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Korn Liv. min lyse Broder, 
korn Død, min mørke Ven, 
og lad os sammen vandre 
mod Himlens Haver hen. 
Den lyse Nat er segnet 
for andre Nætters Sus. 
Men i de merice Timer 
gaar Gud forbi vort Hus. 

Ja, Liv, min lyse Broder, 
korn, tag min stærke Haand I 
End straaler fra min Pande 
et Genskær af din Aand. 
De lange, lyse Dage, 
som dn mit Hjerte gav, 
skal ingensinde blegne, 
enen blomstre pea min Grav. 

Og skal jeg dig fornægte, 
o, Død, min mørke Ven ? 
Fuldgodt det er at vide, 
at jeg har dig igen ! 
Du vil mig ingen Skade, 
men hører glad min Sang 
og kalder mig til Hvile, 
nem jeg er træt engang. 

Du vil mig trofast følge 
og vogte mine Skridt. 
Naar arme dit mørke øje 
ej tro og trygt mod mit? 
Forløst skal ved din Side 
mod Lysets Land jeg gaa, 
hvor det skal aabenbares, 
jeg stundom tvivled paa, 

Ak, Liv, ruin lyse Broder, 
ak Død, min mørke Ven, 
naar Sommerløvet segner 
da mades vi igen . . . 
Thi Livets lyse Stemme 
og Dødens mørke Røst 
har samlet sig omsider 

Dybet af mit Bryst. 

Hvor trygt, hvor godt at vide, 
at Hjertets Kar en Dag 
skal standse for at kure i 
et større Hjertes Slag - 
Hvor vel at Løvet segner 
tor Hestens høje Sus. 
For kun i Høstens Time 
gaar Gud lurbi vort Hus.' 

Hans Hartvig Seedorf. 

Sjælens ukendte Dyb. 
Højskolelærer, Civilingeniør Arn-

fred, la Com s Eftermand i Atit,OV, 
holdt ved R,rakilde Højskoles før-
ste Etteraarstnøde et nieerkeligt og 
vægtigt Foredrag om Nutidens psy-
kologiske Forskning og Sjælelivets 
Love i Falhold til Kristendommen. 

Vi bringer her et Uddrag efter 
Roskilde Dagblads Referat : 

— En mærkelig Bevægelse er 
kommet til os vestfra, Sjaleheise-
vægelsen, 30111 gear ud paa at bruge 

Sjælens Kræfter til Helbredelse for 
Legemet. Den har sit Udspring i 
Amerika. For et Par Menneske-
aldre siden levede der en Mand, 
BOM at en Magnetisør blev helbre- 
det las en 	Sygdom, og 
som fandt ud af, at det, der havde 
hjulpet ham, ikke kunde være den 
kloge Mands Strygninger. Men saa 
matte det vare Sindet, der var 
sygt, ræsonnerede han. Da Mag-
netisøren luvede mig Helbredelse 

Janitschar-Musik. 
Disse grelle Instrumenter — 

aa, hvor elsker jeg de, Lyde, 
for de geminer i den Vildskab, 

de bestandig skriger ud, 
dette dumpe, sære Tungsind, 

jeg forgæves søger tyde, 
men del er der, og det vokser, 

klædt I mørke Toners Skrud. 

Disse dybe Brum, der følger 
pas de Skrig, der vildest flærigte, 
disse Hulk at Stille Vemod 

midt I Hyl at Haan og Tort I 
hvor de vælder, hvor de vokser 

til en Strøm. hvis Bølgemængde 
glider frem og glider sagte —, 

glider frem og glider bort. 

Hvor de vælder, hvor de vrider, 
som min døde Drøm om Lykken, 
— ak, min Lykkedrøm, der døde 
i et Land at Aftenrøde, 
I et Land med tavse Haver, 
hvor de store Roser bløde. 	— 
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Eva cirer Syndefaldet klredie dig i 
Aviser. del vil sige Made. En an-
den Dreng lod en al de gamle 
Patriarker bringe Vorherre Kern-d-
ier i Stedel ler Takolfer. I en lk 
Åers .Klasse blev der sagt out La- .. 
zarus : Væk ham ikke harv.,51g1Up 
og derved bliver 1130 harsk i Ste- ,i  
del for karak. 

Før os pas en Avis Ind t Para-
dis, deklarerede en lille Pige, ltun 

mente: pal Englevis. 
I en Pigeskole i Hillerød blev; 

.Nu Sneglen ined I lus pas Ryg 

vil vandre' gengivet: Nu Sneglen 
med Has, Paryk og Vanter. 

Skolebestyrer Brennner har ben 

den 	drastlake Omdannelse af :  v. 
Hvor salig er den lille Flok — til 
I !vor Satan er deri lille Flok. 

I en Pigeskole i Hillerød blev 
en kendt Verslinie gengivet aadie- 
dee ss: eDjl r korn en Snedker for ful- d 

I en anden Skole sang en lille 
Pige „Dengang jeg drog at Sted' 
paa følgende ejendommelig Maade 

..1a,...vsk..griLiwo i'aclez, saa  ure.y.....#4, 
Jeg her hos dig, men alle Dan- 
marks Piger sætter Stole rundt um 
mig ! 

I en københavnsk Kommune- 
skole er hørt: Og Østens Vise of- 
red der Guld Røgelse og Mørbrad 
skær ! 

Den 4-aarige Erik, der boede i 
Nordsjælland, kom ret naturligt to 
at synge; Og Ræven lad under 
Birkerød. 

Verset „Ved Sorg og selvskabt 
Plage du intet retter ud" bliver 
Mie til „Selskabsplage', ug „Fa- 
der se i Kærlighed til mit duge 
Leje ned' gengives som „til min 
ringe Lejlighed', 

En lille Pige gengav sin Aften- 
ben I følgende originale Vendinger 
„Nu lukker sig det høje, Ged, 
Fader i mit Øje, i varme Tæpper 
mug tag. Ira Synd og Sorg ug Fa- 
der din Engel ung betare. Svale- 
des har min FOLI der i Dag". 

ganel et betydeligt Fremskridt, og 
man har Især set, et deri Opfattelse, 
at det menneskelige Sjæleliv bare 
er Bevidsthedslivet, deri er forkert. 
Det er kun Overfladen deraf. -
Sjælelivet kan sammenlignes med 
Havet, hvor vi kun ser Bevæget-
serne paa Overfladen, nedenunder 
ligger Dybet, det ukendte men al-
ligevel det egentlige Hav. Saadan 
ogsaa med Sjælelivet ; det, der er 
os bevidst, er kun Krusninger pure 
Overfladen a! el Dyb, Underbe-
vidstheden, som vi ikke ken se 
ned L 

Men rad forskellige Veje kan man 
JO nok lala lidt al vide om dellet 

Underbevidsthed. 
Vi forsiaer f. Eks. at benytte os 

af, at vi har klemt og lade den ar-
bejde for os. Det kan endda dri-
ves rel vidt. Den, der er gode 
Venner med siu Underbevidsthed, 
tager ofte Tingene med Ro, Fra 
Drømme kender vi alle Underbe-
vidstheden som brogede, kaotiske 
Elementer i meningsløse Sammen-
:betalinger— -Og endda--bedre kan 
man studere det . underbevidste 
gennem Hypnose. 

Vor Underbevidsthed har sin sty-
rende Virksomhed overfor vort Le-
geme. — De fleste menneskelige 

°rundt Idet 	hans Bager er  : Funktioner foregaar jo, hvad enten 
Hvad man tænker i alt Hjerte, det 

vi vil eller:ej, men dog under 'te- 
er man. Glade, lyse Tanker til- 

dig Indflydelse at Underbevidsthe- 
trækker alt del, der er af samme 

den. De indiske Yogi har — for- 
Art, ligesom Frygt og 

ink."'" Tan' tælles der — forslaael at lægge 
ker. Det gælder altsag om at tyl- 	

iniltes 
 Onuaade ind under Bevidst- 

de Sindet med ;det, man auraer. 
liedens Kontrol, saa de kan udrette 

F. Eks, er der kue noget redigere 
joy den, der gerne vil være rig 	

underlige Ting, uforstaftelige for 
, 

os Vesterla ilenge- Det man alt- 
end at tro sig lining. Det er det, 

saa være muligt, at neer ikke alle 
S. M. selv prøver, for hans Mast 

kan det, er det fordi Tvivlen altid 
er Dollars ; og vil man nøjes ined 
samme Maal, er der [neger i hans ligger bagerst I Bevidstheden. — 
Bøger, der er rigtigt. Under alle Den man fordrives 

Det er den Mande Coue erbej- 
Omstændigheder er de formet som 

dor paa. Han søger netop at 
en Appel til Viljen, 	derfor bli- 

virke Underbevidstheden, 
pari- 

ver de taget i Knever af mange. 
Jo længere vi nem fremad i Ret- 

- Nylig er endnu en Form for 
ving af at afdække Sjælelivets Love, 

Sjælehelse dukket op her til Lands des større Vanskeligheder vil vi 
i Fortsættelse al den franske Læge 	

es 
 

sikked støn overfor. Saadan gik 
'Cuuee Virksomhed. Det ligger tiet, da Franklin undeisø,■,re og 
Tru,./1 med alt urne, ug net Cl del- 

læmmede Lynet ; der havde man 
for nok værd at se paa, hvad det 

ikke hidtil formaste) sig til at binde. 
er, vi staar overfor. 

Langt værre vil det formodning 
Det, et Frugter er noget lurlugt 	Dlive. •user det gear op tor Folk, 

for Sindet, det er der artnenbart rit den Lovbundethed, der gælder 
noget rigtigt I. Det er ikke nogen Lyset og mader overalt t Naturen, 
ny Opdagelse. Vi kender jo mlle ()gane findes I vort Sjælelivs Ver-
den gamle Parabel om Pesten. detv. At ogsaa der findes Love, 
det slog 1000, enedeus Frygten slog HUM kan erkende og lage Forholds- 
10,000. Men trut u., di ue r er  nuur 	regler imod, det vil for mange 
at spænde 	— Jeg vil ikke blive en stor Vanskelighed —  sak-

være bange ! — saa trækker vi al- kelt dog kun at forbignaende Art, 
ligevel det korteste Stram Det ken- thi i Virkeligheden bliver det jo en 
der man Ira, naar man begynder Rigdom. 
at cykle ; den Sten, man sætter 	Det er jo dog mulighedsrigere, 
Viljen Ind paa at undgaa, den kø- at vort Sjæleliv følger Love, 	og 
ret man ellersnareet over, Og Folk, det man følge Love, — hele Natu-
der megen let rødmer, ved ogsaa, ren er lovbundet. Og det forrin-
at med Viljen kan dette ikke mod- ger den dog ikke. Selv den, der 
virkes, tværtimod. Selv overfor tror pas Gud, vil efterhaenden 
saa forholdsvis enkle Ting etaer komme til det samme og erkende, 

Inja 	rm- at det ikke forringer Guds Magt. 

Sagerne. 

Jeg gaar ved Bredden al Havet 
og samler Sten og Skaller. 
0, Alder uden Alder, 
Barndom, der paa mig kalder, 
Jeg gaar ved Bredden at Havet 
og Randen af Evigheden. 

Bølgerne strømmer Imod mig 
som var 'det en Hær al Døde, 
hvis Jammer aldrig fandt Mæle, 
der truende gik mig imøde. 

Røster, leg troede forslummet, 
taler j Mørket, der falder, 
kommer imod mig fra Fjorden : 
Blev vi engang begravet ? 
En Sjæl lar sig ikke kvæle. 
Se, vi er et med Havet. 

Se, vi er endelig ble, 
vandrer og hvirvler med Skummel. 
Vi er de Drømme og Drifter, 
der sejler som Skyer over Jorden. 
Vindene er vi, der tumler 
i Vellyst og Ve gennem Rummet. 

Og midt i det msegtige Røre, 
er der en Stemme, der klager. 
øde og fuld af Forladthed: 
Skal vf da aldrig taft Hvile, 
aldrig lie og glemme ? 
0, jeg er træt af min Uro, 
træt af de tusinde Mile. 

Sukkende kværner Havet 
under de frysende Stjerner : 
Ingensteds har vi hjemme, 
forgæves mod Hvile vi stunder. 
Evige er vore Vunder. 
Evig vor Lyst og Besathed, 
De Døde er ikke døde. 

Otto Gelsted. 

Børnene og vort Sprog. 
—0— 

Professor Otto Jespersen har I 
disse Dage udsendt en ny forøget 
Udgave af sin Bog om Børnespro-
get, og i dette livlige og interes-
sante Værk meddeler han en Ræk-
ke pudsige Eksempler pas barnlig 
Mislorslartelse. 

En lille Pige i en københavnsk 
Skole gengav et kendt Ordsprog 
i følgende Form : En Svide gør 
ikke om Sommeren ,  

Ekl Dreng mente, at Svend 
Estridsen døde i en Jarnbanekure 
i England.  1  Bogen stod : Pad et 
Tog til England .  

En enden Dreng fortalte, at Knag 
Abel blev dræbt at en Barber. I 
Bogen stod : en Friser, hvilket 
Drengen havde opfattet som en, 
der Iriserer, altaaa en Barber, 

Det sjette Bud volder mange 
Børn Vanskeligheder, fordi de Ik-
ke [(miner det. Den 6-aarlge As-
bjørn gengav det saaledee ; Du 
skal ikke fordrive Horn 1 Andre 
barnlige Gengivelser er : Du mad 
ikke skive Ord — du, mas Ikke 
drive Jord eller som en selvopgi-
vende lille Sjæl gengav det : Du 
man ikke begribe et Ord I 

Den 9-artrige Henriette gengav 
Forklaringen til det 6. Bud samle-
des, at vi skal føre et Jysk og 
fugtigt Levned'. 

En Dreng fortalte, at Adam og 

og tog de lunge Tanker Ira mig. 
sari korn jeg mig. Denne Opda-
gelse begyndte han at fortælle sine 
Medmennesker, -og han tik flere 
og flere Tilhængere, bl. a. Miss 
Eddy, som senere Stiftede den re-
ligiøse Sekt „Christian sienee'. -
Det er Oprindelsen til de Bevæ-
gelser i Nutiden, som vi kender 
under Fællesbetegnelsen : Sjæle-
helsebevregelsen, og som lærer, al 
det egentlige her i Verden, det er 
det aendelige det legemlige, del 
er kun el Skin, og derfor er Syg-
dom det ogsaa. En Sygdom er 
kun Indbildning, og derlor skal 
man helbrede den ved en ny, mod-
virkende Indbildning. Og al det 
lader sig gøse, det er der mange 
Vidnesbyrd um. 

Der var andre, som tog Tanken 
op paa en anden Maade og sagde: 
Naar det er saadan, hvor meget 
mere kan der saa ikke gøres, naar 
Talen er om Sjælen selv? Hvor 
meget større Betydning ;vilde det 
de ikke have at bruge deri  sjæle- 

tge-i(tatt 	Pensenlig= 
heder? En al dem var den ame-
rikanske Forfatter Sweet Marden, 
der ved et Ulykkestilfælde er ble-
vet kendt ragelse tier til Lands. 

Viljen ikke til. Der 
get andet. 

I den sidste Menneskealder har 
Kendskabet til Sjælelivet titiden- 



At, Jeg Inengen mod at græde -
mod ar bøje mig og dugge 
Rosens Blad rued mine Terner - 
- Ae, jeg længes mod at girede, 

mens en Regn at Rosenblade 
sneer omkring  mig — 

sneer omkring mig! 

Men Tiden har iørrer mine øjne. 
— Jeg kan ikke græde mer. -
Jeg mener Gread — neer jeg leer I 

Aa, I grelle Instrumenter -
dav min Smerte, døv min Kummer. 
Spil mig en vild og lejende Vals. 
saa Sorgen og Smerten forstummer] 
Flæng mine Nerver med Toner, 
hvis Afsind jeg  Ikke ken lalle —; 
rar Trommen med raske Fingre, 
lad Bæknerne rasle og skingre. 
Hvad gør det, om Fløjten er hæs 

og falsk? 
Deri døver mit Tun gsind en Stund. 
Drag af Basurnernes Afgrund 
Marker fra Afgrundens Bund! 
Lad Hornene rase og brug 

eders Buer 
sea Tormestrangene hviner, 
sea Hexene hyler 1 Dans med Satan, 
og Drifterne koger op al de 

skælvende Violiner! -
Jeg vil ikke høre deri dumpe Smarte 
vælde — og  risle — og vælde. 
Lad Bølgerne drukne I Bølger ! 
Lad Hornfanfarerne smælde I — 

Og dog ved jeg, jeg vil trættes — 
ved, at jeg vil bøje floder, 
for at prøve paa at græde . „ 
tor de dybe Melodier, 
hvor al Skrig, al Tummel bier, 
er mig en forborgen Glæde. 

Jeg vil lytte, som beruse(, 

gennem Larmen, gennem Suset 
efter Sorgens dybe Strænge. 
Jeg vil høre, naar det klinger, 
dette Sus af Sorgens Vinger, 
som jeg ventede saa længe. 
Jeg vil mærke svunden Glæde, 
som usynlig er tilstede, 
tyst — aa tyst forbi mig træde. -
Jeg vil atter gaa !møde 
Tider, Dage, der er døde. — -
Jeg vil prøve paa at græde! — • 

Christian Stnb=.1orgennen. 

Udvinding af Salt. 
Et Besøg Besøg I Berchtesgadens 

Saltbjergværk, 
—o- 

Naar :Man:besøger7et:Bjergvierk 
som Berchlesgadens Saltbjergværk 
maa man undres over der mægti-
ge Arbejde, her er gjort, og naar 

man saa lænker paa, at all det 
Arbejde er gjort for at fremskaffe 
et saa billigt Produkt som Salt, 
saa stiger Forundringen til sit 
Højdepunkt. 

De lange Gange eller Stoller, 
der fører ca. 700 m. Ind i Bjerget, 
Skakler og Hulrum, som strækker 
sig i 4 Stokværk over hinanden, 
er da ogaaa fremkomne gennem 

Aarhundreders Arbejde. 
Bjergværket her er nemlig  me-

get gammelt. Allerede for 1000 
Aar siden skal man have drevet 

Salisyderi der I Egnen — det syd-
øsrlige Baiern. Der kommer nem-
lig  ud af Bjerget saltholdige Kil-

der, hvis Vand delvis brugses som 
Lægemiddel, dels til Udvinding 
af Salt. — Først senere begyndte 

man at trænge ind I Bjerget for 

at udvinde de uhyre Rigdomme 

af Salt, som fandtes der. Nu er 
der arbejdet gennem Aarhundreder, 

og dog er der ingen Ende at se 
paa Saltlegene. Man har hugget 
en 145 m. dyb Skak!, som gaar lige 
ned f Bjerget fra underste Afdeling 
el Værkel, og dog  er man Ikke 
naact Igennem Saltlegene. 

Ved Anlæget al et saadant Værk, 
udhugges først en Hovedgang. 
Den, som vi kører igennem, idet 

vi begynder en Rundtur I Værket, 

er den ældste og bruges ikke me-
re; den hedder Ferdinandtstollen. 

.Falsevognene — saadan kaldt 

fordi den er en lang, smal Skin-
nevogn, hvorpaa de besøgende 

sidder i Ridestilling 1 Række bag  

hinanden — fører os, 12 M ind ja 
da Kvinder med, langsomt ind i-
gennem Stollen, Vognen otekkes 
af et elektrisk drevet Sisalto: lige-
som paa en rigti g  Jernbane. Lang-
somt gear det, da det gear oped ;  
vi har god Tid til at lægge Mær-
ke til Gangen. For vor (de besø-

gendes) Skyld er der Indtag  elek-

trisk Lys. Dog  er der halvmark 
de der er langl mellem Pytterne. 

Til at begynde med er Va ggene 
beklædte med Fliser, da Bjerget 
her til Dels beetaar af Orm, oden 
vilde skride ind, hvis de: ikke 
blev etivet af. — Længere Inde 
bestaar Væggene kun af den ros 
Bjerger-lease, her er Bjerget nem-
lig  last og haardt, saa her ingen 
Fare er for Nedstyrtning. — Dog  
fuer vi at vide, at Arbejdet med 
at udhugge Stoller alligevel ikke 

er ;ae lige Ill, som man tuarteke 

kunde tænke sig. Del kræver stor 
Omhyggelighed, da den friske 
Lutr, hvor der er Ujævnheder, op-
suges al Saltet, saa det svnlmer 
op og  kan foraarsage IndstyrInite 

ger. Men nu udføres Arbejder saa 

omhyggeligt, og der er hiet og 
her indsat „Vejrdele" som skal 
lorhindre Lufttrækket. 

Efter at vi har kørt 600-700 
nr. Ind i Bjerget, holder Vognen 
og vi stiger af. — Vi etaer da 
el stort Hulrum, og faer af Føre-
ren at vide, at her var den første 
Saltsø ; dog er noget af Rummel 
udsprængt med Krudt, Mens Fø-
reren skubber Vognen til Side, 

set vi pas nogle belyste Billeder 
af Arbejdet i Værket, Da han er 

kommet tilbage, fører han os hen 
til en Trreslidske, som fører 25 
m. ned. VI sætter os overskrævs 

paa lo Tiøbalker, ined udelrakte 
Ben ganske lait, op ed hinanden, 
saa vi danner som ed Legeme. 

Her maa lige bemærkes, at vi al-
le før Turen ind i  Bjerget har 

maarier klædes om I Bjergmands-

dragt, saa vi ligner hele Tyrker. 

Og  til Dragten hører °gule en 
stor Læderlap paa Bagen, som vi 
riu skal sidde paa, at det ikke 

skel slide tor haardt paa Benklæ-

derne. Naa, allaaa vi siddeler rede 

til Afgang — Damerne med Hjer-
tet oppe i Halsen — Føreren gi-

ver et Tegn, vi skubbes lidt frem-

ad. Og pludselig tager del Fart 

under Damernes Skrig. Paa el Øej-
blik er vi nede. VI rejser os op 

fornemmer os bagpaa; for vi hav-
de nemlig en Følelse, som iskul-
de der gas Ild 1 vor bagerste Del; 
saadan en Varme havde Farten 
givet. Nan vi var snart overbeviere 

om, at det havde Ingen Ned, og 
Latteren skraldede. 

VI etaer nu ved Forsøgsskakten 
og ser en Stjerne af Lys paa Bun-
den — I 145 m, Dybde. Føreren 
fortæller, at Klippen rundt omkring  

hovedsagelig bestaar af Salt, ca. 
90 per. Vi stryger en Finger mod 
Væggen og smager paa den. Bæ, 

hvor det smagte! 
Sas vandrer vi gennem lange 

Gange, stiger op f Elevator og  
ruteirer ned ad en mørk Rutche-

bane. Da stiler vi pludselig med 
et Udraab at Forbavselse paa 
Bredden al en Sø, som er helt 
omgivet al Lys, Lys ved Lyd rundt 

i et stort Hjerte — En er blevet 
tørstig af den lange Var:dr-Mg;  
han slikker Høanden 1 Vandet og 
fører Drikken til Munden, Ptejl 

hvor han spyttede I og han blev 
ved længe efter. Det var du heller 
ikke sari underligt, for som vl se-
nere fik at vide — godt en Fjer-

dedel af Vandet I Søen bestod af 

Salt ; Føreren var forsvundet, men_ 

korn nu sejlende ovre fra den 
modsatte Side af Søen. VI skulde 

endogsaa have en Sejltur. Men 
først fortalte Føreren noget om 

Betydningen af en saadan Saltsø, 

Saltet forekommer her i Bjerget 

Ikke 1 fuldstændig  ren Tilstand. 
C...flor er det hun lidt, der bugges 
ud. Paa den Mirede udvindes slet 
Ikke Kogsalt, kun nogle mede:M-
ike Salte. Kogsaltet udvindes ved 
Hjælp af lignende Saltseer som 
den, vi etaer ved. 

Fra Hovedstollerne hugges SI-
degange, og er man saa kommet 

til et Sted, hvor man mener det 
er hensigtsmæssigt at anlægge en 
Saltsø, et saakaldt ,Synkeværk', 
begynder Arbejderne et udhugge 
Srnaagange, ca. 5 rm lange, vin-
kelret pas Sidestollen. Den udhug-
gede Masse føres bort paa Skinne-
voeine, som kaldes ,Hunde'. Et-
lerhaanden, hugges der saa meget 
bore al det dennes et ovalt, 1-2 

ni. højt Ram, hvor der af Bjerg-

massen kun slaar nogle tynde 
Søjler tilbage. Det gear dog ikke 

altid sne let at udhugge el sea-
dant ,Synkeværk'. Særlig kan 
VIldbiekke I Bjergets Indre volde 
store Bryderier, ja, I tidligere Ti-

der ovalt store Ulykker. 1 1652 

ødelagde Vandet savledes 8 Syn-
keværker og  først i del følgende 
Aar lykkedes det igen at lila Or-

den og  Sikkerhed bragt III Veje i 

det skrækkelige Kaos. Ved Hjælp 
af de mange Allf3 Erfaring ved 
man nu I de fleste Tilkalde at gø-
re sig Vandet underdanigt, saa 
det kommer til at hjælpe i Stedet 

for at gere Skade. Bjergmassen 
beslaar nemlig al Salt, Kalk og 
visse andre Jordaner, der har den 
Egenskab, al nem Vandet kom-
mer dertil, forbinder det sig  der-

med og danner en blød nejg 
se, kaldet „Lalst`, og dette er 

ganske uigennemtreeugellgt for 

Vand, hvorfor det anvendes til at 
tætte Revner med og til at bygge 

Vsernedæmninger af. 
Neer Saltsøen er færdig, ledes 

der fersk Vand fra Bjergbække ind 
deri. Efterhaanden fyldes Rummet, 
saa Vandet etaer helt op til Loftet. 

Det angriber da Loft og  Vægge 1 

Saltet opløses, mens Resten syn-

ker til Buuds, Ill Dels som e laist", 

der danner en fast og Int Bund. 
Naar Vandel har optaget 26-27 

pCt. Salt, kan det ikke opløse mere. 
Der lukkes de for Tilløbet — det 
sker for Resten noget før — og  

saa skal Vandet ledes ud af Bjer-
get, ned til Saltsyderlerne, hvor 

Vandel i vældige Pander bortkoges, 
og Saltel bliver tilbage. 

I lange Rørledninger, der hoved-

sagelig bestaar at Træ (hvor Tryk-

ket er særlig stort af Jern) ledes 

Saltvandet bore noget til Sydede!. 

i Berchesgaden, men det meste 

meget længere bort. Over Bakker 
og  gennem Dale gear Ledningerne. 

Nogle Steder samles del i Brande, 
hvorfra store Pumpeværker sætter 

det op f nye Ledninger, sea del 
ved eget Fald kan føres videre til 
Byerne Reichenthal og  Rosenheing 
120 km til sidstnævnte By I Disse 

Byer er bekendte Kursteder, og en 
Del al Saltvandet bruges her til 
helbredende Bade,! 

Søen, vl suler ved, er et gammelt 

.Synkeværk', som ikke er lønit 
heir, og det er for vor Skyld, for 

at vi skal tao Lejlighed til at nyde 

det betagende Syn, at de mange 
etrealende Lys er tænd! rundt om 
den stille, dystre Sø, hvor det væl-
dige Kiipperolt hænger lavt aver 

oa, som skulde det falde ned og 
knuse os. VI gaar 1 Baaden, og  
stille glider vi over og stiger t Land 

paa den modsatte Bred, hvor Fø-

reren viser oa el Afløb, der er, la-
vet for al sikre de besøgende, hvis 

en Vildbæk ulormodel skulde bane 

sig Vej herind. 

— Atter gear vi gennem lange 
Gange og skrat saa pludselig igen 

overfor vort Køretøj — „Pølsevog-
nen'. Vi stiger op, Føreren beder 

os holde Hænder og Fødder hos 

os. selv, og saa gear det nedad I  

dundrende, susende Part, gennem 
de lange Gange ud mod Dagslyset 
og  Varmen. Noget koldt havde 
der været derinde, kun 9-10 Gra-

der, sne det var helt velgørende 
igen et sten i den bagende Sol-
bede, selv om øjnene ligesnaks 
blev blændede et det straalende 
Lys efter det lange Ophold I de 

dunkle Gange. 
Vi matte stadig undres over 

det mægtige Arbejde her er gjort. 
Men vf eta intet til det Arbejde, 
der gøres for Tiden. Sagen er. 

et de besøgende ikke kommer op 
i de Etager, hvor der arbejdes, 
dele fordi det vilde virke forstyrren-
de par Arbejder, da der I Sommer 
Ilden kommer en Mængde Turister 
til Berchtesgeden, og de alle 'kål 

bese Saltværket, og dels fordi del 
vilde gaa ud over manges Tøj, de 
der I de Dele af Bjergværket er 
meget Støv og mange Steder Vand 

og Mudder. Den Del, vi her ser, 
har Imidlertid °grille givet os et 
godt Indtryk at Værket og  del stor-

stande Arbejde her er gjort og  

geres for at skaffe os det billige, 

men uundværlige Salt. 

Fr. Nederganrd. 

•111•••••••••••• 
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53iografen. 
Søndag:den 14. Oktbr.',Ki. 714- — - -- 
Bornholmske 

Naturbilleder. 
Smukke Billeder oplaget langs 

de bornholmske Kyster. 

2/tanden 
fra kubet. 

eller „En fortabt Witt" 
Amerikansk Skuespil i  5 Akter .  

......••..•... 

En Karl, 
kan fes Plads til 1 November 

Lindeagiiard. 

Bestillinger paa 

Tagsten 
modtages 

Cernentsteheriet ved Klemens St. 

A, Skov. Ved Kirken. Tit. n. 77, 

Ligkistelageret 
ved Klemens Kirke anbefales. 

Stort Udvalg. 
A. Skov. Telefon u. 77. 

grogeterter 
Nye tetkogende gule Ærter. 

Prima letkogende Flækkeærrer. 
Graa Linser. 

Brune Bønner 
anbefales til billigste Priser, 

3. 1;. v,aticti 
Nogle Køer, 
som kælver snart er ril Salg eller 
byttes med Slagtekreaturer. 

Ang. Hansen, Allinge. 

Al Jagt 
Rutsker Plantage og Georg Han-

sens Jorder pas Rutsker Højlyng 
lorbydes og enhver Overtrædelse 
heraf vil blive 'maten eller Loven. 
Hunde som jager og strejfer out 
I Skoven vil pas enhver Mirede 
blive uskadeliggjort. 

3. Hansen Lund. 

Unøomsuge 
afholdes i Aliinze „Berhesta• "firs-
dag den 16 Olitbr, samt Onsdag, 
Torsdag og Fredag. hver Alten 
K1, 7,30. 

Søndag d. 21. Kl. :t sluttes med 
Nadvel•lindsljenesle, 

Emner 
Hvid er det at være en Kristen ? 

Kan jeg nøjes med et viere 
niraten en Kristen ? 

Beteler det sig al være en Kristen 

Hvorledes bliver jeg en Krislee ? 

Pastor Sømmen, 
Mt 5510114er everene 

og Pastor ømt* bilet. 

RO 
Festligt Etna Rors Mode 

afholdes Søndag den Ir Okto-

ber Kl. 3 hos Matte Andersen. 
Tscherning Møller taler. 
Alle Indbydes. 

Sandvig. 
Hitsar g  I Sandvig Missionshus 

Onsdag den I Oktober KI. 

Sognepræsten taler. 

Gaver el enhver Art modtages 
merl Tak. 

Goillompiries S!foreniol 
afholder offentlig Bortsalg og Bal 
pen Forsamlingshuset .Hem mere- 
hus Lørdag den 20. Ok l in. Kl. 7. 

Udvalget. 

Hjertelig Tak 
for udvist Opmærksomhed ved min 

Konlirmairon. 
Gerda II ohnlierg. Tein. 

Hjertelig Tak 
ror udvist Opmærksomhed ved min 
Konfirmation. 

Hane Jørgen Munch, Re. 

Afholdsforenings Sylornifil 
Sofapuden blev udtrukket paa 

Nr. 32, rød Seddel. 
Lysedug paa Nr. i6, hvid S. 
Lysedug og Sybordstæppe 

Nr. 10, bistre 
Pibetæppe og Avisholder 

Nr. Il, gul. 
Genstandene kan afhentes hos 

Otto Larsen. Strandvejen. 

Jagten 
allyses paa Srurtingegaardo 
Grund i Rutsker. 

Olsker 

Husmandsforening 
afholder Medlemsmøde i  Forsam-
lingshuset Vandag deri 15. ds. 
Kl. 7. 

Vigtige Sager til Forhandling. 
Alle bedes møde, 
Elter Medet tælles Kellebord. 

Bestyrelsen. 

En yngre 

Fodermester 
kan laa Plads 1. November pis 

Krusegnurd I Olsker. 

Ell flink og paalidelig  Malke- 

Fodermester 
søges til 1. November. 

itortdegaard i Rutsker. 

Rutsker 
Husmandsforening 

foretager Biltur til Rønne tor 
Tatorssdag d  elcn sseenlit2.  g0e OVs.liicsom heder 

Deltagerne bedes henvende sig 
til et al Beetyreisens Medlemmer 
Inden 20, ds. 

Bestyrelsen. 

2 yngre Karle 
kan I. Nuvbr, fas Plads paa 

Knarregarerd I Rutsker. 
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grerre- 
Xonfektion. 

Se vort store Lager af Konfektion 

før De køber andre Skeler. 

Det betaler sig at 'købe noget 

godt, som holder. VI  har kun prima 

Maar I reelt Varer, hvor Priserne 

Forhold til Kvaliteterne. 

Habitter fra :16 lir. 

Stortrøjer med svært Foer 

:19 Kr. 

Frakker 	Listre, forede 

helt igennem og I fikse Faconer, . 

til/ lir., 

for amme Størrelser 39,00 

Arbejdabenhireder fra 6,50 

Ridebenklæder 17 Kr. 

Handelshus. 

ARBEJDSTØJ 
Stort 

4. 	."‘ 

f, ■;a: ‘ Udvalg 
1. 

 , 
; Gode 

Ivalileter 
: 	//'i 1 ii 	Smaa 

ii 
& g 	,,', Priser . ! 	, ._.s 

lividKe ■al 
sælges da glig ril moder at Pris. 

Emil Andersen. ~rig. 

Spil 
anbringes i enhver F 4.9kcjba,,d  til  

- 	Priserne de 
billigste. Hurtig ,ev,tring, da de 
fleste Dele haves paa 

CilriSlell211S Maskinværk, 
NB, Alle Motor-  og  Maskin-

reparationer ndføres hurtigl  og bil-
ligt. 

Cigar-Butik 
med Lejlighed er til Leje I. Decbr, 

Fru Ipsen ved Posthuset 
Allinge (Indgang Haven)  

14-16-aars Dreng 
kan  fas Plads, I. November hos 

II. Kofold 
Pledersborg, Klemens 
Til. n. 71. 

Ro 
Afholdsforening 

tilholder Konfirmations-Fest 
Fredag-  deri 12. (Linolie( Kl.  7 
paa Brugsforeningens Sal. 

Realskolelærer Petersen taler. 
Alle indbydes. 

ved 

Hækling 
af Børnehuer udføres billigt. 

Sanne Jørgensen. Tein. 

aflyses paa 

Skovgaarrl i Olsker. 

En Malkerøgter 
og en Karl kan faa Plads I. Nov. 

Saggaard, Rutsker. 
Til. 62. 

Finsk gokke! Klipfisk. 
Ny bjernliondnen til nedsat Plis. 

En ung Pige 
kan Iaa Plads straks eller til iste 
November pars 

Bolbygaard. 
Tlf. Klemens it. S. 

Til Flyttedagen 
subridie3 

Komoder og Kufferter. 
BILLEBER indrammet. 

Største Udvalg I Rammelister. 
Air MobelarhaJdo udføres so- 

lidt og billigt. 

H. Chr. Dams Mehelsnedkeri. Allinge 
En Læredreng antages rit I, 

November. 

35 øre pr. I-lut s -Kilo. 

32. Larsen, 

Jagtaflysning. 
Jagten aflyses pas del silterig,e-

sir pas Mari,. Nielsens Lyngfuss 
Olsker, Anikus Olsens Jorder 
Klemensker og Karl Herinansens 
i Fredensborg. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, konvolutter, Brevpapir, Fragtbreve 

Love„ Reklamer. Tryksager for Mejerier og  Aktieselskabar 

MilSikillt111110111011: 
Gramoptioner med og uden Tragt 

VI diner, I laf monikaer og Mund-
harper tilbydes til billige Priser. 

Sidste Nyheder 	Pinder 
er hjemkommet. 

Sandvig Boghandel 
H. Abrahamnen. 

Tlf. 55. 

Yolletpapir 
25 4$rr 

3.B.Larsen. 

Cigarer 
V.I De have en god og billig 

Cigar da køb deri hos 

J. B. Larsen. 
Prima danske  

pr, 1/1 Kasse 6 Kr. 

Til 

Jalissollell 
anbefales: 

Jagtgeværer, Salonrifler, 
Krudt, sort og nagsvags, 
Patronhylstre. Hagl, 

'esughtetter, Patranbtelter 
ladede Patroner 

all 	 P 13 

ALLINGE 

Koloulal-&Produkilomillillg. 
Høns, 

Kyllinger, Ænder. Oses og Vildt 
købes og  betales med højeste Pris. 

Carl Jacobsen. Allinge. 

Haveanlæg 
Nyanlæg saavesom Vedligehol-

delse af Haver udføres 

Gartner. Lindgren, Tejn 
Telefon Allinge 68 x.  

Kranse leveres prut Beatilling 
og levere. overalt. 

Til Salg. 
En mindre brugt, last Vogn 

samt en a to brugte Fjedeivogna 
er Ill Salg eller Bytte. 

Anthon Holm. 
Lillehave ved Lyngholt, Kl. 

Frelsens Hær, Olsker 
Ved Høstfesten udkom Dukken 

pas Nr. 146, (Ikke 196) 

Mejerist.  
Kajbjerggaard. 
Torsdag .j .:en af-

13,1,:es eller endt Ll iberaling Ki- 4  
Llellation os er Mørkehorsten 

 rk:el 1924. Suntid.g honsel-
ges Mei,riets MMataila d f.rr sam-
me  Tidsrum  samt en D,i Ion Meje-
riet nanvendrbge Uenvande. 

K..mditioner far .Mælkekørslen og 
Beskr:v. Ise nvgr R irerne r I. m-
'agt paa M 

Bestyrelsen. 

Jagten aflyses 
paa følgende  S:eder: Østre og 
vestre 13,ntegaard, Kaggaard, Vakl. 
Sørensen, Rurs'rrr Planlagt p.er 
Borelyngen, Vang Stenhuggerier, 

Jor-
der 

Habbrdam. G. Linds Lynglod. N. 
Jac  tbsens og Johs. 	c }briens 

 i Olsker. 0 Lstr. Hunde  forti. 
Overtrædelse bliver shrengt psata it. 

Itrek• .ingtforesnIng. 

Torreae fibrikoser 
N, 	— nirget  talrigt, 

Tørrede blandede Frugter 
billig Pris. 

g. 443. 5::Ci 
Allinge 
Tlf. 12. 

Folkehogsamileigen. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, 

Ifjaelpekaasen 
0. Thora ren, Formand. 
Snedker Chrf.fnd, Kasserer. 

Nordiandets Handelshus. 	Fip hvid Mulle! Klipfisk 

Overretssagfører 

2ojesen Xofoed, Rønne 
P14, Illurten.gatle 17. 

inhalation, Dokuffintskringog 
Trælles i Hasle Onsdag Fornid, 

sel"rmria~a^~ø~ 

Klemensker 
Sadelmagerforretning 

anbefaler sig  medstort Udvalg af 
Seletøjer Inde Sæt saavei som eir-
keite Dele  I  prima Udførelse III b I-
lige Priser. 

Chafselonguer, Sofaer, Stole, 
Piske, Tornystre og Kufferter 
i 5i011 Udvalg, Repatallunt; at alt 
til Faget henhørende, Hurtigt solidt 
til moderate Priser. 

L. Karlsen, Klemensker. 
Telelue nordre 20, 

NB. En Dcl Lædergrimer 
trILkeige., nuøre 

lee",,Ikaarreadleres~~nsanSi 

hib - SiorfTig 
kommunal 

Altlege Havn, 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Lam. Petersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, 

manden, J011.3 Reoler, Harald Mo-
gensen. 

Legater. 
P. C. Holm. 11,1113 Madsen. 

Kasse og Regnskab. egnaah. 
Formanden, P. C. Hobe, lotnr. 

Pedersen. 

Fattige. 

Emil Holm, P.C. I1,rlm,  Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Laud-

disbriktsf,Irstanderen. 

A Iderdoma underet altolie. 
Holm, P. C. 	Halls 

Madten, 1.1111ddlsirikislmskIndeten. 

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

Ilarsen,  Laus.  Pedersen, Julis. Iris-

rner. 

Skolek am m I nol  011ell. 

Th. Hansen, Laur. Pedersen, 

gradhuset. 
Emil Holm, 	Herm. Mortensen, 

Forman tern.  

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Sundliedekommlasionen. 
Chr, Olsen, 1011. Roener. 

Bygningskommlualonen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madaeu, 	Mogensen, Forind 

Branditomminsionen. 
Herman Mortensen. 

Sanatoriet. 
Formanden, Stipl. Chr. Olsen. 

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

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Rimer. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur, Pedersen. 

Gader og Veje. 	• 
Emil Andersen, Herrn. Mortensen, 

Hans Madsen, Joh.s Rømer. 

Poiltikorpeet. 
M. C. Funch. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, Landdistriktsforslandeign. 

Berneboganinlingerne. 
Chr. Oisen, Har. Mogensen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 

BerillIngantevnet. 
Emil Holm, EntilAndersen. Hams 

Madsen, Johs Rømer, Formanden. 

Værgeraadet. 
Emil Holm, Supl. Laur. Petersen. 

Jernbanen. 
Emil HoIrd, Hans Madsen. 
Supl. P. C. Holm, Jobs, Rønier. 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brrendsel. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 
Enkebørn. 

Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johsn 
Rømer. 

Peljeborn. 
Emil Holm, Adolf Madsen, :Prk. 

Hjorth. 

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

dersen, 

`dt parti ;floneller 
i smaa Rester (48 forskellige Farver og Mønstre) sælger vi 
paa Grund af et særlig heldigt Indkøb for I Kr. pr. m 

Uldtæpper. 
Vi har et stort Lager af Uldtæpper i alle Kvaliteter 

og ti! alle Priser. 

Barnevognstæpper 1,75 
Svære graa Tæpper 4,50 
Ekstra store do. 9,00 

Nordlandets Handeishus. 

Sy selv .leres fiftefikert ! 
Fikse svære Stoffer med tærnet Vrange, 140 cm brede 

og i flere Monstre, Ira Kr. 9,25 pr. m 

WorbiaOct 	flitU10115. 

Olsker. 
Af Resdrec 	over Koei 

neskat lo: 	lalvaar 192d —24 
n 	 „ af Fogden er Ludgemit tit it  ,da . 

velse ved Udpantning beke'adtger. 
res herved med Tilføjende, al Ud- 
pantning vilblive 	r urten 
Vide c Varseletter den I 

Føgnes ander 
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LoE,r„ Tx£  

Qcao 
~ø Mel,. 

fineste dansk Fabrikat 
i Stl(g pakkar. 

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 

Klemensker Cementstøberi 
ved lihrttzegarsrd -  anbefaler Cementvarer til moderate  Priser. 

Tagsten - Mursten - Blokke - Brandsten etc. 

Bestillinger modtages gerne TII. Klemens s. 5 y eller 
W. Schou,  Amballe. 

8r »e klar over 
at De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker hos os 

for kun 7 Kr, - saa længe Formad haves. 

Nordlandets Handelshus. 

97ye og smufiRe Varer 
passende  som Gaver er hjemkommen. - Meget lave Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

‘4NG.M/Ar 

Fikse Nyheder 
i færdige sorte og uldne Kjoler er hjemkomne, 

VI bar det store Udvalg, Faeoner for ældre og yngre Damer, 
snavet som til ganske unge Piger. Kjoler med hellange og halvlange 
Ærmer fra mindste til største Størrelse, alle Farver, alle Priser, ingen 
behøver at gas forgæves. 

Vi her ogsaa et nyt, fikst Udvalg I Bluser, Bomflonel, Viyella, 
Uld og Silke. Svære Romuldsflonelsbluser fra 3,50. Sorte og kulørte 
Nederdele, alle Størrelser indtil  90 cm Taljevidde. 

Rimelige Priser, prima Srolfer og Forarbejdning. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

Et Parti 14" Udskudsbrædder 
svære og stærke til Stalde, Sdnebrikse og lign, sælges meget billigt. 
Mange gode Udskudsbrædder - trekvart Terns o;.; 1 Toms - i alle 
Længder sælges ogsaa meget billigt. 

Nordlandets Handelshus 

Alle Mennesker, 
som har set,  hvorledes 

Bordeloglogolabilmargarine 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
ka,arligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Alle Slags tørre Kornvarer 
købe' og befales med højeste Dagspris. 

Kornvarer tages I Bytte for Mel og Gryn. 

91orDiaøeø onniieww. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage 
Pe.nne-Nrandvtia 

Frit Rønne 8,25 2,00 6,10 
- 	Nyker 8,42 2,1 6,29 

Klemenker 8,55 2,33 6,46 
Rø 9.11 2.49 7,02 
Tein 9.26 3,04 7,19 
Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9,45 3,25 7,44 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Nand elte-Iteeme 

Fra Sandvig 
( t 
10, 

t 
 00 

( 	(t 
11

t
,20 4,25 8,00 

- Allinge 10,08 11.28 4,33 8,08 
- Tein 10,18 11,39 4,43 8,1!) 
- Re 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 

Løber kuli Mandag Onsdag 
pg Lørdag.  

t) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Lørdag. 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag .  

Bøn- og Helligdage. 
Rønne-Sandlig 

Fra Rønne 
	

8,25 12,45 
- Nyker 
	

8,42 1,02 
- Klemensker 8,55 1,15 
- Re 
	

9,10 1,30 
- Tein 
	

9,23 1,42 
- Allinge 
	

9,33 1,53 
- Sandvig 
	

9,40 2,00 

Mandlig-genar 
Fra Sandvig 	10,05 6,00 

-  Allinge 	10,12 6.07 
- Tein 	10,21 	6,16 
- Rø 	10,35 6,30 
- Klemensker 10,51 6,46 
- Nyker 	11,01 6,56 

Rønne 	11,20 7,15 

d øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
l‘r De en Svend  eller Lær ,  

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

c.1700  Hjem og læses al saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sal 
godt som  altid bringe et tilfreds-
sliltende Resultat. 

Erindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Spar'tkassen. 10-12, 2-4 
Dampskihsespeditionen, tuben ved Ski-

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

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

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

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

Jernbanest er  ;leben for Oods 8-12, 2.6 
Kæmnerkontoret 10-11  og 2 -4. 
Laane- h  Diskontobanken  2-4 Eftm. 
Postkontoret; Segnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten  Tirsdag ug Fredag 0-). 
Skandinavæn-Amerikalinien: 

Agent Otto Oornitzka, 
Srarsantitalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2-.4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Utterm. 

Klemens Jernbanestation 8-12 Fm. 
2-6 Elin'. 

durnhultns Ugcblaa" 
irrkihr, 1 ft An141 qf minde! 1700 Exernpl. 
ag forsendes gennem Posl.‘rrøiel eller Ved 
vore Bud i AWig. Sandvig, Olsker, Ral-
elur, fle og Klernenzher 

„Nord-Bornholm Ugeblad" 
Aer den største Udbredelse l Nordre Herred 
bliver Jans I ethvert tarm og raner sig der 
ø, bedst 111 Averiering. 

,,Akrd- Bornholms Ugeblad" 
svor. liekellaigør.l.ar  ej m1t..v. Art 

voa.vorn r(eo, Jaly, 1-ortuungsnuaar1,iur, 
Eller- «der Av/lysninger, Auktioner ae. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
'skam hver Fredag Man basillies pao alle 
POilhontorer tamt pat kliadris Kantor ag 
boabc 1  Kr.  halraurlig. 

Nu skal De købe Hatte ,1  
Jeg har kabl el Prahelager al 16 Dusin fine ileirroaue slg 

sælger dela til 5-.1  Kr. pr. Stk. De vil under almindelige horhold 
ic,iste det dobbelte. 

Største og billigste Lager al alt 

Jens Hansen. 
■~1~0.0~~.~. 

4)kP‘GMliv 
NORS 

Damefrakker og Pjækkerter 
er nu pari Lager i et smukt og rIgholdigt Udvalg i vore bekendte 
gode Kvaliteter og prima Forarbejdning. 

Kulørte Pjækkerter fra 19,145. 
Kulørte Eskimofrakker fra 41,00. 
Sorte Klædesfrakker fra 41,00. 
Kulørte Konfirmandfrakker fra 21 
Pressede Plyskaaber fra 55 Kr. 
Sorte Klædes- og Eskimofrakker er paa Lager 

i ekstra store Størrelser. 
Se vort store Udvalg, vi har noget for enhver Smag. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

Z00 færdige Iii/dllilloor! 
Et Parti brune Klædninger sælges for 37 39 Kr. 

Ægte hlaa prima Cheviot Klædninger 55-60-65-70-75 Kr. 
Ekstra finte blaa Karges Klædninger 115 Kr. 

Fine kulørte Kamgarns Klædninger S0-S5 Kr. 
Konfirmations Klædninger  I ekstra gode Kvaliteter: 

Jakkesæt og Malme fra 34 Kr. 
Ekstra Benklæder i 20 forskellige Farver og Kv7teter. 

Overfrakker, Regnfrakker, Motorjakker, Stortrøjer 
ekstra billigt. 

Suarste Udvalg i Arbejdsbenklæder, Jakker, Veste, SkjLnIti, Bluser. 
Drengeklredninger, Stortrøjer og alt RalrnekonfektIon 

Trikotage og Garn i største Udvalg. 
Pænt Lager i fijoletejer, baade hvidt og kulørt, stribet og ternet. 

Ensfarvet i mange Kvaliteter og Farver. -  Billigste Priser. 

,fif  anen. 

534yrne-Xonfefilion. 
Pigekaaber  I svært Stof fra 12 til 15 Kr. 
Astrakan•Kattber fra 25 -30 Kr. 
Drengefrakker i mange Størrelser. 

Matrosdragter, Jakkehabitter, Stortrøjer i omfattende Ud- 
valg og Kvaliteter, Farver ug Faconer. 

Messens Sne-2Idsak 
ved Cfir. &Isen, .271inge 

Telefon 100. AP Postgiro 7.62 

1/416.99.8. 	  

I 	

BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

IÆKKERIT SMORREBROD 

•••••••••••■••~911~.   

Kjoletøjer. 
Skal De have Tøj til en Kjole, bør De i  egen Inter-

esse se vort Lager al fikse og moderne Kjoletøjer. 

Ensfarvede Stoffer I m brede Ira 2 Kr. 6  Kr. pr. 
øre  

r. m. 2 Kr.  

Skotsktærnede do. 	do. 	 m. 

Nordlandets Handelshas. 

ilvdr i Nordhoroholffis ligehid! 

'Mø 


