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Trawleren bjerger Fangsten. 
11"r  

Ved lys Dag — skrant . Klokeen 
er rir Aften — forlader OSCAR Il 
atter Aendaismee. De vinker det 
sidste Fimret til Molde og sejler 
frem mellem Øer og Skær. I Nat-
tens Løb passeres Aalesund — og 
næste Morgen standses ved Helle-
sylt og Merok. 

Mer ok ligger ved Geiranger 
fjorden, der er berømt for sine 
mærkeligt formede Fjelde. Et af 
dem er e Prækeslolens, et andet 
eMunken- - En Serie Vandfald gli-
der ned Side om Side, Del er de 
.7 Søstre", En Ganrd ligger højt 
oppe prut Klippen. Den eneste Ad-
gnng til den er en Himmelstige, 
der er beget ind I Fjeldet. Gej-
rnneerljerden hjemsøges ofte at 
Stenskred. 

Eu enesinaende Oplevelse vil en 
Udflugt være Ira Merok til Djup-
vendshyllen ved den frosne Sø, 
som Djupvnndet ofte kardes. En 
storslaaet Udsigt har men herfra 
over denne mægtige Bjergnatur og 
den deri dybtskaarne Gejranger-
fjord. 

Videre gear nu Skibet til det 
yndige, smilende Loen, der er el 
at de Steder, hvorfra lettest kan 
gøres et Besøg til en af Europas 
største Gletschere, Kjendaisbræen. 

Gudvungen og Balholm ved 
Sognefjorden er de to næste Sta- 

troner, Blid er Naturen 	el Bal- 
holm med skyggefulde Veje larrgs 
Fjorden. Skesien er Ikke triol Fyr 
og Birk, men ogssa Elm og Hvid-
gran. Og mange Frugttræer vokser 
her omkring det store Hotel og de 
stilfulde Villaer. Og dog har Lan-
det ikke mistet sit storelenede Præg, 
Der er hele Geledder af snedækte 
Fjelde og den kolossale Fridtjof 
Statue, som Kejser Wilhelm i 1913 
skænkede-det norske Folk. Næsten 
hver Sommer las han her med 
sine Skibe. Ognart deri sidste -
før Ragnarok kom over Verden, 

Fra Gudva n gen ved den smalle 
Næsefjord (en Arm af Sognefjord) 
fører en stejl, serpentineslynget 
Vej op til Saltholm Hotel, tre hvis 
Altaner man ser 1000 Fod lige ned 
i Dybet langs bratte Klippevægge. 

Bergen er det sidste Opholds-
sled paa Turen. En morsom By, 
Norges næststørste, med den rette 
Blanding af gammelt og nyt. Pair 
alle Sider Indrammes a! stejle 
Fjeld. Urbis septicollis — Byen 
med de 7 Høje — kaldtes den i 
Oldtid og Middelalder, Havnen er 
dens bankende Hjerte, og Tyske-
bryggen fortæller et vigtigt Afsnit 
af dens lange Historie. 

— — — 
Vi modtager Bestilling paa Bil-

letter til denne Interessante Tur. 
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Slukkes Sommermindet 
Skikkes Sommermindet -
brænder Julelyset ned - 
bliver dog i Sindet 
Julens underfulde Fred. 
Kommer bitre Dage, 
værre end vi ler har kendt 
er der langt tilbage, 
før vor Trængselsgang er endt 
Julens Under, Hje (els Fred, 
Heabet, har vi mer!! 

Dybt i Mørket et det hændt: 
Lyset spirer, Sol her vendt! 
Solen stiger trofast os i Møde! 
Og som genopstandne Ira de døde 
mod dens aabne Faderfavn 

vi kommer. 
Vi skal atter smage Foraarsdage, 
vi skal stadigt favnes 
af den store Sommer. 

Marinus Hørup. 

Med Oskar II. 
til Færøerne. Island og 

vestnorske Fjorde. 
—o— 

Hvad man oplever 
paa Turen. 

Halvvejs mellem Norges Kyst 
og Island bryder Nordhavet sine 
lange, grønblaa Bølger mod en 
Snes smed Øer, der med stejle, 
sortblua Fjeldsider rejser sig op af 
de dybe, heftige Strømme. Solen 
smiler ned over bitte ernau Marker, 
der som grønne Lapper er klistret 
ind paa de mørke Bjerge. En 
gammel By dukker op med Lege-
tøjshuse eg grønne aæslege, med 
kringlede Smøger og store Pakhuse 
ved en lille Bugt, I hvilken Bande 
og Smaaskibe vipper og gynger 
Dønningen om Kap med Edder-
fugle, Maager og Ænder. 

Det er Fæ røe r ne. Det er Thors-
havn paa Strømø. 

Sommeren er Lysets og Glædens 
Tid paa disse Nordhavs-Øer. -
Jørgen  Falk Rønne har skildret 
dem med Mesterskab. _Naturen 
heroppe, siger han, sander ud en 
kort Stund og hviler i den lyse 
Sommer. Den samler Kræfter til 
Vinteren, der snart vil komme. -
Himmel og Hav holder Ferie og 
smiler og le'r, inden de formørkes 
at Storm og Taage, Fjeldene viser 
sig I deres grønne Pragt, før Vin-
terregnen furer deres Sider, og 
Sneen dækker de mørke Toppe. 

Del er paa denne Tid at Aaret 
— i de solklare Dage — Færin-
gen lever sit Udendørsliv, og Tu-
risterne vil i Thorshavn møde disse 
dristige Øfolk, der er stævnet til 
Hovedbyen i deres aabne Bande, 
med hvilke de ofte krydser mile-
vidt over aabent Hav. 

— Fra Færøerne gear Rejsen til 
Broderriget Ist end, Havblæsten 
bliver køligere, Natten er lys og 
kort Færøerne svinder. De for-
toner sig bleal i det fjerne og duk-
ker til sidst helt ned under Hori-
sonten, Forude stiger et nyt Land 
frem. Mægtige Joker leiter dere» 
evige Ismasser op t 2000 Melere 

Højkle. De straalegrgegifgee e r  i 
Højsommerens stærke Sol. 

— Landet er lokkende skøre og 
tindrende Jøklernes Toppe. Him-
len blnanende høj, Havet skinnen-
de blankt, Saaiedes skildrer Jo-
n as Hall gr I msson sin Fædrene-
ret. En Englænder har givet Island 
Navnet 

Enropam Vidunderland I 
Deri Dansker, der kender Sagaøen 
bedst — Kapt. Daniel Bruun—
har I sine Bøger mange malende 
Skildringer af dette store Land -
105,000 Kvadrat-Km. — med den 
ejendommelige Natur. 

Jøklerne, de vældige, mod hvilke 
Alpernes Gletschere er Lilleputter, 
Vulkanerne med deres endeløse 
Lavamarker, deres Kratere og Kup-
ler. De vidtstrakte, grønne, sum-
pede Moser og Enge. De høje 
Fjelde, der sandres al dybe, vilde 
Dale. Springkilderne, fra hvilke 
det koghede Vand Maar op mod 
Himlen. De rivende Elve og de 
tordnende, skummende Fosser. De 
ensomt liggende Gaardc — 

Det er Island. Ensomhed og 
Storhed præger denne Natur. 

Skibet glider ind mod Reykjavik, 
omsværmet af hvide Maager. Byen 
ligger aommerlys med sine Træ-
og Stenhuse ved den store Havn, 
der blev anlagt 1916-18. En mær-
kelig By er det. Vidtberejste Folk 
har sammenlignet den med en ame-
rikansk Guldgraverby. Den bar c. 
20,000 Indbyggere. Den gnistrer 
at Liv. Lasteuronrobiler ruller rs  a J, 

Ii 111 dens Gader summa med 
tohjulede Karrer. Og Menneskene, 
der færdes her, demonstrerer den 
samme Forskel pan nyt og gam-
melt. 

Fra Reykjavik sejler „Oscar II" 
et helt Døgn op langs Islands Vest-
og Nordkyst. Indslcaaret af Fjorde, 
rendet af stejle Kyster, toppet af 
snedækte Vulkaner og oversvøm-
mel af Mørknende Lavafloder rager 
Landet furet og vejrbidt op al 
Nordhavet, Helt op til Polarhavet 
gear Færden. Maaske møder De 
Polar-leen, som med Aars Mellem-
rum belejrer Nordkysten. Barsk er 
Klimaet her, men i Sommertiden 
er der herlige Dage og forførende 
Nætter i Midnatssolens Glød. 

Skibet runder Kap Nord og lø-
ber Ind I EyjnIjorden (øljord) rned 
Byen Akureyri. -- Den har om 
Sommeren et mildt Klima og er 
Midtpunkt tor et stort Sildefiskeri. 
Godt og vel 2000 indse har Byen. 
— — 
Fra biland geler Færden atter til-

bage over Nordhavet til N o r ges 
Vestkyst, hvor det grønklædte 
Mol d e passeres. 

Skibet løber videre den korte 
Tur til Aand a len res, det første 
Anløbssted i Norge; her begynder 
Rornsdalen — en af Norges skarn-
nette Dale. Mægtigt rejser Fjel-
dene sig med dristigt formede 
Toppe paa begge Sider af Delføret, 
der gennemstrømmes al Retsina-
Elven. 

I Farvandene'-"ved Island gatir Trawlerne ud med Gruncislrebe-

met. Det gælder om at fart fat pan Krempetoraken, der som Klipfisk 
er 'Islands Rigdomskilde. Og niar man betragter ovenslasende__Billede 
vil man fas et Indtryk af, at det; ikke er noget helt ufarligt Arbejde 
at bjerge Fangsten af disse Fisk, der otte kan ruet en WegtSef 55 kg. 
Fiskene kramper for deres Liv, og med den Slagkraft, der er I simlen 
en 10-50-pundig Karumerate Bevægelser, kan den godt elan en Mand 
omkuld og være en farlig Modstander, om lian Ikke passer peer nom 
en Smed. 

Fiskerne er udstyrede med stærke Handsker for ikke at blive 

21111nibidi al de rasende Fisk. Thi selv om Torsken har Ord for al 
være et dumt Dyr, sne siger dens Instinkt den dog, at i en Situation, 

som den man ser par Billedet her, gælder det Friheden og Livet. 

EA briririu IMS I3Saa 
af Chr. Stub-Jergensen 

111. 
Paradoxides-Etagen. 

Vi forlader nu de grønne Skifres 
Reginner. Og vi  mas allerførst ka-
ste et Blik pen deri ejendommell• 
ge Forandring i  Landskahers Karak-
ler, der beilinses al Skiferskrrenier- 

Skiferen, der som Regel ligger 
tilneermelseevre I vandrette Lag, 
har en egen Tilbøjelighed til at 
knække pas  tværs al Laven-ringen. 
Derved ilemkommer de ejendom-
melige stejle Aahredder, der  dan-
ner Lresaaene skønneste Landske-
her, Pan sine Steder er Bredderne 
meget høje, og den sædvanlige 
frodige Vegetation, der kendeteg-
ner de bornholmske Aadale, forha-
jer selvfølgelig det stærke Indtryk, 
Landskabet giver Beskueren. Pas 
sine Steder er det næsten, som 
gaar rnan ved Bredden af  selv,e 
Glemselens Flod i Underverdenen. 
saa stærkt virker de høje Skrænter 
af dyb sort Skifer og det tætte  Løv-
tag foroven. Men skønnest  er fla-
dalen en Juniaften, naar Fuldmaa-
nen lyser gennem Kranerne og 
Nattergalen synger. Da  har man 
et forjættet Indtryk af den born-
holmske Ag, maaske Øens  mest 
karakteristiske Landskab. Man min-
des det desværre glemte Vers i 
Lecienus Kofods, løvrigt at Born-
holmere saa stærkt overvurderede 
Digt .Bornholms Drape": 

Og Strøm pas Strorn igennem Dal 
med viltre lermusping gaa7. 
Pas hver en Brink og Aabred  smal, 
der grønnes lys og sourmersvat 
en Løvhal, i hvis Skjul om Vaar 
den emme Fjælstavn seler, 

Paradoxides Eaeen præges som 
tidligere nee'.nt af Atuumrife.eu. 
Det er en sort Lerskifer, der ken-
des Ira de andre bornholmske uren-
ke Skrfere ved sin  scener, o. s. e, 

det Pulver, det freagrommer, naar 
man ridser den bløde Stenart med 
et Knivsblad. Dette Pulver  er af 
sort Farve, medens ,Stiegen" for 
Greptolitskifreuee og Trieueleue-
ak tierens Vedkuurmende (disse Steu-
arter vil vi senere komme til)  er 
henholdsvis gram og brun. 

løvrigt bestem Peradoxides-Era-
gen al alseirelende Lag a! torsket-
lige Stenarter. Deres Rækkefølge 
er, idet jeg først nævner de nes 
derstliggende, ældste Lag, denne: 

Rispehjergsandsten, 
Fostorritsandstere 
Exsulanskalk. 
Atunskifer. 
Antrakornit. 
Alunskifer. 
Andrartimskalk,  
Alunskifer. 

Riapebjergiandstenen er en 
lys, grovkornet Sandsten, 1 hvilken 
der ikke er fundet Forsteninger, 
Om den hører til de grønne Skifre 
eller til Paradexelee-Etageu, mal 
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Det aarlige Udsalg 
er begyndt i 

G. Lusens Siolatislorreiolog 
Aiiinge 

Masser af Fod toj er fremlagt og 
sælges til ea. halv Pris. 

Paa alle Varer som i Forvejen ikke 
er nedsat, gives 10 pCt. Rabat 
Se Vinduerne. — Bemærk Priserne. 

regnes kar tvivlsomt Det øverste 
Lag al drone Sandsten er gennem-
trængt øf Fosiont, IH Farven bli-
ver mørk. Denne Fosloriteandeten 
tindea heade ved Læsers og øleaa 
I en Tykkelse af 40 cm. 

Exsulanskalken er ogsaa  en 
Kalksten, der kun kan iagttages 
ved elexa, medens der I dens Sted 
ved Læsts findes grimt Ler, som 
rir et Forvitringsprodukt af Kalk-
stenen. Den har laset sit Navn ef-
ter. sin vigtigste:Forstening, Cono-
ecryphe exsulans. Og denne For-
stening er en Trllobit. 

Tr il obi t betyder egentlig treled-
det. Under Navnet Trilobiater ken-
des en rig Fauna af uddøde Krebs-
dyr, der levede i Jordens Oldtid. 
Navnet har de faaet paa Grund af 
en udtalt Treleddethed I deres ana-
tomiske Bygning: Hoved, Krop og 
Haleparti. Kropslykket bærer man-
ge Lemmer. 

Foruden Trilobitierne støder vi 
i de kambriske Lag prut en anden 
Dyreslægt, nemlig de saakaldte 
Br a ch iopo d er eller Armfadder, 
en Armfødder, en Ari skalbærende 
Orme, hvis Stammefrænder endnu 
lever I vore varme Have. Af Ydre 
har de stor Lighed med Muslin-
ger, men de hører som nævnt til 
en ganske anden Dyreklasse. 

Ovenover Exsulanskalken lejrer 
sig i skiftende Lag den Slenert, 
der præger de :yngre kagibriske 
Dannelser paa Bornholm, nemlig 
Alunskiferen. 

Alunskiferen er en sort Ler-
skifer, der skylder sin Farve el 
stort Indhold af Kulstof (ca. 10 
Precent). Foruden Kulstoffet inde-
holder den bl. a. en Del al Mine-
ralet Svovlkis, der bestaar at Svovl 
og Jern. Dette Mineret forekom-
mer almindeligvis i messinggule 
Krystaller; I Alunskiferen findes 
det som Regel fint fordelt i hele 
Stenarten, saa dets Tilstedeværelse 
Ikke kan konstateres med det blotte 
Øje. Dog findes det ogsaa hist og 
her udskilt i 1113035 tenformede Fo-
rekomster, Denne Form for Fore-
komst kaldes Konkretioner, fordi 
Mineralet er udskilt af en Opløs-
ning; det er, hvad man kalder en 
kemisk Aflejring. 

'øvrigt er Svovlkisen Skyld i,  at 
Alunskiferen har Janet sit Navn, 
idet Tilstedeværelsen af Svovl mu-
liggør, at Stenarten kan anvendes 
til Fremstilling af Alun. Ved Bræn-
ding dannes der nemlig Svovlsyre 
der Indvirker pas Skiferens andre 
Beslandele, saaledes at del opløste 
Forbrændings.Produkt Indeholder 
Alun, der er et svovleurt 
1 ældre Tid indvandt man Alun 
paa denne Mande, og Fremstillin-
gen har ogsaa været forsøgt ved 
Limeesgade (Lmsaa). Men de mo-
derne Metoder i den kemiale In-
dustri hat gjort, al denne Frem-
stillingsmaaeie ikke længere beta-
ler sig; den bornholmske Alunski-
ler er derfor en Stenart, der Ikke 
har nogen Betydnine i det prak-
tiske Lie. 

FC)T1,_;elft!., 

Vejen III Mafias Nrk 
—0 - 

Det gamle Ord om, at den di-
rekte Vej tit Mands Hjerte gaar 
gennem hans rent ud sagt Mave 
hør igen bekræftet hig, og endda 
fermt Sagsanlæg til Følge, fortæl-
ler København•. 

Fru Ruth Berghoft, boende et 
eller andel Sted vest ude 1 Amerika, 
havde saa uendelig mange Visiter 
at gøre, Indkøb at foretage, Koml-
temøder at deltage i, at hun fik 
for Vane at servere pin Mand en 
Rakke Danser som Middagsmad. 

Haus Mave lulle dem daler:tigere 
og daarligere, 

Men saa fik han pas sit Kontor 
en Dame. som Ikke alene avede 
skrive pen Maskine, men ogsaa 
var interesseret i Mad. 

Og Hr. Beighoft lod bygge et 
virkelig I sin Slags enestaaende og 
nydeligt gennemled lækkert lille 
Køkken f den ene Ende al Kon-
toret. Her iriberedte Frk. Miller 
daglig de mest udsøgte Sager, yn-
dige at se til, se at duftende og 
først og fremmest fordøjelige Ting, 
som lir, Berghoffs saa mishand-
lede Deaserneve 'natte og blev ra-
skere af. 

Hans Kone kunde længe Ikke 
begribe, at hendes Mand bogsta-
velig kun sad til Bords med hende, 
og altid overlod hende selv at 
greje Spisningen. Takt han var 
ikke sulten I Dag. Syg? — nej, 
ikke Spor. Han befandt sig ud-
mærket, hvilket bens inere:og mere 
biomstrande Udseende. ogsaa bar 
Vidnesbyrd om. 

En bel Mistanke bemægtigede 
sig Fruen, — saa en Dag, da hun 
gjorde sig Ærinde inde høs sin 
Mand, fulgte hun en vidunderlig 
Duft af en; særlig Delikatesse -
forbi Kontoristeine i det forreste 
Lokale, forbi Damerne i del meste, 
helt ind i det lille Vidunderkøkkeu, 
hvor Frk. Miller stod i skinnende 
h—vicl`Kittel med blanke øjne og 
røde Kinder og ges,  en Omelet 
lige den rigtige Tone. 

Det kan nok være Fruen kogte 
over og det lige pas Stedet, der i 
det lille Køkken, som aldrig havde 
kendt andet end gode Ord. 

Saa gik hun hjem og anlagde 
Erstatningssag mod denne Dame, 
der gennem fire lange Aar havde 
lavet Lækkerier for hendes kræsne 
Mand. Stjaalet hans Kærlighed fra 
Kone og Hjem Igennem Kælerier 
for hans Mavel 

20,000 Dollars forlangte hun og 
fandt Prisen lav. For aldrig spiste 
hendes Mand mere al hendes Mad, 
han lod blot som om han tog lidt 
af den! Og det var dog den mest 
raffineret udtænkte Maade at stjæle 
en Mand fra en hæderlig Kone, 
som ikke fik Sekretærlen for at 
vende Omeletter! 

Hr. Berglioft forklarede, at Ideen 
med det lille Køkken var hans og 
Ansvaret hans. Men hans Kone 
led at Pengegriekhed, deraf dette 
Spørgsmaal. Desuden, hvis der 
skulde være Tale om Erstelnings-
seger, saa var her Ingen Grænser 
for, hvad lian for sit Vedkommen-
de kunde forlange for al den Mave-
lidelse, hans Kone gennem mange 
Aar havde paafort barn. 

Thi kendte Dommeren for Ret, 
at Fru Ruth Bergholf meget mere 
marine være taknemlig overfor den 
Danne, der lavede Mad, som hen-
des Mand teatre. Vi kan umuligt, 
sagde han, dømme Hr. Berghoff 
til Selvmord i deres Danser. 

Ægteparret enes al forlade Rets-
salen ad hver sin Dør. 

Peiteine fra I P75 Handelsgartner i 
Reueera, men opgav I 1883 sit 
Gartneri for at overtage Stillingen 
son. Undergartner ved Rosenborg. 
Her virkede han til 1900 — i de 
sidste 21 Aar som Slotsgartner. 
Deretter har han været Slotsgart-
ner paa Bernetoff til 1922. 

Som Leder af Rosenborg Gart-
neri har Paludan uddannet en lang 
Række unge Gartnere, og han har 
som Medarbejder ved forskellige 
større Gartneri-Værker og ved at 
afslutte den af T. R ot h e paebe-
gyndte ,Grundlag for Vejledning 
i Plantedrivning' virket for den 
teoretiske Uddannelse i Gartner-
sienden. 

Paludan er Censor ved Have-
brugseksamen ved Landbohøjsko-
len samt Medlem af Kgl. danske 
Haveselskabs Bestyrelse og Besty-
relsesmedlem at Gartnerstandens 
Hovedorganisation _Almind. dansk 
Gartnerforening", hvis Formand 
kan var 1906-09. 

Fra Uge til Uge. 

Foredrag. 

Tirsdag Atten fortsætter Hr. Læ-
rer H. P. Kofoed  Foredraget om 
den gamle Allinge-Boreer Sam u• 
risene bevægede og ret eventyrlige 
Liv. Der var mødt en Del Tiere-
rere til det forale Foredrag, hvor 
Foredragsholderen i et kort, melt 
velformet og interessant Foredrag 
skildrede Savruelsens Ungdom -
hans Læresar og mange Oplevel-
ser i fremmede Lande. Som de 
gamle Korsfarere naaede lian og-
saa det hellige Land. 

Paa Tirsdag vil Ur, H. P. Kofoed 
fortælle os om Samuelsens Hjem-
komst, hans Grflermaal og Liv som 
Borger samt om hans anden store 
Rejse. — Vi anbefaler stærkt vore 
Læsere at besøge disse Foredrag 
om kendte gamle Allinge-Borgere. 
Den røde Lygte burde være ude 
en saadan Aften, 

gorisljollosto og klor. _n_ 
Søndag den 18. Januar. 

Scl, Ois Kirke 10, Skrm. 9,40 
Allinge Kirke 2 

Møde i Menighedshjemmet Kl. 7 
Israelernissionær Frk, Hansine Mar-
ker taler. 

Luthersk Missionsforening. 
Tein Kl. 2. Ali. 4,30. Nielsen-Skjern 

Bapttstmenigheden. 
Søndag Kl. 7,30 I Allinge. Westh. 

Ungdomsf. Generalt. 
i Kapellet f Sandvig Tirsdag, 

Onsdag, Torsdag og Søndag 7,30. 
I Vang Fredag og Lørdag 7,30. 

og Søndag 4. 	Forst. C. Næsby. 

Metodist-Menigheden („Betesda"). 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

send tgsskole Ki. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Frelaens Hær, Allinge, 
Fredag Kl. 8. Musikmøde 
Søndag Kt. 10 Fm. 

Helliegrnelseagudstjeneste 
— Kl. 1,30 Søndagsskole 
— Kl. 8 Aften Freltiensmøde. 

Sandvig Rnadelue 
Kl. 2 Søndagsskole, Kl. 4 Jubelm. 
Fredag Aften Kl. 8 Musikmede 

P. Fieiesleben. 

Allinge-Sandvig 

ll000durkerloreoioll, 
Offentligt. Foredrag i 

Mmloosuge i Alling' og Tom 
18.-23. Januar. 

Luthersk Missionsforening 
efitelder om Gud vil 

følgende Mider i Allinge: 
Søndag Kl. 4,30; J. Nielsen-Skern 
Mandag 8 do.  
Tirsdag 	8 	do. 
Onsdag 	8 	A. Pøller 
Torsdag 	8 	do.  
Fredag Thorngren, 1-1. Mortensen 

i Tein: 

Søndag Kl. 2: 	J.  N'eleen-Skern 
Tirsdag 	7,30 0. Thorngren 
Onsdag 	7,30 Nfelser -S14 ern 
Torsdag 	7,30 J. P. Pedersen 
Fredag 	7,30 A. Pollen. 

Alle indbydes venligst, 

Hjertelig Tak 
for udvist Deltagelse ved vor 
kære Faders og Mands Be-
gravelse. 

Paa Familieris Vegne 
Sophie linmmer. 

BogRiring 
og Hjælp med Aarsopgørelse og 
Status, som ifølge Lov skal ved-
lægges Selvangivelse, udføres. 

Selvangivelser udfyldes. 
Joks. Pedersen, 
Hasneeede, Allinge. 

180 Kubikmeter 

Skærver 
ønskes skuet. Let Sten at alaa. 

Niels Raemummen, Rutsker. 

Murstensvægge 
til Nedbrydning sælges fra Vand• 
bygningsvæsenets Kontor ved 

HAMMERHAVNEN. 

••••••••••••••• • • 
Biografen. 
Søndag daii 18. Januar Kl. 8 

Vdkernsoen 
og dens Fugleliv. 

Bedstemoders 
egen Dreng. 

Lystspil 15 Akter. 
Hovedrollen spiller 
Harold Lloyd 

DræningsAkkord 
faas paa 

Ttondegaard i Rutsker. 

Grise 
som bliver 4 Uger den 22, da, er 
til Salg hos Mortensen, Risen--
lund, Olsker. 

En Dametaske 
er tabt og bedes afleveret til 

Kapt. Koefoed. 

HØ til Salg. 
En Stak, det halse Lucerne, sml. 

ges — enten hele Stakket eller i 
Smalpartier. 

Fam. Carl Petersen, 
Stanimerstiatne pr. Humledal St. 

En Lødekvie 
som har beatarret Tuberkulinprøven 
er nl Salg hus karl Espereets 

Olsker, 

Symaskiner! 
prima Svingkraft. — Tieedesyn ia• 
sklner i solid og elegant Udlarelse 
er paa Lager eller leveres pas tie 
Dage. Pris 105 Kr. — Afbetaling 
indrømmes. — Rabat pr. Kontant. 

Rich. Nielsen. 
Tlf. Klemens n. 81, 

Dræningsarbejde 
(Akkord) bias pas 

liondegtosrd I Rutsker. 

Fin 311131(kei  Nlipiisk 
Prima letsaltet 	do. 

anbefales. 

9. 51). £selletetelte  

OL FrHglmarffielde 
Æltemarmelade 

I las Vægt. 

3. .93. Larsen 

brerilimiideleAgisiller 

og 

Ekstraf. Vindruer 
billig Pris, sælges hos 

g3. £CLZDett. 

Olsker 
Rester celisten for 1. Halvaar 

1924-25 af Fogden godkendt til 
Inddrivelse ved Udpantning be-
kendtgøres herved med Tilføjende 
at Udpantning vil finde Sted uden 
videre Varsel efrer den 15. Januar 
d. A. 

Sogneratidet. 

Isl. Lammekød 
Ungt Kød, bedste Kvalitet, er atter 
paa La aer. 

J. B. Larsen. 

Maisflager, 
Mannagryn 

Somoalegryn, 
Bornholmske Byggryn, 

grove, melieinfine, true. 
Fine Java Tapto., Sagogryn 

Boghvedegryn, 
svenske Havregrynt les Vagt, 

Havremel. 
Isted billigste P iser. 

3. S. CaOcti, 

Siolsgarillor C. F, Poillfill 	 I: a t  
Emne: Klelnemede- 

fylder i Dag 75 Aar. Efter at have 1 	mester Samna Isen. 
taget sine Eksamener og haft selv- I Tirsdag den 20. J inuar, Aften Kt. 8. 
*tændte Virksomhed 1 Ferthud Irer 



Laizwiriirie 

NrkNG.Mr41/ 	 iakrs.GASJA, 
NoR1) Det aarlige Udsalg 

begynder Mandag d. 19. Januar. 
	 • 

Under Udsalget gives 10 pCt. paa alle ikke i Forvejen nedsatte Varer I 
• • 

Senge-21dstyr. 
Dobbelt bredt, højrødt Dynebolster, garanteret 

fjertæt udsælges for pr. ni. 
Stribet 105 cm. bredt fjertæt Bolster til Un-

derdyne fra pr. m. 
Hvidt stribet Satin til Dynebetræk dobbelt 

bredt udsælges for pr. in. 
Kulørt, stribet Dynebetræk dobbelt bredt, god 

vaskeægte Kvalitet pr. ni. 
Dobb. bredt, kraftig, rundtraadel Lagendowlas 

udsælges for pr. 
Ubleget dobbelt bredt Lagenlærred Ira pr. ne 
Meget kraftig Kvalitet hellInneJ Hørlærred 140 

cm. bredt udsælges tor pr. rn. 
Spiralsenge udsælges fra 
Spiralmadrasser - 
Hessiansmadrasser med Skraa- og Fodpude. 

prima Kvalitet for 
Reformmadras med fast 1-loseislykke og med 

stribet Stoutbetræk udsælges for 
Barneudtræks-Træsenge fra 
Tilsvarende Barne-Hessianemadrair med Skrue- 

pude fra 
Svære Vaffel-Sengetæpper fra 
God fyldig Ande-Halvdun fra pr. kg. 
Hønse- og Fuglefjer fra pr. kg. 

Yrvidevarer og .9rejler. 
Prima udvasket Medium 72 cm. bredt udsælge s 

for pr. m. 
Extra smuk Kvalitet udvasket Medium 77 cm. 

bredt udse-Iles for 
do. 	do. 80 cm. bredt - 

Aange Kvaliteter rundtraadel Dowlas fra pr. M, 

Illeget svær Kvaliteter kipret Tvistlærred ud- 
sælges for pr. nr. 

Rindtreadet ubleget Tvistlærred fra 
Ekstra god Kvalitet 	do. udsælges for pr. M. 

Ternet Viskedrejl fra pr. m. 
Blegel stribet Haandklædedrejl fra 

Ubleget 	do. 	fra 
Stribet hellinned do. prima Kvalitet 

3,96 

3,0(1 

2 98 

2,25 

2,15 
1,90 

4,46 
15,55 
10,68 

15,20 

15,20 
16,85 

6,15 
6,93 
4,05 
2,93 

0,98 

1,21 
1,48 
0,98 

1,22 
0.78 
1,15 
0,88 
1,13 
0,90 
1,49 

3fulerte Bomuldsvarer. 
Ensfarvede BomuldslIoneller al vor bekendte 
gode Kvalitet. Rosa - lyseolau - grust - hvidt 

udsælges for pr. tn. 
Smukke, moderne, stribede Floneller passende 

	

til Pyjamas o. 1. u.lsrelges for 
	

1,75 
Kulørte Floneller til Kjoler, stort Mønsterud• 

	

valg pr. ni. 148 - 
	1,12 

Prime sviete Velourfloneller til Morgenkjoler i 

	

flotte Mønstre udsælges for 
	

2,20 
Bomuldstøj til Kjoler og Forklre ler, gode 

	

praktiske Mønstre fra pr. ni. 	0,98 
Stribet Skjorteflonel 70 cm. bredt, ekstra svær 

	

Kvalitet, holdbar Farve, pr. ni. 	148 
Cretonner til Kurvepuder m. m. Smukke Go- 

	

belinmønstre fra pr. rro 
	

1,35 

Xlcedevarer. 
Svær Kvalitet Covercoat 145 cm bredt, udmær-
ket egnet til Ridebenklæder, Pige. og Drenge- 

	

Frakker, samt til Drengehabitter pr. ni. 	7,45 
Merlet, meleret Stof 140 cm. bredt, passende 
til Nederdele og Habitter til mindre Drenge 

	

udsælges for pr. m. 	3,30 
En svær, diagonalvævet, merkintlIerel Vare, 

	

190 cm. bred, udsælges for pr. m. 	4,05 
Vor bekendte marineblaa Drengecheviot 130 

	

cm. bredt udsælge» tor pr. m. 9,68 - 6,75 
	

5 85 

Stort Udvalg i Stoffer til Herre-Habitier og Overfrak-
ker. Og yderst billige Priser! 

.71joletejer, 	211dmouseliner 
Er Parti dobbelt brede ensfarvede uldne Kjole- 

	

tøjer i smukt Farveudvalg pr, m, 	2,20 
Smuk Crepe-Mohalrvere dobbelt brede 1 mange 

	

Farver, meget holdbar Kvalitet 	2,48 
Et Parti heluldent Kjoletøj 100 cm. bredt svær 

	

Kvalitet i mellemblaa pr. m. 	3,15 
Solid heluldent, sort og kulørt Cheviolsvare 90 

	

cm. bredt pr. ni. 	4,35 
Prima Kvalitet i helulden Poplin dobbelt bred 

	

i sidste Modefarve og sort 	5,25 
Glatte Fløjler t mange Farver 	 4,90 	2,58 

Sort og kulørt Uldsatin dobbelt Bredde af Mil. 
gasin du Nords eget landet,' rette prima Fa-
brikat, haves i alle kurarne Farver «bælges 

	

fur pr. m. 	6,98 
Denne Kvalitet farts kun i Magasin du Nords Udsalg. 

Prima franske Kvaliteter heluldne Uldrnoueell- 

	

rier udsælges for 3,15 	2,68 

Sardintøjer, 
Kulørte stribede Emmlnegardiner I stort Mon- 

	

sterudvaig udsælges for pr. m. 1,13 • 1,05 	0,90 
Lene, klare, kulede Gardiner udsælges for 

	

Hvide, klare Gardiner haves I meget stort 	
0,6.1 

	

Udvalg fra pr. m. 	0,50 

Err Mængde Rester i større og mindre Mnal udiireiges 
til ekstra nedsatte Priser. 

1,26 

fligeforkkeder 
I praktiske, stribede og blu;eprikkede Mønstre. 

Alle Standser. Frit Valg. 1,75 

Saris' 3ersey-,9ame6enfilæder. 
Svær Kvalitet I gran og drap udsælges for 	3.38 

Xlle Skindkraver 
udsælges med 15 pCt. Rabat og vil pas Grund al mit 

stort Lager foreløbig ikke blive forhøjet 
ved deri ti)e Told. 

"ille Sluser, grjoler, Nederdele 
udsælges med 20-25 pCt. Rabat. 

tilængde Rester 
af elle Arter, fremkomne i Aarets Løb udsælges 

111 ekstra nedsatte Priser. 

V anbefaler alle, der har Brug for Varer nu eller i nier Frem-
tid at benytte Lejligheden under' vort Udsalg, til at købe vore 

i Forvejen billige og kurante Varer til en yderlig nedsat Pris. -
Vi har det største Udvalg, gode, reelle Varer og de billigste Priser 

Restlageret af alt Overtøj kan 

købes til yderst fordelagtige Priser. 

Mindste Rabat 20 pCt. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plancli. 

21iinger ffilibinal og WoUnall 
Ifieb ftrYe frige 	obeber Tamt in)e brune 
iser, iit)( tcri(erter, 	gule Myter og gobe 
kucetr.gi. icelge billigt. 

goioninharcr fcrige, meget billigt, 

og bi giet 4 p(S:t. veb fentaitt .Betetting. 
tutlibeiøtt. 

bios-  Dø en Pige, en Karl 
øller en Dreng, eller mang- 

ler De en svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord.Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte lad 
c.1800 Hjem og læses af Bas godl 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker. 
FlYwSTE DANSK FABRIKAT 

»iNrDet NON Gildikdisudsdlo kudu Tirsdag den 2ilde Jamr. 

   

Jens Hansen. Der gives 10 pCt Rabat paa alle Varer undtagen Uldgarn. 
•••■■••mir 	  

 

    

    



Fineste dansk Iribrilait 
>t K; P.Ø. 

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle 

Storreiser bade til voksne og Bern. 	Prima blaa Molskindsben - 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Rom. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 
111•1011111 

Ade Mennesker, 
!sum har set, hvorltIclee 

Boriholmslevelobilflargenie 
fremstilles, behandles og opbevares, vil gansk# uvil-

kaarligt forlange dette brajfine Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig ;m1ger 

Bbrnholms Vegetabil Margarine. 

Nllinge ileki/dllillos-Nalisill 

Rønne 
Nyker 
Klemens 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Sandstr -Rønne 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Re 
Klemens 
Nyker 
Rønne 

Bon og Helligdage. 

Kwone• 

Fra Rønne 
- Nyker 
• Klemensker 
- Rø 
- Tein 

Allinge 
Sandvig 

Piandvlic 

8,25 12,45 

	

8,42 	1,02 

	

8,55 	1,15 

	

9,10 	1,30 

	

9,23 	1,42 
9,33 1,53 
9,40 2,00 

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

Sand•Ig-Itesnno 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Teln 

Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

*) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

f) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fleilag, 

8,25 
8,42 
8.55 
9,11 
9,26 
9,37 
9,45 

2,00 
2,18 
2,33 
2,49 
3,04 
3,17 
3,25 

6,10 
6,29 
6,46 
7,02 
7,19 
7,32 
7,40 

10,00 
10,08 
10,18 
10,34 
10,53 
11,05 
11,25 

t) 
11,20 
11,28 
11,39 
11,56 
12,15 
12,28 
12,50 

4) 

4,25 
4,33 
4,43 
4,59 
5,18 
5,30 
5,50 

8,00 
8,08 
8,19 
8.36 
8,56 
9,10 
9,30 

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

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

9,12 
9,25 
9,31 
9,45 

10,01 
10,11 
10,30 

./1"■"./1"\ø". 
Km.  elan 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage, 
R.rame-Sland•ig 

[artigt llb jdg. 

fort ftore aarlige Ubfalg begynbet. Manbag 
ben 12. januar og omfatter bele 'ageret af turante 
9.ilanufatturvarer. ZroM be ftabig ftigenbe s43rifer 
paa %aavarer, tan hi bog give Vore gunber en 
))a fe forbelagtige 

Ccerlig frembeetie(3 
2 ti. brebt £agenftof, $cerbi 3,25, 

fcelge for 2 gr. pr. fileter. 
Mieget ZItiifttfrrreb 80 Zre pr. ni. 

bo. 	efftra brebt 90 Zre 
og 301fir, pafeitbe til gorftceber og 

Znitebetrd i focer, agte SNal. 90 Zre 
ffilaapritret Zirt 110 øre ni. 

It riel 91efter af gkebevarer til Zrengetoi og 
Weberbele fcelge for fjalb 43rW og berunber. 

%efter af Stioletøier f)alo s]3riL 

more 5Sarer er inbrobt til bittigfte Zag(3pri,3 
og affigevel giver vi 10 1161 	paa Mie vore 
.1fleter»aver. 

'torlanets Ninels1-?us 

WWM1 

De bide 

114111990116•11.199•0••••••••••••4 

i beoer om Zere. 3eftillinger paa 

Slioherfrø, Ortrftsø, 9iøefrør Znajwb 
tit Roraarffleyering fnareft. 

frie £-;'orubbeftiffinger fcelWinieb ftorft 6`)aranti 
for ?Inalyfe og unber Dontrof. git)eite 
der banner et folibt 13;rmiblag for s:)aitbelen, 
rPvfor bife bebeS benyttet. 

Nordiandets Handeishus. 

Mirer bet hebfte t4rtrubiel, 
og 'Prtferne et 'kialebet3 »eb ;?(Melitning fra £ager 
pr. tontaut: 

etore Darinbe ZerMOire X:41dd a 450 pr. I)1. 
bo. 	bo. gi Oberst( 425 

firlifte ['arp. 63agoi,-,, meget fraftige 3,75 
Srustri~Britetter, meget renlige 325 SO kg. 

tftjarliningglit a 2 Slir. 
for Sunfel og Yifkering berehe  25 Sre 1)1. 

91orblanbet5 tntuom41145 

herlir i Nordbordolms bebe 

Stemte Lager og Udvalg af færdigsyede Klædninger, Ov-
erfrakker, Ulstre, StortroJer, Regnfrakker, /Istorjak-
ker, Benklæder og Veste. 

Et meget stort Parti bløde Berrehatte til ekstra godt Køb 
samt alt henhørende til Herrelingeri til allerbilligste Prier. 

Lager af Klæde, saavei billige som gode Kvaliteer: Dertil 
el pænt Udvalg i Kjeletojer, Bomuldstøj, Lærreder, Dyne-
oj, Fjer, Uldtæpper, Bordtrapper, Haandklædelirejl int 

alt henhørende til solide Mattutaaturvarer. 
Et mægtigt Liger af Trikotage og Garn - al af beds'c 

Kvalitet 	saa Folk er altid sukker pas at fas gode Varer lul den bil- 

tigste Pria, naar de køber hos nug. Derfor kan jeg med mi Samvit-
tighed anbefale Folk fra By og Land at gere Deres 1 idlfib hos mig. 
og De skal ikke blive skullet. 

Xanden. 

Vort store Lager af 

Klædevarer 
anbefales vore ærede Kunder. - Da der er 
Udsigt til yderligere Prisstigning paa alle 
Uldvarer, er det klogt at forsyne sig i Tide. 

Habitter syes efter Mital paa faa Dage. 
For god Pasning garanteres. 

Kulørt Habit, syet efter Maal 
Blaa Serges Habit 
Ekstra lin blaa Habit 
Nulort Kamgarns Habit 

Nordlandets Handeishus 

IL.
BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

*NI 	9111/110••••••  

93 Kr. 
97 - 

125 - 
135 - 

Nordial-lot ■aw"ii,"~' meri~1~1111~111111~11•1 Billigste Annoncepris. Læse. overalt paa 


