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,Notd • 80Pilholms Ugeblad" 
Aeka uf inindll t7:10 rxemol 

44/dr, ge....ent•Postvarsened eller ved 
Pert. Bad i ..1.1i.e‹ Sandvig, Olsker, Red-
emr, ks og l(irtnensker 

„Nord-Ban:halms Ugeblad" 
des største Udbredelse t Nordre Herted 

. Kim last I filmet Hjem og egner sig der. 
:-or bedst III Avertering. 

.Nord- Bornholms Ugeblad" 
*"tvader gerne lirlunatimentiser af enhver Art 

116a-lant Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Fierlte. eller Al lysninger, Anktioner eta 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
stigas. hver Fredag, kan bestilles pao alle 
»a:kontorer samt pas Bladets Kontor og 

le heder t Kr. halroarlig. 

'4mens Aaret mod Virilere 
Ystride Hyre med eineldende Slag  
styrtede Di I 	 ned. 
I Grøften sejled hver Splint 

som en Baad, 
smag Bølger mod Stenkisten sprang, 
men inde i Dryppet 

fra Skyernes Orned 
druknede Dagens Seng. 

Nordvesten ind over Kæret byen 
med Pib I den gamle Dør, 
og  Hylden skured' en nøgen Gren, 
paa Gavlens skimlede Mur. 
Det regned, men Himlen var lys 

i Nord, 
og Blæsten gav klingende Svar. 
I Morgenens Dis var det 

Vinterens Kor, 
der raabte mod Rudens Gier. 	• 

Dagen er inde, Jeg  linder min Dør. 
, den hæfter lidt haardt. — se, se I 
Broen derude er ren og tør 
og strøet med nymalet Sne. 
Bleestere slaar Smut i det hvide Drys,. 
der samles i Furernes Bund, 
og Dammen har faaet sit Morgenkys 
al Frostens graadige Mund. 

Agrene lyser af Vinterens Glans 
helt ud over Kremte Rand, 
hvor Stranden slynger sin 

hvide Krans 
om Vigens mørknende Vand. 
I Mosen dernede er Isen ny. 
et  Spejl til den yderste Brink, 
den spænder sin Brynje mod 

Dagens Gry 
og fanger de første Blink. 

Landet er nyt — mil Barndomsland, 
farvet i Nattens Sne, 
og  Himlen er dyb over 

Bakkernes Rand, 
saa langt mit Øje kan se. 
Jag møder Vintren i Morgenens 

Stand, 
den planter en Blomst paa mil Tag, 
og Raabei er klingert 

Blæstens Mund 
ud mod den hvide Dag. 

Joachim Kattrup. 

Yaa .Fodtur 
gennem Suropa. 

Seras (ettaller om sine 
Dighogseptegnelser q Hindu. 

(Kun for Nordbornholms U(thltd) 
—I— 

Tidlig op Mandag Morgen, blu-
. ede Rheineck efter en god Times 

Gang, Spiste Frokost og stad længe 
% 

pas den gamle Bro, hvor Rhinen 
! vælter' sig  ud I Bodenzoen. Sluse-

værker og Møllehjul søger at udnytte 
Flodens Energi, Skum og Sprøjt, 

I Klapren af Hjul, Snurren af Hjul, 
1 forceret Travlhed. Oppe fra Dalen 
i kommer Rhinfloden brusende, dan-

nende Skellet mellem Svelle og det 
lille Fyrstendømme Liechtenstein. 
Paa den anden Side ligger Tool, 

' en Snip ef Østrig med Havnebyen 
Bregenz, som jeg  resar ved Middags-
tid, efter at have passeret endnu et 

Par Broer og betalt det traditionelle 
Geb r. Toldvæsen og  Grrensepoat 

--o Orfrrivelser; sIe-re 
vante til nriststrimreen, 

Bregenz er en gammel smuk By, 

forhen romersk Koloni, og Byen. 
Museum ejer mange interessante 

Minder. Bag Byen og ned imod Fl 
Søen skreaner den naturskønne Bre-
genzerwald med del 1060 rn hej. 
Plandler. Der er kun Plads til en 
snæver Passage langs Søen, — og  

her er atter et Toldsted — Bayern! 

Jeg havde smiledes gamet fra Svejts 

gennem Østrig  — med Udsigt  til  et 
Fyrstendømme I — og ind i Bayern 
pas en Dag I 

Klokken var netop fire de jeg ef-
ter den forcerede Marsch narrede det 
af Rabbi angivne Sled, et Eldorado 

med grønne Træer, skovklædte Bak-

kedrag, spejlblank Sø og Udsigt til 
Lindau, Bodenseens Venedig. 

Men Bubbi var der Ikke. 

Mærkeligt nok — han plejede el-

lers altid at være paalidelig. 

Jeg drak et Glas Menchener og 

gik videre. Maaske vilde jeg træffe 
ham paa Vejen. 

En lang Bro førte ud til de tre 
smaa Øer, hvorpaa Lindau allerede 

i Oldtiden var bleven grundlagt. -
Her var Beboerne forholdsvis sikre 
mod Folkevandringens vilde Hor-
der. De gamle Fæstningsværk og 
Skanser er endnu delvis bevaret. 

Eftermiddagssol flimrer pari Kirke-

spir og røde Tage, rødmer paa de 

gamle Mure og  giver Treer og Bu-
ske Relief. 

Udenfor en spejlblank Sø og en 
fjern, diset Kystlinje. I det lave 
Vand ved Broens Ender gaar Børn 

og sopper, fanger Smaalisk og  sej-

ler mad smart 13aade, 
Ellers synes Byen næsten uddød. 

Her er ingen Fabrikker, intet For-
relningsliv. Lange, krumme, stille 

Gader med 'reje, rade Munkestens 
Havemure, hist og her, et gammelt 
to-etages Stenhus, enkelte mere mo-
derne, malede eller kalkede. 

Helt ude i den nordlige Ende af 

Øen tinder jeg Herberge aet Helmat,  

og  de jeg ir dygtig sulten, bestiller 

jeg  Aftensmad. 

Udenfor ligger nogle grinte, græs-

grønne Skanser, hvor de unge Men-

nesker leger Tagfat. Der er Udsigt 

over til Schwaben, det bayernske 

Højland, den Vej, jeg skal følge i 

Morgen. 

—, Der er endnu nogle Timer til 

Sengetid. Skulde jeg benytte dem 
til at se mig lidt om i den ejen-
dommelige By? Langsomt drev jag 
ned mod Havnen med de maleriske 
Pyrtaarn og  Lindaus Vartegn: en 
vældig Løve pas hej Sokkel Atter 
maine jeg tanke pas Venedig. — 
Ligheeepunkterne var der. Sikkert 
havde Linlova ogsaa været Havets 
Herskerinde, men de gyldne Tider 
var forbi, kun Minderne var tilbage. 
Minderne! jeg tænkte paa Bubbi, 
da jeg .'atter vandrede gennem en-
somme Stræder mud høje kloster-
lignende Havemure. Jeg  havde lige- 

ham. Jeg kendte jo Adressen: Ritt-
mejsler von Karliiz t — Nej, det lad 

saa fornemt, frastødende, diapotisk. 
Det var efter alt at dømme en hoven 
Herre, Faderen, uden Forstaaelee 
af sit Barns aandelfge Udvikling. 

Der trillede el umodent Æble hen 
ad de toppede Brosten. — Et til. -
Jeg vendte mig om og  fik Øje paa 
et Hoved, der tittede frem over den 
gamle Munkestensmur. 

— Servus I 
--- Er det dig, Bubbi ? — Er du 

Indespærret? — Var det derfor du 
ikke kom? 

— Ja, men jeg vidste al du vilde 
komme og har ventet her i liere 
Timer. — Ken du storme Fæstnin-
gen, Servusl 

Jeg saa mig  om. Ikke et Men-
neske i den øde Gade, og paa den 
anden Side strakte sig en lignende 
Mur. 

Sall klemte jeg Fingrene ind I det 
forvitrede Murværk, fik Fedteelle i 
nogle. *åbne Fuger og svang mig 
over Muren. 

Pas den anden Side paa en For-
højning I den gamle Have blev jeg 
modtaget af en ung, sortklædt Pige. 
Forbavset .stod jeg og stirrede paa  

hende. — Var det Bobbe? 
- Kender du mig  ikke niere ? 

spurgte hun med er usikkert Smil. 

— Jo, nies — er du da en Pige ? 
— Vidste du der ikke, Servus? 
— Nej, — jo til Tider havde jeg 

jo en Anelse; men jeg slog  det hen, 

vilde ikke spørge, Ikke ødelægge 
vort gode, kammeratlige Forhold -
og desuden, det klædte dig bedre 
et være Bubbt end — i denne sorte, 

kedelige Dragt. 

— Mor er dedl kom det stille. 

— Hun døde den Dag vi var i Kon-

stana. — Tror du, at det var min 

Skyld ? 
Hun sea alment paa mig og var 

ved at briste I Grand. 
Stakkels Bubbi! 

Hun greb min Herind og  førte 

mig ind i en gammel, stensat Pa-
villon, vistnok en Rest at et Vagt-
team, thi Fundamentet var meget 

svært og  dannede ligesom Bænke- 

etensmur og  Taget beklædt med 

Zink. Indenfor var hyggeligt mon-

teret med gamle Havemøbler og en 

Divan. 

— Far var slet ikke vred, da jeg 

kom, merl sagde: „Din Mor her 
været meget ængstelig tor dig. -

Nu er hun død! 

— Din Mor har jo været nerve-
svag i mange Aar, Bubbi. Munke 
er der stødt andre Sygdomme Ill. 
Døden har sikkert været en Befrielse, 
og du har intet at bebrejde dig. -
At en Moder længes og I Vildelee 
fantaserer om alt Barn, er jo meget 
naturligt, og det alges at denne Fø-
lelse eller Telepati kan overføres. 
Maniske var det derfor at du de sid-

ste Dage var saa underlig nerves og 

urolig. 
Hun havde sat sig ned, og jeg 

stod I Tanker og lod Hunden glide 
hen over det viltre Haar. Rester 

af brune Lokker, som hun i tanke-
løst Letsind havde klippet al. 

Hun saa op eg smilte. 
— Du er altid saa rolig, Servus, 

altid i Ligevægt. Gid jeg var som 
dig, — en Broder I Vi vilde de al-
tid holde sammen. Men her gear 
Jeg, indestængt mellem høje Mure, 

I en lille By og  Lenges ud mod den 
store Verden -- mod /Eventyret, -
Tag mig med, Servus. Her er intet, 
der binder mig mere. 

— Kom dog til Fornuft, Bubbi. 
Tror du en Frøken von Karle: kan 
farte om pen Landevejene med en 
Gegen ? Vær glad ved at det gik 
godt I første Omgang, og lad ingen 
vide noget derom ; det kan skade 
dig mere end du tror. 

— Hvad bryder jeg mig om Slad-
der! — Hun to udfordrende. 

— Du er sag ung, Bubbi. Senere 
vil du forataa, at jeg mener dig det 

godt. Der ligger Opgaver og ven-
ter pas dig i Hjemmet, særlig nu. 

Ethvert Menneske har Pligter, -

Vær god mod din gamle Fader, 
sat dig ind I Husholdning og det 
vil elterheanden tange din Interesse. 
Nalr nogle Aar er gruet vil du -
Traditionen tro — møde en stedse-
lig Officer, hen vil tage din Haand, 
føre dig frem for den gamle Kirkes 
Alter. Jeg ser dig for mig med 
Myrtekrans og Brudslæb. I tager 
paa Bryllupsrejse — musaka til det 
skønne Ilalts — murske omtrent den 
samme Vej, som vi bar titnagelagl. 
Og mens Toget bruser 'bred gen. 
nem Tunneler og langs Bjergets 
Sider, ser du genkendende ned i 
Dalen, hvor Landevejen slynger sig, 
og du synes et skimte to Skikkelser 
dernede 	Fortiden — dig og mig. 
Du vil smile, genkendende, amok, 
tele et ubehageligt Ryk ; men neer 
du læner dig tilbage mod Kupeens 
bløde Hynder, vil du lukke'eljnerul 
og takke Ged og Madonna, fordi 
de ledede dig frelst gennem Skæ-
rene, ind i den sikre Havn. 

Hun sad ganske stille eg lukkede 
Øjnene. Gennem de lange Øjen-
vipper pressedes en Tamt frem og 
løb ned over Kinden 	flere fulgte 
efter — en stille, jævn glidende 
Strøm. Pludselig rejste hun sig og 
knugede Armene om min Hals. -
Jeg følte en taarevadet Kind mod 
min — 

- Bertha I 
En dyb Mandsstemme lød ude 

fra Haven: — Bertha! 
Hun slap Taget og ilede ud. -

Overrasket og fortumlet Iraadte jeg 
tilbage, følte mit Hjerte hamre, — 
Struben snørede sig sammen og en 
underlig ram, salt Smag havde jeg 
i Munden. 

Da jeg dristede mig til al kikko 
ud, sea jeg dem langsomt forsvinde 
op mod Huset, Fader og Datter. — 
Han saft ud til at vare en ældre 

Mand, gik slæbende og holdt Herin-
den pas Ryggen, som havde han 
Gigt. — Hun lidt loran med sæn-
ket Hoved. 

Jeg stod lidt og overvejede, tog 
ses Dagbogen frem. Der las alle 
de pressede Blomster 	— hendes 
Blomster. Jeg samlede dem sam-
men paa Bordet, rev et Blad ud af 
Dagbogen og skrev. Gem Minderne 
og lev vel I Servus. — 

Sea løb jeg hen til Havemuren 
og lod mig  1 Skumringen glide ned 
paa Gaden. 

ned 

som set Byen før — gennem hane pladser udvendig  og indvendig. — 

&skil% 	— SI, nids je g  epseg eVaggene var derimod enkelt Mun ke- 

Naar Fortid og Nutid »adels. 



„Blanchs Hotal" 
-0- 

I Tilknytning III Meddelelsen om 
at jeg har købt ,Blanchs Flotel•, 
vil jeg gerne have Lov til at frem-
komme med følgende Erklæring : 

Helt bortset fra den Declaration, 
som A/S „Bornholm nationale Ho-
teller' for nogle fas Aar siden 
fik tinglast pas deane Ejendom, har 
det for mig altid stase! klart, -
lige siden hin Sommer 1905, da 
jeg som 18 salig Student for første 
Gang kom til Bornholm og med el 
Rejseselskab paa 36 Personer tog 
ind paa „Blanche Hotel' -, at 
dette Sled betød noget særligt paa 
Bornholm og tor Bornholmerne. 

Niar jeg uu efter et 18 Aars Op-
hold herovre, i en meget vanskelig 
Tid, har kunnet bestemme mig til 
at postege mig den Opgave al dri-
ve Hotellet op igen til dets gamle 

. Ry og Standard, er det efter tørst 
at have spurgt de flest mulige el 
mine Venner og Bekendte, om de 
mente, den bornholmske Befolkning 
vilde være stemt for at akceptere 
mig pas denne Plads. Thi intet 
kunde friste mig mindre end at eje 
„Blanchs Hotel' paa Trods af Born-
holmernes 0neker, Og det har da 
glædet mig fra de mest forskellige 
Sider at mede en Opmuntring og 
en Tillid eta uforbeholden og ærlig, 
at jeg alleen har bestemt mig, ornend 
mange Venner blandt mine Kolleger 
ikke har turdet made mig til det af 
Hensyn til hele den mørke politiske 
og økonomiske Situation. 

Det etaer mig da regatta ganske 
klart, at noget at det allervigtigste 
er, at Prisniveauet skal tilpasset et-
ter Tidens Tarv. Men mit femte 
Maori ved Driften al Blanchs Hotel 
er, al det med Hensyn til materiel-
le Ydelser skal etes fuldt pat Hej-

: •ee med den herlige Beliggenhed. 
Og der skal ske en hel Del For-
andringer, for at Driften kan blive 
fuldfed tidssvarende. 

Jeg 'skal dernæst sætte al min 
Energi ind paa atter at gøre ,Blanchs 
Hotel«. til Midtpunktet for 
sæsonens selskabelige Liv, hvortil 
det med sin Tradition, med ell gamle 
Tilnavn ,Kurhus• og med sit i de 
senere Aar pragtfuldt forskønnede 
Indre og Ydre er selvskievet. For-
uden al afholde daglige Koncerter,. 
og en større Balaften en Gang om 
Ugen har jeg saaledes sat mig for 
at friste en Række kendte Kunatne-
re:herover til enlrelle Festaftener. 
- alt som sagt uden at glemme 
Tidens Løsen de moderate Priser. 

Endelig skal jeg eller bedste Ev-
ne og. slettet paa min. maugetarige 
Forbindelse med Pressen bidrage 
mit hl, at Ferielivet pal Bornholms 
Nordland ikke længer-fare Lov til 
ganske at savne „Begivenheder". Jeg 
tænker her paa sportslige Attrak- 
tioner snasom Kapsejlladser Ham-
merhavn-SandvIg eller Tennis Præ- 
miekampe paa Hotellets nye Bane 
endvidere Arrangement al særlige 
billige Automobil-Udflugter o. m. a. 

Skulde det saaledes lykkes mig at 
gøre et Ophold paa ,Blanchs Hotel" 
til en virkelig Fornøjelse for baade 
Feriegæster og bornholmske Besø-
gende, 323 takker jeg - en dristig 
Bornholmer for Muligheden af at 
kunne fortage det. -- „Hvorledes? 
- Jo, de samme Egenskaber, som 
udmærkede en al de gamle Postjagt. 
Skippere, Rennekøbmanden Kaplejn 
Hans Fr. Pihl. Djærvhed og Mod, 
gaar nemlig umiskendelig igen 
den rolige Sikkerhtld, hvormed hans 
Søns Datterdatter, min lille Hustru 
Ellen, har peataget sig alene at dri- 
ve vort kære „Stammershalle• nede 
ved Røs skønne Strand. Uden den- 
ne specielt bornholmske Indsats 
havde jeg slet ikke kunnet tænke 
pas at løse denne store, enevarshil. 

de Opgave, der hedder ',Blanchs 
Hotel', - ligesom dell aldrig med 
Held vil kunne gennemføres uden 
Interesse og Sympati fra den born-
holmske Befolknings Side. 

Rolf Mucller. 

Kun Een Gang 

Præsten: Der manet e -  .■ mll 
logle Papirer, som jeg mei e e.- 
or De kan blive gift. 

Den vordende Bruil;..0111 	I ■ 
bor mig sart mange Va nskuliglie 
ler, at De kan stele pari, at .e1 
:lande frirete og sidele Galle at 
rifter inigl 

Jægerheld 

Srsntlagsjneger Hirdamt og 
sknl jeg nu mede Dem grime 

Mulledgetil 
Den gamle Kone Det skal 

Oe %minuend ikke være ked af. 
turfor koster Etarene ikke mere .  

Januar 
Efler den store. Krig med :+vai• 

rige under F,rederik d. 3' var Si- 
at stænk( I'drarreet 	metileget 
Mas geniudkahlte (il Streedermenhe 
lor• det heri, 95 mlelige, 31 gejst-
lige og 65 Borgere, for at de skul-
* i'aade Bod pari Elendigheden,' 
n'et> Ufordrngeligheden ror for 
stor til, al noget kunde blive ud-
Nettet ad denne Vej. Aelelsnuen-
ll'Ile °pinte/11e med det gamle uer• 
vcrmod, og leobenhavns Borgere, 
kvien Rigets Frelse fer en San 
sml. Del skyllebles, teod sig Meget 
I\ dellal forstas med, at deros Ge-
værer hinde en vis Tilbøjelighed 
til at grin at Sna log Kongen den 
enevældige Magi. Ganske vist 
re'etrde han det gerne ag paa en 
lidet anisen ?Made; idet han erre! 
!od sine Tanker træde klart frem, 
etter at Seenciermodet ear oplast, 
tt,ort)r Digteren Carl l'Idug i sit 
Digt ved l'rellet•ik den 7's 'Død 
'irrer om Ueederik den 3', 'stihan 
elOtkets treskyldige. Tillid snød" 
- tin n baud: han ikke taget Mag-
ten, var marvske Higet ganet til 
Grund •, a; Enevælden var Tidens 
',osen rundl au i Europa,ons den 
,Id andre Sheilec ikke blev gen-
i i.lfort sos »lærke som lier 

Fidel 11-sked o n, hvorledes alt 
fa,bilaart i 	fik det dan- 

merske Folk først omstem 
t bækt Hundred Anr senere, de 

cl di væsentlig af Griffenfold ud-
arbe.disle, kun af fan kendte Kære. 
gelov ishiv udgivet 	- nit Ynentte 
mon, d •r ikke langer kunde være 
Fare disved Folket. var bleven 
.:ennet kilden nye TilsInnd, log 
dm gamle danske Mtel, der ment-
te vinre I lovedsletleri hor en 
startcl var trængt tilbage cernaen-
lig i meget vtesenlig Grad fra Of-1 
licerspoderne i Hæren. Mon fik 
nu al vide, at Konger} kim skyld.; 
le sin egen Samvittighed Regn-
skel; foe sine Handlinger. 

3 I- dslartenkeinger var der gade,  
ske -vist i hans Magt; enen de be-
1-d f N'irkeii '!:den ikke meget. 

rfen skold: hove den lialher-
Ai. Tle1i oa "og samme Vieldeld 
gen luituidlneve og ved samme 
ho'd. alle Rigets Indbyggere" -
luen livuti der borte BI Par at vue,  
ine luthersk, bastende han stiv. 
lian maatte ikke dele Fliget; som 
skudle Reno i Arv til &n niermesle 
efter Konge-lovens Arvefølpæ --
mert noget andel vilde vel heller 
ikke lel Ilde ham ind. lien [mal- 
te ikke 	re sin enevældige Mngl 
eller r,r> .1.1 af den -- -men betler 
ikke, del vildli' lian let kunde Len 
1;es al rul.  Lyst Ill. 

M' ni e se Fo-leehelie man ure 
der aber eLlige hurlr.11tl lagde 11 
del 11n•rke 	kusk' Kongen øf - 
ler le -rm hundlenguniske p:megen 
ilsalut Men hun var jo (14)g el 
Menneske, knude ikke overkom-
me alt. Svarende til vor Tids Mi• 
nisierier var der derfor de snn• 

'r d•inanskallegb 
tt` li -,sf 	AdMirelktelet 'Dg 

di'r hiesnl;gMe ,aelS1M,  
cn Kirke- o..; Giniervisitingssm 

gerne 	inr i;i 1 andel 	ditstaa 
1:n11:gier va vej iedee Tinernee, in. 

ri eare,..ri I ,e eeslutni4. gen- 
nont 11:111 brogie: '1:111`: AfgørtIt- 
sur 	 o • lom sandede 
rh r,., 	 Kenpren 
ell heiler eieee 

lise Men ,trit e-4o .1 	Keeee bre- 
hov, 	teke 	teer Dettes ri tel su- 
det end sin egra 	.-n 1.0oglf- 
lig Skovelge skuet. , kke sum em 
lerve Knntra,ignatur, rH ansear-

flaadgivers elerlunder-skrift, 
køl le kliest y n• isen 1;1. Ile 

ofte sige far b:abinetzi> re P. re 
vil sige, at d 	umiddelbart Ira 
Kungen% Værelse, Kebinele.ruig,k 
Ordrer, emu alle indarW 'Neje sig 
for. 

Af de 8 en. -eldiee I■ onaer var 
den h' i Na•kke 	C n, 	hristia'n 
7', ikke ved sin Fieshind r ii der 
intur kunde del sko, fordi s.ia fan 
rigtig vidste, harkedes del hang 
sammen, al en fi. linned 1-.■■11V-
rer kunde faa Isene. il r en II 
og i henekil lerisarelet Aar udene 
lines Magt 	tivnilialee vi 5:1.1 el- 
ler% vil dunnue etar Starruse l eg 
hene Virksomhed, vir dette ,lap 
en Skandale og cn Ydmygelse fer 
leinmark og Norge. Ellers mas 
vi sige, lit Enevolclekongerne u-
den at være betydelige Nlamil var 
genneingeeende flittige og retsin-
dige Regenter, rar Frederik den 
5' en karrikterevart Mand, firsl 
bon dog at lade. dyglige Mænd ral-
de. Derfo.• kunde denne BC2V-
ringhfortn huld • i mostyn 200 Aar. 
San - efter at vi i nogen Ild-hav-
de haft Forsamlinger, de: kunde 
give Bsiad, ikke mere, udste+lk-
F red dik den 7 den 28 J a n 11- 
r 	1 8 18 et Iteekript 

red rm-beredt SIT ChriSplia n den 8', 
:hl' var deed d, 20' 	som I,o •de 
en virkelig fri Forfatning iler. 
med opgav Danmarks Konge E- 
nevælden 	el uundgauelig Bent 
pna den Kongelov, lian egentlig 
skulde luus'e. Ved Begeringsfor-
lindringer undgnini sjælden emi-
ttent. 

E. C. T. 1.1' NDDA II I: 

Fora nrsaf-
grødernes 
Gødskning 

Tidesk riffel "Lodningen"  be-
'medies et kun Landbruget aktu-
elt Spergsmmil, nemlig den fore-
staaende Gødskning af Foraars-
afgrederne:-  aktuelt, fordi denne 
Gødskning ikke alene skal udfø-
res rettidig, men ogsaa gennem 
Indkøb foAseredes i rend- Tid -
Iler skrives• 

"Fre Landbrugets 	ore  
bliver d I stadig !dr:ladet, at give 
Kali- og Fasforsyregeduing til 
Pormirsafgrinlerne enten om Ef-
lernitrel eller tidlig Piet Vintereel 
man opmor derigennem. ved Vin• 
lerfugi1gladenii Iliielp at fan de 
nævnte Nieringssitifkr bedre for-
delt i Muldlaget, end del vil blive 
TlIfeeldel, hvis mat] Venter med 
Udbringningen til Formalt. Des 
uden betyder den tidlige Udbring-
rene rig,a1;1 d .11 Fareel, at den trav-
le Foraarslid bliver nonstel for 
en Dcl Ariseide, vanl deelelver 
endnu en Mulighed til for at ud-
nytte den gunstigste Suatid fer 
Voareieden. Angaa dele riisse For 
hold skilt •r 1'1'4 	0 11. 
sen-  i "fly hunstige Gr doinger og 

res Anvendelse" Si le 41n.  "En 
1- 	edlyetingelse ter ee i ,Virkning 

li,unstgodning til Vnarsasien er, 
Ilt Gydningen 	udbrtgcs i 
r.e.bt e 	i d. 	Kuli- og J' osfor- 
sgregedning hor udbringes, son 
elgart Sneen er home, og Jorde' 
loen bære Grulningsmaskineene, 
em muligt fra Slutningen af Fe-
beurir eller liegy itdelsen. af Murt s. 
Ved tidlig Udbringning opmuies 
den !'ordel, at Gødninger! opløses 
og fordeles godt i Jorden °rød 'Vin-
lerfugtighedens Hjælp, er denne 
først tabt, vil man, sid> velt ell leve 
hyggeleg Ned luirviiing, ikke ømme 
en via god Pordelinn Deeværre 
syndes der otti,  hanagent, fordi 
Gødningerne bleernes og lowres 
ell for sent, saelerfee al en rettidig 
Anvendelse uninlIggoree. Delle 
Misforhold 	b u r rettes 
derved, ,al man i god Tid 
zen: sig klart, hvor meget num har 
Brug far af de forskellige Gød-
ninger og gør sine Bestillinger a l-
ierede vod Nyt:næ:did Mk" 

Vi linder god Grund til at ft-cm -
'fire•nzaviste Citat og fremhæve-del 
'kiste Punktum ikke mindst i 

om, at sidide Vinter Fer 
dee tabetreeettee. 4i  4~ 

eiunielre a¢
, • r i eden :At 

:r. 	 ,ø1,

1

" .11,; I 
.1 

i• 	•1, • ■ zen, 	, • >i 
hitran 

1 	1.- 1 	1'1 	7 
; I 	: 	II ..1`1 ;t 411t.. '1: 1,111 lie 

13. 11e 	I . 	.• I 	,1' 	• 
I id 	I . 	'• 	1 	•1 	r. 11 	 I 
ell r 	i•.` 	Il!! 
.111111•'11.• 	1'11 

	

Var, linan•-• 	n 	•• 	.2- 
:n 	i 	ensti iln r,  • 	r 
Mange Land 	i 1  1 •%I.eede da, 
al II • ikke', 	Ild li i 	i, d  d.... 
1 r. ,: ilas'd i ri ,el' pea Is., 

	

.11 de i ti,, • 	'i i • 
omret 111.11P1' ee første, eau le, 

r:s t/r 	eksp-derele Vi k  111 
rI rfoi iIski. andi 1 end nielles 111.1. 

:4•Fl` 	1 .liden endent 
ens at imeme -lems Bestillinger 
11.1a bule breduiee 'n-,r's! malurt 
1)1T1,..',enor, 	I, Il,. I kl. dit fb 1,11, 

ag dervee sk dee, der elirliebe 
ror, al 	 1,1,ve 	1, 
In 3,21 p, 1 mark..rn ,  i nett( Tid 

le 

Smigrende 

	

Herren ler 	il t, ie rn Rate 
test) Hvorledes 1-i-regner Ile 	'I 'i 
len; for hele 1..11erindlihigidi 
er pr. 'rime! 

Berideren -leg regner ISnn 
riden In Elevblu k,llnm. 1 1,i 
engel 

Beskedent Ønske 

	

[len 	 I Hki' .leg 
r megal 	er,-1 Ilt 	li i .,11_ in, n 
lodl 'dig' i,d11 kan Il' ikke 1,11>i. 

	

l•i elia 	II • fillailid• innasla. 
tl ilg t III All' 

deappels, Ib 	I P.dr nemlig 
intime i,icdilI . 	 neden 
or reirlederien 

paa Haandtaget og ring op Telefon 
Allinge 74, naar De har et eller 
andet at avertere. 
r Nordbornholms Ugeblads Annon-

cer virker bedst og koster mindst.  
Glem det ikke.  

(.4>&14k1idåkii4kii  

Ajle-Tiinder. 
Forhør Dem ond Prisen i 

Klemens Maskinsnedkeri, 
Tlf. ru 13. 

:1111•111øøø•••••••••  

2iografen. 
Søndag den 28. Januar Kl. 7'4. 

[No i Florellti. 
Stort pragtfuldt Skuespil fra den 

italienske Renessanse i 7 Akter. 
I denne store kuliurhietoritike 

Film medvirker en Mængde Perso-
ner. 

Bern under 16 Aar har ikke Adgang 

61 
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6-7 Personers 

Bil udlejes 
til enhver Tid billigt 

Tlf. Sandvig  32, 

Fra Ugt.,  t';, , •g-e.1 

„.5311a n c:6.s 
I den 	TI.1 er des ' 

luer Se der 1 
ket Brænde' plir I.•:1 I. 

lig ,Made, vel et snue ir 
1,„t ■ ne er fitfekkei ned e. I. 

I denne Afsiede • g bar lir. ROV 
Mueller bedt 1.4 	at rid« 
som bekendt, Spinisv•egangettøktp: 
„lhauchs eletera' Si eveårk 
:emne:leen aabne  
kende, ua manne der loshe.,: e re 
kunne ventes, al den ;urtete. ,.es- 
serede Befolkning par 7 	•• 
vil hjælpe med til al frede delirier 
Park. En hvilket; som helst Bern- 
deelnkning i 	.lItanehs fioler e' 
Skovpark ril du ns,nr bor Eli md. 
den mediere Strninngyne etter 
Loven. 

To leplporlingf 
a Merth. Nielralsn 
gat for værdige 

Kvinder over rel Ad, 
lunge-Sandvig, er led 

Airsøgninger net e.,se Legatet 
indgives til Borgen. ecr (,,:!mert In-
den I. Februar. 

Allinge mit  192,3. 
Chr. T,areen. 

Æbler til Salg,  
12 ore Pundel. - 

Nielsen, Kokkeløkke, 

Rødbeder købes! 
Gartner Jensen, 

Allinge. 

Fredag 29 Februsr KJ. 1> afiaddig 

Rø  Stiri 1,.."1.115"›. 
sin aarli4e Gerrerallorsamling-einf‘ 
Brugsforeningens Sal ined 

Dagsorden: 
1. Regnskabet oplæses og frem-

lægges til Godkendelse. 
2. Foretages Velg af Bestyrelse for 

dem der fretr ,,-  ceer Tur.  
3. Valg af Revisor og Reel 

pleant tamt everdue7.1 . 

Dersom GenereIlereateKliteller,  
er beslutningsdygtig ve 	

, 
der live 

afholdt en Extra-Oreenær Genet*, 
forsamling umiddelbart efter part 
samme Sled. 

Medlemsbidrag modtages Ira Kle 
5-6. 

RØ. 
Bina Kors afholder Seeelsesleat 

pas Salen, Toegtag d. e, F 
Kl. 4. 

P. Holm, e:exe tale'. 
Festlig SlInr..tmkornst. 

Alle en leellcummen. 

Anthon tiobo Mer.nerld4 

Tak. 	4 
r 

Vor hjertet,: sit !ah tli udi-' .- 
Deltagelse ■■ d 1/401 D:::ler 5  syge°, 
og Begravelse. En særlig  Tak'  i 
Puller Christensen or dem, der lur 
aflagt Hushestsg ulme: hendes Syg. 
dom .  

Postbud Marker og Hustru, 
	  ,e7 

Til SIEL18.. "!.e 

2 Kvier, en Kageknuser og sej 
Pl‘■ e, Id S‘1,4  hus 	 >`• 

Mathias aspersa  
Rutsker Hajlyng. 	 ger 

Min Ejendom 
pas 41;2  Td. Land er paa Gi und at  
Svaghed billig til Salg. 

A. Pedersen, 
oven Teglkaas. Rests. pr. Hasle. 

Eg Inde! fit*rvogii 
er til Salg eller Bytte med en Lo-
deko eller Kime. 

Edvard West, 
nord for Tejn. 

Holrn• 
-i.e. lide 

Al- 



er begyndt. 
En Mængde forskelligt Fodtøj er fremlagt~ og 

sælges til en virkelig billig Pris. 10 pCt, Rabat paa 
alle Varer. som ikke i Forvejen er nedsat. 

Aarligt Udsalg! 
ENE1100■10~1■1111~11■11~11 

Vort store aarlige Udsalg begyndte 
Mandag den 15. Januar og omfatter hele 

Lagret af kurante Manufakturvarer, 

En Mængde Rester er fremlagt og sælges 

til halv Pris og derunder. 

Særlig frembleves: 

Ilaandklaededrejl 
	

80 Øre m 
Svært Bomuldstøj 
	

80 = 
Fløjli flere Farver 
	 200 

2, Alen bred Serges 
	

550 - 

Vore Varer er købt eller nedsat til billigste Dags= 
priser og alligevel giver vi 10 Kt. Rabat ved kontant 
Salg. 

h °Mindets llalldoishus. 
Køreplan. 

Rønne-Alling. Jernbane 

Søgnedage. 
Bønne-Sandvig 

1*.) 
Fra Rønne 
	

8,25 2,00 6,10 
- Nyker 
	8,42 2,19 6,29 

Klemenker 8,55 2,36 6,46 
Rø 
	

9,11 2,52 7,02 
Tein 
	

9,26 3,09 7,19 
Allinge 
	

9,37 3,22 7,32 
- Sandvig 
	

9,45 3,30 7,40 
t) Løber kun Onsdag og Lørdag. 

Pendulg-Rønne 

(t (t 
Fra Sandvig 
	

11,20 10,00 4,20 8,00 
- Allinge 
	

11,30 10,08 4,28 8,08 
- Tein 
	

11,42 10,18 4,39 8,19 
12,00 10,34 4,56 8,36 
12,20 10,53 5,16 8,56 
12,36 11,05 5,30 9,10 

1,0011,25 5,50 9,30 

Onsdag og Lørdag. 
Onsdag og Lørdag. 

Søn- og Helligdage 
Etarne-Sandvig 

	

Fra Rønne 	8,45 12,35 

	

- Nyker 	9,02 12,52 
Klemensker 9,15 1,05 
Rø 	9,30 1,20 
Tein 	9,43 1.33 
Allinge 	- 9,53 	1,43 
Sandvig 10,00.  1,50 

ilaudvig-Remile 

Fra Sandvig 
	

10,25 6,00 
- Allinge 
	

10,32 6.07 
- Tein 
	

10,41 6,16 
- Re 
	

10,55 6,30 
- Klemensker 11,11 6,46 

Nyker 	11,21 6,56 
- Rønne 	11,40 7,15 

Gudstjeneste og Moder 

• 

- Rø 

Jef 	II 	B dik h Ild Il 	.1.;): )NKYL'Intireenrsille: - Rønne . 

C. Larsens SkoleiSiOErOillill0 	la er Ikke  

Alle Mennesker, 
som har est, hvorltidee 

lirdelms 	ar avne 
fremstilles, behandles og-;opbevar6,e, vil:ganske uvil-
kaarligt, forlange dette højfine Produkt til bine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig mim 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

111111111111~~1M111~1~11~ 

BORNA er bedst og billigst 

[led! Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Et Paft/ prima 

7,40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

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

10,01 
10,11 
10,30 

Prima Klipfisk 
pr. kg 90 Øre, 

Hinge gotantal. ug 
VriMuttforretuiug. 

L S 
sælges tor 65 øre pr. Pk. 

»uge itulonint,  
lkolluftførreti 

Søndag den 28, Januar 
Allinge Kirke Kl. 10. Skr. 9,30 

Ols Kirke Kl. 2. 
Allinge Menighedshjem Kl. 7 Møde 

Missionær Petersen fra Skelskør dug taler. 

Prisen paa Kul og Koks 
fra Lager er indtil videre : 
Prima Derbyshire Kul 	pr. hl 4.50 

do. Nøddekul - 4,00 
• engelske Koks 	- 3.50 
▪ Smaakul 	 - 2,75 

%Hinge Molonial & 443rOuttiorretnino 

Mange nyttige Ting 
sælges i disse Dago til meget nedsatte Priser. - Dette gælder 
i særlig Grad ogsaa glasvarer, Porcelæn al 
alle Slags, emalierede Kogekar, Kallekander, Kedler, 
Gryder og Husholdningsinver.tar. 

Varerne er fremlagt og opstillet, tydeligt mærket med 
de nedsatte Priser - Alt sælges, - ogsaa de nye Sendinger 
- med en ekstra stor Rabat ved kontant Betaling.  

Nordlandets Handelshus 
Vi har Lager at 

Ny Portland Cement 
i Sække, som sælges til nedsat Pris. Ved Køb af 10 Sække 
og derover, gælder en særlig lav Notering. 

Nordlandets Handelshus. 

Nye Sendinger. 
Solide og smukke Monstre al Spiseskeer og 

Gafler. Knive al alle Slags, Theskeer, Kalle-
skeer, Skeer at anvende til alting, ligelra Grød til Syltetøj, 
Frugtknive, Paalaegsgaller m, m. bortsæl-
ges med stor Rabat i 

Nordlandets Handelshus. 

BORNA smager delikat. 

Prisen for iirim3Ifillierbrudsel er maledes: 
Harpede store Derkshire Ovnkul a 4,50 pr. hl, 

do. do, 	do, 	NZddekul 4,00 
Knuste engelske Garkolts 	 3,50 
Allzarpaingmkul - fri tor Snavs 	2,25 

fra Lager pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

Vi beder om Bestillingslisterne over 

Kløver- Græs- og Roefrø, 
til den 1. Februar. Der opnaas ikke bedre Vilkaar ved at 
vente, thi der er og bliver Vanskeligheder ved at skaffe til-
strækkeligt prima Markfrø til Behovet. 

Vi har et Parti til Rest af 

Ægte ungarnsk Lucernefr. 
garanteret Silkefri, fine Analysetal, som sælges forholdsvis 
meget billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Svære galvaniserede Vandspande 
Runde og ovale Baller, Bulepande, Kulaser, Petrole-
umsKogere, Breidmatakiner, Pander, 3trYgejeern 
Strygegryder, VasKerade, Winnie, Fade og mange 

andre Ting smiges med stor Rabat i 

Nordlandets Handelshue. 

LOETTAS  

ALBA 
11E4 	«Jaz 



Iljdpekasse. 
Fra og med Fredag den 2. Febr. 

er Kontortiden forindiet til 

hveranden Fredag KI. 6-7. 

1IN 
En ung ORNE staar til Afbenyt-

else paa 

øStre Rosendalegaard .  
Prøv min bekendte 

Pudsepomade 
til Metalvarer. 	Meget holdbar og 
absolut delt bedste og billigste som 
forefindes. 

MW. Funch, 
Allinge. 

Vil De Købe 
gode billige Daik og Slan ger 

da gag til 

Cyklekindler Mikkelsen. 
Allinge. 

Overretssagfører 

2ojesen gfolimd, Rønne, 
1 

Inkassation, Dekumentskrivning  m. m. 
Træffes I Hasle Onsdag Forrod. Formd. 

»line Sbaionial %rebstftforrettlii 

odtkobJ=UdJalg 
fra den 75. ganuar ti! den 75. Ye6ruar 7923 

wicT" TA£ 

Ua0 

3 

Et Parti enslaivede kulørte, uldne, dobbellbrede 
Kjoletojer pr. m 335 

Do. 	do. 	 prima .150 og 440 
El Parti 90 cm bredt Cheviot, 

rødt og marineblaat 
norikstribede hidna litlusestoffer 
glatte Fløjler, grønne, røde, rundne 
Jernbanefløjl, rødt og frelse 

315 
338 
225 
225 

Fineste dam" Fabrikalt 

i >111(9 

Et PartFprima Nøddekul 
fortrinlige til at blande med Koks 

3,75 pr. hl, frit tilkørt, 

»uge Rolonial &*irobuttforretiting 

BORNA er god ! I 

. 

Glas og Porcelæn. 
Et storre Parti udsælges billigt. 

En Del Rester 
al forskellig  Slags er fremlagt og  mærket med N1aal og  Pris 

til absolut Bortsalg, ligesom alle vore Varer er mærket med 

Pris, og  gives 10 pCt. paa alt - 
Vi har et stort og  kurant Lager og  føreurn(altlZigli,GclearNiria.rer, 

som de fleste kender, At anføre hver enkelt Vare bleer er for 

vidtløftigt, da vi jo omtrent har alt - 	saavel i færdige Varer 

som i Metermaal. De solideste og bedste Kvaliteter i Manu-

faktur og Trikotage til den allerbilligste Pris. 

ens Xansen, 
1.1•■■••■•■=wd 

c-x,e›! 
ORT Udsalgs enestaaende lave 
Priser fremkommer k3kkug.. 
vi •-f-r-vt;-v- 	 ..;‘) 

gennem Hovt.dter, I Liningen, der ved 
H jælp af sit mægtige Vareforbrug og 

egne Fabrikker kan fremtvinge aller-

billigste indkøbspris, og at vi igen 

sælger vore Varer 'med en meget lav 

Avance. 

G 

Hvidevarer 
Nedium, 73 cm bredt, 	 pr. 
Radatpolame, 80 cm bredt 
Dowlas, gud Kvalitet, 73 cm bredt 
Bleget svær Twistiterred 
Bleget Itikubestont, meget kraftig 
Ubleget kipret Twistlærred 

gla t rundtraadet 	 pr. 
ilaandititededreji 

do. 	 meget svier 
Blegel hellinned blomstret Damask 

— 	d — halvlinned 	 o. 
kkedrejl med rød Tæ Viskesty rn, 

hellinned, 55 cm 
do. 	Bomuld med rød Tæm 

Gardintøj 
Hvide Gardiner ul alle Priser f,a 	 pr. 111 39 
Etamine Gardiner med kulørte Striber 	77 
Helulden Gardinstof, højrød, marine og 

rødbrunt, 75 n, bredt 	pr. m 315 
Nye illadrasgardiner paa Lager. 

Bord- og 
Divantæpper 

Divantæpper fra 
Plysch Bordtæpper fra 

B Mørke kulørte Bordtæpper 
Vaske Bordttepper fra 

ved kontant Kel) paa alle 
10 lict ziuvreasntveeVdaretr,. som ikke er yder- 

En Mængde Rester forefindes 
af alle Arter. 

Sengeudstyr 
Højrødt, fjertæt Dynenatiu, 70 m bredt, pr. ni 198 

Do, dobbehbr. fjertæt, solægte 	— 563 
Horherred, hellinned, .140 cm bredt 	— 400 
Lagen Tvistlærred, ubleget, dobb. br. Ira 188 
Lagen Dowlas, dobbelt bredt 	 fra 207 
Fjer pr. Halvkilo 	 315, 225 og 163 
Mørkegran Uldtæpper 125x190 cm 	700 

810 
980 
440 
465 

1320 
1600 
1575 

Sorte og kulørte 
Kioletøler 

( Overtøj til Damer og Boni 

Herrelingeri 
og Arbeicistøl. 

Et Parti prima kulørte Manchetskjorter 
med Reservemanchetter 590 

Største Udvalg i Slips, Flipper og Kraver. 
Sorte og kulørte engelske o„,. danske Sokker. 
Hatte, Sportshuer, Skindhuer, Stormfiner. 
Kasketter, Undertøj, Pyjamas. 

Arbejdsbenklæder, Jakker, Overalls. 
Hvide og kulørte Skjorter, Arbejdnbluser, 
Uldne Benklæder, Motorjakker rn. m. 

Trikotage 
I største Udvalg til Damer, Herrer og Bern. 

Prima Kvaliteter og meget lave Priser. 

Skindvarer 
sælges med 20 pCt. Rabat. 
Muffer pr. Stk. 

Nederdele. 
Kulørte, uldne fra 	485 
Marine og sorte fra 	600 

Kjoler og Bluser 
udsælges til ekstra nedsatte Poser. 

ni 88 og 78 
pr. in 120 

— 92 
— 115 
— 124 
— 95 

In 90 og GO 
pr. ni 75 

— 98 
— 195 
— 135 

br. — 148 

13,95 
22,50 
5,40 
8,47 

- 113 Spiralsonge fra 
Prima Vattæpper fra 
Dyner syes og stoppes gratis 

Lysegraa 	do. 	125x190 bm 
Drap 	do. 	—  

Gode, svære Bomuldsttspper 130x 180 
do. 	do, 	150-,:200 

Hessians Madrasser med Skraapude 
og Fodstykke 

12 Kr. 

udsælges til særlig nedsatte Priser, 
Mindste Rabat 20 pCt. 

Magasin du (lords 2ldsalg 
ved Victor Tilind  Allinge. 511: 5. 

- 


