. 

En Dame har senere fortalt mig, hvor 
der var blevet kæmpet om en Plads 

paa Kølen; Kvinder og Børn var 

blevet slaaet ihjel med Aarer. Del 
har jeg ikke set noget til. Jeg raab-
te Banden an : ,Er der ingen Red-

ning i Sigte?' Ingen i Banden hør-
te os. Derimod svarede en Mand 
med Briller, der blev basret sikkert 

og godt oppe af sit Redningsbælte; 

„Der er tre Torpedobande ganske 
nær." Jeg har senere lærdt Item at 

kende, han var Embedsmand, en 
rigtig doktrinær, „højere' Embeds-

sjæl. Jeg husker, hvorledes han 

kort efter holdt el Foredrag for sin 
Familie, der svømmede omkring 
ham, om hvor let det egentlig var 

at redde sig. Kun maatte man væ- 

re rolig og handle klogt. 	Saa gik 

det ganske af sig selv. 	Af og til 
tørrede han med den fedtede Haand 

hen over de fedtede Briller — et 
Syn, en Situation, der havde skaffet 

en en god Latter, om man havde 
været i Stand til at le. Thi saa lel, 

saa ganske al sig selv var det just 
ikke gaaet for os — og: hvorfor i den venstre Lunge 
saa jeg ikke noget lit din Moder? I Vand, i den højre mindre, 

Jeg havde dengang ikke mange ler og piber — men du aander dog. 
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Reddede. Jeg sar derhen og tror 
at kende en lys Skikkelse. Jal det 

er hende, det er trende! Jeg rejser 
mig, rækker Barnet henimod hende, 
en jublende Glæde jager igennem 
mig, saa var det dog ikke forgæves. 
I Land hilses jeg med Hurra- og 
Levergab. Folk lykønsker mig til 

Barnets Redning, synes del er el 
Vidunder. Jeg iler lyksalig, stolt 
som en Konge med min levende 
Dreng i Annelle hen til den lyse 
Dame, jeg rækker Barnet henimod 
hende. .Grete — se r• Damen ser 
uforstaaende paa mig. Saa bliver 
det mørkt omkring mig. Jeg ven-

der Hovedet bort — del var en 
Fremmed I Sne gik jeg ganske stille 
med min Byrde hen til Trappen --
og satte mig ned. Tilgiv mig, (ille 

Dreng — skønt jeg havde dig vel-
beholder' i Armene, græd jeg, græd 
trods alle de tremmede Mennesker, 

der stod om os. 

Vore gamle Viser 
Ole Skejes Sømandssang. 
Ole Skeje Ina i Vuggen 

alt med Sømandshue pen, 
Nuar Ammen bød ham Sul, 

saa forlangte han en Skraa. 
Men da han var bleven stor, 
smutted Fyren straks om Bord, 
og saa sejled han som Jungmand 

om den hele runde Jord. 
Sing Salisalisal 
Et Hurra skal han ha! 

Ole Skeje var en Jungmand, 
som der ej var mange a. 

Ole Skeje drog til Kina, 
og til Kejseren han gik, 

han sad og pimped Tevand, 
som det var henses Skik. 

Hvorpaa Ole saa polisk 
sa Halløj du gamle Fisk! 

Hvordan Fanden har af Tevand 
du dog laael en saadan Pisk? 

Sing Satinsalt sing I 
og ijingelingelingi 

sa Kejseren ai Kina. Det betyder 
jo ingenting. 

Op ti] Polen derpaa drog han 
og fik Snue, saa han nøs. 

Selv Sopkenen i Halsen 
til Istapper høs, 

Og saa fangede han, Børn, 
sig en hel lebendig Bjørn 
og krøb ind i Bjørnepelsen, 

hver en Gang han tog en Tørn. 
Sing Saiisali, Hiv ! 
Sikken et Sælhnndeliv 

Jamen Gutter, I kan bande paa. 
at Oles Bjørn var stiv. 

Ole Skeje var Bedstemand 
til allehaande Spas ; 

fra Morgen og til Aften 
gik lian immer paa Kalads. 

Men tilsidst fik han sit Knæk, 
for hans Skude den sprang læk, 

og sne tog han sig en Alskedsdram, 
og saa var Ole væk. 

Sing Sallsaliaal 
Et Hurra skal han ha I 

Ole Skeje var en Sømand, 
som der ej er mange a 

Foreningen Bornholm 
og dens Virksomhed, 
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Foreningen fortsætter Aar for Aar 
det Arbejde, som del i Flg. Ved-
taegterne er Formaalet at lade udføre 
til Bornholms Bevarelse og mulige 
Forskønnelse samt — og ikke 

mindst ved disse Arbejder — at væk-
ke Sansen for og Kærligheden til 
denne herlige ø, den Kærlighed, 

som vi forudsætter Grundlaget for 
hos enhver Bornholmer, der ikke er 

vanslægter Ira sin Æt. 

Her skal som sædvanlig gives en 
Oversigt over, hvad der i det for-

løbne Aar, 1919, er lagt til det alle-

rede i de forløbne Aar udrettede, 
et Vidnesbyrd om, at man aldrig 
bliver færdig, men at der stadig op-
dukker nye Opgaver. 

Stien fra Hammershus tit Allinge, l  

der paa Strækningen gennem Ham-
mersholursskoven i lugrigi Vejr og 
Føre var lidt ufarbar, har Allinge-
Afdelingen fanet sat i Stand, saale-
des al den, der meget benyttes af 
øens Beboere og af Turister, til en-

hver Tld kan benyttes. 
Desuden har Afdelingen anbragt 

7 Vejvisertarler, nemlig to til Lange-

bjerg ved Sandvig, tre III Hellerist-
ningerne mellem Allinge og Sand-
vig, en til Slien Allinge-Hammers-

hus og en til „Knægten -  (et Ud-

sigtspunkt med et Par Kæmpehøje 
og Bautasten paa Munkertards 

Grund i Olsker) ved Allinge-Finale 

Landvej. 

Eller en Del Korrespondance er 

det lykkede at faa Nallonalinuseeis 

Direktør, Dr phil. Mackeprangs Til-

Indelse til al ordne Forholdene ved 

SI. Jørgens Kapel paa Spidtegaard 
i Aflirer Sogn — ved Ejerindens 

Hjælp, idel man herfra har Løfte 

om Kørsel til ar fjerne en Del Af-

rømning ; og ved Bidrag Ira Natio-
nalmuseet, Bornholms Amt og For-

eningen „Bornholm" haaber man 

endnn i Oktober Maaned at faa Ar-
bejdet gjort. Del ledes al Professor 

Bidsirup og Borgmester Hansen, 
Aakirkeby. 

Indfatningen af FL C. Ørsteds Kil-
de i Ekkodalen har længe været 
en sørgelig Forfatning, og Forenin-
gen har nu efter Tegning Ira ,De 

forenede Granitbrud og Stenhugge-

rier bestilt en Indfatning i Granit, 

der forhaabentlig bliver Kilden vær-
dig. Granitarbejdet kommer til at 
koste over 600 Kroner., leveret paa 

Almindingen Station. Skovrider 
Bramsen har anstillet Forsøg med 

Hensyn fil Vandmængden og ladet 

en Del Jordarbejde gøre. Til næste 
Sommer vil lorhaabentlig Almindin-

gens Gæster kunne glæde sig over 

Kildeindfatningens Fornyelse. 
Hvor meget der er tilbage af Laa-

nene, som Foreningen har maltet 

gøre, ses af Regnskabet ; det maa 
erindres, at Laanet til Salenehusets 

Sikring egentlig ikke hviler paa For-

eningen ; denne fik Laanet af Spa-
rekassen og 'mane igen Pengene 

ud til nu afdøde Hotelejer Frederik-

sen, som senere solgte Ejendommen 

med Servitut til en københavnsk 

Sagfører, og denne forrenter og af-

drager nu Beløbet. 
Alle Klipper ved „Jons Kapel" er 

for evige Tider sikrede mod Salg 

til Udlændinge og mod Hugst, De-

klarationen vil ligesom de øvrige 
Fredlysnings - Deklaralioner blive 

trykt i _Bornholmske Samlinger". 

Fra Nationalforeningen .Bornholm' 

I København har vi i Aar fartet 1000 

Kroner, deraf 500 til „Jons Knpel". 

Heidi har Sparekassen i Rønne bi-

draget 3000 Kroner. 

Stierne og Bænkene paa Trolds-
bjerg og i det hele i Slotslyngen 

virker efter Bestemmelsen, idet dette 

smukke Højland besøges af mange 

flere Mennesker end tidligere. Des-
værre er de to Sirmasøer (Troldsmyr 

og Korhyr) I den Grad fyldt med 

Vandplanter, at Vandet kim er lidet 

synligt, og at fri dem herfor er saa 
forfærdelig dyrt, al man ikke hidtil 
har turdet paalage sig en saadan 
Bekostning. 

Saavel Foreningens Medlemmer 

og Tillidsmænd som dens Venner 

det hele taget anmodes om al være 
Bestyrelsen behjælpelig med at paa-
pege, hvor der formentlig mergle 

være noget, der burde udføres, og 
Bestyrelsen er meget taknemmelig 
for samt villig til et støtte, hvor de 
enkelte Kredse iværksætter et eller 

andet, der maalle være til Gavn for 
Kredsen. 

Hvad Foreningen har indrettet paa 
Ejendommen i Rø, synes fremdeles 
at have svaret til Formaalel. Dog 
at Lejeren for egen Regning har op-
ført et Lysthus, der er betydeligt  

større end de tidligere opførte og 

ligger mere bekvemt tor Betjeningen. 

og lodosiriloi'colog 
alholder Foredrag med Lysbilleder 

paa Teknisk Skole Mandag d. 
13. December. Kl. 8 .aften. 

lir, Forstander 0. Espersen ved 

,Kolding Selskabs tekniske Skole' 
taler eg fremviser Lysbilleder al 

Koldinglius. 
Medlemmer med Husstand har 

fri Arteang, andre betaler 50 øre, 
Bestyrelsen. 

En brugt Pels 
er til Salg hos 

Høker Sørensen. 

Lejlighedskl5b. 
En Kurveseng med Hjul og Stang 

til Gardin samt en saa godt som 
ny Tremmeseng (Tue) med Spiral-
bund, er til Salg straks. 

Bladels Kontor anviser. 

Hjertelig Tak 
for udvist Opmærksomhed ved vort 
Sølvbryllup. 

Kirsten og Edv, Holm. 

Hjertelig Tak 
for udvist Opmærksomhed ved vort 

Sølvbryllup. 

Jens Larsen og Hustru, 
RO. 

•••••••••••••• • • 

ÅH» Biogral. 
Søndag d. 5, ds. Kl. 7,/s  

(Kun en Forestilling). 

8Isfierinden. 
Glimrende Samfundsfilm i 5 Akter. 

Den kvindelige Hovedrolle 
udføres af 

Amerikas fejrede Filmsstjerne 
Kitty Gordon. 

Denne Film er en god og spæn- 
dende Film, en af dem, hvor Pub- 
likum rives med tra Begyndelsen af. 

• • 
••••••■•••••••••  

Kartoffelmel, 
Sagomel, 

Rismel, 
Majsmel, 

Sagogryn. 
Prima Ris, 

Havregryn i Pk. og løs Vægt 
Valsede Byggryn. 

Kløver-Byggryn i Pakker, 

J. B.  Larsen. 

Meidlsi-M riglede!! 
afholder Gudstjeneste liver 
Søndag Kl. 4 i Missionshuset 

Betesda. 

Sardiner 
ptinia ligaske og spanske. 

Sardiner, 
røgede norske i Olie og Tomat. 

Hummer, Rejer, 
Muslinger. 
Fede Sild i Tomat, ovale Da, 
Champignons, 

14, 	1/8  Deoser. 
Trøfler i Danser. 
Tomatpuré i Danser og Glas 
NB. Et lille Pnrti ragede Sardiner 

i Olie udsælges til 70 øre Ds 

a. 
Telefon Allinge 12. 

Finde Mod- og spisehier 
savn Peberrod er hjemkommen til 
rimelig Pris. 

Gartner Jensen, 

Syggryn, 
Xavregryn, 

.7fartoffelme4 
.717annagryn, 

27-lajsflager, 

Sagomel 
Mrter, hele og flækkede 

Prima Varer. billige Priser hos 

Miner gottinial= 
ug 1.zru1tattorretithig. 

Herrer ,g Damer 
sparer Penge ved ar faa syer !Ina 

mig. 	- Smit Udvalg i Habil- og 

Frakkestoffer. 
NB. Hør mine Priser i Plyselm, 

Astrakan og Ulstre. 

.7ofiansens 
Skrædderforretning. 

Telefon Allinge 137. 

")3agning 
anbefales 

Prima dansk Flormel 
Prima 	I Meltis 

ag 	I Blombergs 
ThygeLudvigsens 

Prima amerikansk Sirup. 
Rensel Potaske. 
Rosenvand. 
Crernortatari. 
Vanille, Maredel, CitrornEssens. 
Vanille i Tabletter. 
Prima Vanille i Stænger. 
Vanillesukker. 
Kokosmel. 
Prima søde Mandler. 
Bitre Mandler. Sucade. 
Prima stødt og hel Cardenromme, 

Flormelis. 
Smaa Bageri-Rosiner, prima Kv. 

a. A. £az.". 
Telefon Allinge 12. 

411111111~1~■ 

Friske Æbler! 
australsk Honning 

Kunsthonning 
Prima lys amk. Sirup, 

anbefales fra 

Allinge 
Ifolooit & rivioldforroloiog 

Torsk til Salg. 
Fersk Fisk haves som Regel hver 

Dag paa Salteriet. 

— Saltet Fisk haves paa Lager i 
Fjerdinger og Pundevis, 

Fiskehandler Thorsen. 
Fei n. 

Et nyt 

Ntafiogni-efiatol 
er til Salg hos 

Gelius Lind, Allinge. 

Stort 2Idvalg i prima 

Cigarer 
til billigste friser 

hases hos 

%Muge goivnini= og 
443nQiurtforretuing. 

Vor bekendte jernstærke regleblaa 

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

Nordlandets handelshus 

1 10 Amagerhylder 

Hvedeklid I 
Rugklid. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer, — Billige Priser. 

inlange kotoninf: 
43robitttførretning.. 

Tørrede 

Æggeblommer 
fans i Pakker a 40 øre. 

Indeholder mindst 3 Æggeblommer. 

1;. tarsen, 
Overretssagfører 

Sojesen geofoed, Rønne 
NC. Ylortåln.grudo 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning in m, 
Træffes i  Hasle Onsdag Formd. 

Abrikoser, 
:Blommer, 

.Rosiner, 
.Z6ler  i Skiver, borede. 

Alt r prima Varer og til billige 
Priser fra 

Store nye spanske 

tithige fototrial= 
1.zruMirtiorrchthig. 

Kaalaffald 
til Høns og Kaniner — iaas hos 

Gartner Jensen. 

En Pige 
kan paa Grund al Sygdom straks 
faa Plads pas 

Hyldegaard i Olsker, 

Køb 
Cigarer - Cigaretter - Tobakker 

Stort Udvalg, billige Priser hos 

J. B. Larsen. 

wieeseo•~■■••• 
V har ilet stærk es le rag varmeste 

Uldgarn 
hl de billigste Priser. 

Sort, grant, normal og hvidt Go-
belin i en ekstra lin og blød Kva-
litet kun 6,50 pr i / PLI. 

Alle Farver kulørt Garn føres. 

Nordlandets Vandelshus 
• ....••• 

Deres nye 

iordvoxdtig 
bør De i egen Interesse købe hos 
os. Vi fører Voksdugt alle Bred-
der og kun i de hedsle Kvaliteter 
til en meget rimelig Prls. 

Nordlandets 
at 



Xaffeprisen 
nedsat. 

Prisen paa Ftokostkalie er nedsat 
med 25 øre pr. kg. 

Altid friskbrændt. 

J. B. Larsen. 
Nye  

Appelsiner. 
25 øre Stk. 

c9. 

Rø. 

Sygekassen 
alholder 1, eventuelt 2 ekstraordi-
nære Generalforsamlinger paa Brugs• 
foreningens Sal Fredag den 
10. December, Eltmd Kl. 6, 

med Dagsorden 
Vedtægtsændring — særlig med 

Hensyn til forhøjet Betaling af Syge-
sedler og Kontingent In. ni. fra 1. 
Januar 1921. 

P. B, V. 

M. Svendsen. 

Silleder indrammes 
og Rammelister købes billigst i 

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

Olsker llusmalldsiorening 
afholder Møde i Forsamlingshuset 

Mandag den 6. December 
Kl. 6'/, Foredrag al Georg Han-

sen. Derefter agtes oprettet en Æg-
kreds i Sognet. Indledning af Hr. 
Skat-Møller, Nybro. 

Valg af Bestyrelse nl. nt. foretages. 
Alle indbydes. 

Bestyrelsen. 

tt'dt. 	t6'Jt. 
Dansk Ementhaler 
Dansk Rochefort 
Dansk Ganda 100 pCt. 

do, 	60 pCt. 
du, 	med Kommen. 

Dansk Bachstelner 
Dansk Ejdammer' 
Dansk MejevIest, lagret. skarp 
Klo..teroste 
Myseost med riode 

Prima Varer, altid til bill. Priser. 

J. B. Larsen. 
Allinge. 

guld-, Sølv-, 5co66er-
Brotice i Breve, 
Broncetintur, 

Vognlak, Nobellak, Unlvlak 
Hvid Japan-Emalje-Lak 
i 1/,, V, og VI  Irg Dasser. 
Sort Cyklelak i Danser. 

?Mahogni og Noddetriesbeitse. 

J. B. Larsen. 
Et Pat ti 

Gulerødder 
er til Salg hos Einar Nielsen 

Egely, Rutsker. 

Hasle! 	Hasle! 

anbefales stolt Udvalg i Jule- og 
Nytaarskort, Julelys, Juletuespyril og 
herdige Kræmmerhuse saml mange 
Ting, passende til 

Julegaver. 
Pengebøger, Tegnebøger og Dame-
tasker, Haar- og Klædebørster, Spejle, 
Nips og forskellige Ting i Glas og 
Porcelæn samt et stort Udvalg i 
Legetøj, Billedbøger og Julebøger. 

Indrammede Billeder 
i stort Udvalg saml Fotografirammer. 

Cfiarles Svendsen. 
muk_ NB. Bestillinger pas Foto-

grafering, Forstørrelser og Indram-
ning til Julen bedes indgivet sna-

rest. 

457 

Skal De købe Julegaver bedes De i egen 
Interesse bese vort righoldige Lager af fikse 

Ting til smaa Priser. Særlig anbefales Læder-

varer, Cigarer, Glas, PorcelIæn, nyttigt Værktøj 

Ill. m. 

P,3.1[11111e 

Altid- 	9,Probulilforrelitinu. 

Anton Sonnes 
917askinsnedkeri & Syggeforretning, 

— Telefon 69 	

anbefaler sig med all til Bygningsfaget henhørende, snavet Nybygninger  
som Reparationer. 

Hevining, Skæring og Fræsning udfore,. 
Kehlede Lister, Gerigter og Fodbrædder paa Lager. 

Toiruller (en Persons Betjening) haves altid paa Lager. ir  ligeledes bringes vort Ligkiste-Magasin i velvillig Erindring. 
Ligtøj leveres. 

Stor Prisnedsættelse 
paa en Del frasorterede Varer. 

• 
Damefrakker og Ulstre 

irs forrige Aar — nedsat med 20 pCt. 
Nederdele ca. 300 Stk, — prima Stof 

fiks Facon — nedsat med 20 pCt. 
Damebluser sælges til halv Dagspris. 

Pigekjoler og Frakker 
nedsat med 20 pCt. 

Dame- og Pige-Trikotage 
nedsat med 20 pCt. 

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

En Mængde Rester yderst billigt.

- Se Vinduerne -11111 

J. 5: Sommer 
magasin du .92-ords 2idsalg, 

Ima Kul og Kokes 
anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Ekstra grove nylavede 

Xvedefilid og Augfilid 
i Sække a 40 og 50 kilo sælges til laveste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Julebagningen 
haves alt 	prima Varer og til billigste Priser, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Prima Svinefedt. 
Ekstrafint røget Flæsk. Prima ny Klipfisk. 

Prima ny hjemkommet Lammekød 
anbefales til billigste Priser frs 

»uge Solonid & 413roDurtforretning 

G. P. Petersens SkoNsforrelpiog, 
Telefon 107  

anbefales det ærede Publikum. 6-1J, 

Jeg giver i denne Maaited 10 pCt. Rabat pr. 
kontant paa hele mit kurante Varelager. 

Benyt Lejligheden og gør Deres Indkøb nu til Julen, 

leme■mi~«~~Biami  
Y dun paa Åd& er atter nedsat! 

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

blanding, som fremtidig leveres til den nedsatte Pris af 545 øre pr. kg. 
Fin gammel ma SANTOS Kaffe er lavere i Pris. 
Fine gamle JAVA Kaffer sælges til de gamle Priser. 
Gode Blandinger til Hjemmebrænding sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Ørigerne er nedrat daaleded 
Fin og grov Soda 25 etre. Fineste Krystal-

Saebe 180 fire. Ægte fransk Ludpulver. 
Dansk Ludpulver. Blegsoda. Alle gode Vaskemidler. 

Alle gode Pudsemidler billigst i 
Nordlandets Handelshus. 

In har Masser ill koste, Bader og Skrubbe; 
al den gode gammeldags Vare Babia-Plasava. som alene anvend-
tes hertil for 20-30 Aar siden. Disse Koste og Børster er meget sttei• 
kere, og Kostene fejer meget bedre end de med blandede Børster. 

Priserne er ikke væsentlig højere for disse gbde Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Stod Reklamesalg al Fobi 
C. harsens,Sioleislorrolilillo 

Begrundet paa at mit Lager er altfor stort, udsælges 
fra Lørdag den 4de December hele mit kurante Varelager 
med 10 pCt. Rabat. 

En Del ældre Varer udsælges til cirka halv Pris. 

-57f. 104. - Benyt .Cejligfieden. - 7f.  104. 

1~11110  

/9e gode engelske gasfiofies 
sælges for 15 Kr. pr. Hektoliter. 

Nordlandets Handelshus. 



rinste dvask Fabrikat 
i >13Kg Pakker. 

Vi har et stort Udvalg: af 

Kjoletøjer, 
som vi sælger til meget rimelige Priser. 

Fin marineblas Alpacca fra 4,50. 
Ekstrafin Kjoleserges i flere Farver 8.50, 
Sort Kjoletøj fra 3,50, - Alt i Damelinned: 
Damestrømper fra 1,50 pr. Par. 
Svære danske Strømper 5 Kr. - Silkestrømper i alle Farver, 

Nordlandets Handelshus. 

øh Deres Klædevarer 
hos os. Vi har det største Lager af en-
gelske og danske Stoffer til rimelige:Priser. 
Vi kan levere Dem en ægtehlaa Cheviots-
habit skræddersyet efter Maal for kun 140 
Kr. — Habiter leveres syet paa faa Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

Xvorfor 

Roer alle 

deres 'rakker 
bios os? 

,7ordi vi fiar de 

bedste 2)arer, 

det sterste .Cager 

og de billigste !iriser 

tiorloodels 
ilidelshus. 

Vi gør vore mente Læsere I By og 

Artiklestat indlæg om 
Laad opmærksom pil, ill enhver kae 

.a opta4et   
at almen Interesse I .Nctr44lorltholml  
Ugeblad", 	 t 

Betingeissn tf kun, at det skrevne er I 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 1 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i IliaLiets Spalter. 

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

Sficereriet 

Bui gin est erktimoret 2-4 Ef Int 
Sparekassen 10 12 og 2  -I 
Branddirektøren. do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10- 12, 2- 4 
Dampskibsexpeditionen, gaben ved Ski-

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

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkehogsamlingen pas Raadhuset: 

Udsen Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30).  

Hirelpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm 
Kasserer H. P. Kofod Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lanne. rf, Diskontobanken 2 -4 Elt 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-1d. 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6--7.. 
Skanclinavien-Amerikalinien : 

Agent Otto Gornitaka, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Telegrafstationen 8 Morgen tit 0 Alten, 

Søndag 9-10. 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Eitel'', 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Rønne–`tandvig' 

Fra Remte 

- Klemensker 
- Rø 

- Nyker 

- Tein 

	

745 500 

805 6/5 
828 6,4 
848 75-5 
906 7F: 
919 74 - Allinge 	
925 7471 - Sandvig 

Sandyia- Ren ti e 

Fra Sandvig 
	

1125 

- Alljnge 
	

1136 
- Tein 
	

1 119 
- Rø 
	 1 207 

- Klemensker 
	

1 230 
- Nyker 
	

1 245 

- Rønne 
	 110 

Søn- og Helligdage. 
vig 

Fra korsne 	845 1235 750 
- Nyker 	903 	1 253 84773 

- Klemensker 919 	109 822 

- Re 	 935 125 83.." 
Tein 	949 	139 

Alinir 	959 	-19 9471 
-  
- 

Sandvig 	1005 	l55 

Silll ti vig- Ro n let 

Fra Sandvig 
- Allinge 	

t 03 	 .5 5 6- 93  

- 	
3 

Tein 	
1013 605 9 

1052 671 9•2 
- Rø 	 1 107 6:.Q 10 
- Kienielir:1(■ -1 	1125 6 i 102:5 
- 	Nirkei 	I 1.11 	7; 

ROnne 	1 155 7271  1055 

810 
8/1.  
834  
852 
915 
930 
950 

Udebliver Bladet 
bedes vi 1.resernr- hciiveade sig pair 
Posikositurei, c3g rt.jleu vil 
blive rettet. I modsat Fald man De 
henvende Dem III Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De fæar 
del tilsendt. 

j
uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller niang-
ler De en Svend eller Lær. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bar De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saft 
godt SOM altid bringe et Wired/- 
stillende Resultat. 

I 

Ordet er frit ! 

Alle Slags 

Værktøj 
og Redskaber anbefales. 

	

og Waskinsnedkeriet 	Glas, Porcelffin og hele Køkkenudstyr 
anbefales. 

	

gaemensker. 	 til billigste Priser. 

	  %Hm« 	$roburtforrehthig Teigio n n 	. I 3. 

1111~~11111~1~1111111 

Galoscher. 
Fra Amerika er hjemkommet en stor Sending lette og 

elegante Galoscher, der sælges, saa længe Lager haves, til 
meget rimelige Priser. 

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

Pelsgaloscher til Kørehrug føres i alle Størrelser. 

Nordlandets Handelshus. 

%.#‘ 
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Oonliolms 	Pilen-3rillelahrilfs 
VEGETABIL 

MARGA RINE  
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

	 .•••• 	•• 	  
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Nye Byggryn til Slagtningen. 
Nye store Malaga-Rosiner. 

Mindre californiske Rosiner. 	Alle Slags Krydderier. 
Ny Høst, kraftige Kvaliteter sælges. 

Nordiandets Handelshus. 

Eksiro prima Maskinolle, 
Motorolie, 
Dampcylinderolle, 
Drivremme, alle Demensioaer 

Smørekander, Remmefedt, Harpiks, Remsamlere 

bedst og billigst hus 

Allinge KrNioni&- og Produktforretning. 

Niffigneelffiell~101111~~111 

Vi beder om' Bestillinger paa 

Xløver, *ces= og goefro, 
Sule Ærter, Soloærter, Slængærter, Dikker 

til Foraarslevering 1921. 

Nordiandets Handelshus. 

_.......-- 
..«."........."........■~•■•■••. -.............. 

lioroholms Spore- & 13300113830S 
.-----Q!------, Afdeling i Allinge 65 ----')--- 

Kontortid : 10-12 og 2-4.  
m,,:ltagel iiIntdskruid paa..alma. SFpair.ekir 2evilckat ar,  til en Rente 


