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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
fri/dm 1 el Aoial uf inlads( 161)0 Lemp/. 

eg forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge 
Sandrig, 0134er, Rutsker, Re ne Klemensker 

„Nord-bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre lien ed 
bliver last t etburre Item og egner sig der-
or bedst til Artriering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Beltendlgereiser uJ enhuer Art 
plasma Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efltr- elkr Af lysninger, Auktioner tie. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hutr fredag; kan bestilles paa alle 
Poslkontotrr saml pap Bladets Kontor og 
koster 1  Kr. halimarliz. 

høvsprin,g. 

Se, stuen Solskinsfingre sysler 
blandt de sødtbespændte Kviste, — 
løsner sagte, hvad der snærer, 
og befrier et krøllet Blad 	— — 

Kulskært kryber spæde Lemmer 
frem af Svøb, der lydløst brister, 
gyser sødt og glider nøgen 

udi Luftens Bad. 

Ægget under Svalen brisler, 
Puppen gaar itu. 

Nyfødt bruser Foraarsdagen 
i det nøgne Nu 	. . 

L. Holstein. 

flyvemaskilln du Skru. 
—o- 

- Den østriske Videnskabsmand, 

Professor Raimund Nimfuhr har kon-
strueret en „sitrende" Vinge for Fly-

vemaskiner, som Luftsportens øver-

ste Autoriteter mener vil revolutio-
nere alt Transportvæsen. 

De hidtil kendte Flyvemaskiners 
Planer har ikke kunnet sammenlig-

nes med Fuglenes Vinger. Man 
har ikke med Rette kunnet sige, at 
Mennesket var i Stand til at „fly-

ve".— Aeroplanerne maa nærmest 
sammenlignes med Drager, der træk-
kes gennem Luften al en Skrue. 

De naturlige Flyvere — Fuglene 

og Insekterne — har jo ingen Skrue 
eller anden Propel. 	Deres Vinger 
er baade Bæreflader og Fremdriv-
ningsmidler. Og den naturlige Vin-

geflugt er mere økonomisk end Skrue 
driften. 	Hvis man tænkte sig en 

Albatros saa stor som et middelstort 

Aeroplan, vilde den kun have 10 

Hestekræfter mod Maskinens 200. 

Hvis man kunde konstruere en 
rationel Vingeflyver, vilde Maskin-

kraften altsaa kunde nedsættes en 
TyvendedeLogladtbefordringen vilde 
blive heade lettere og billigere, saa-

vel ved Anskaffelse soul i Drift. 

Opgaven er nu løst af Professor 
Nimfuhr. Efter hvad der foreligger 

lader Iran dog ikke Aeroplanens Vin-

ger baske i Luften som en Dues 
eller Stærs. Derimod efterligner han 

de Insekter, som man ofte ser hænge 
næsten ubevægdig i Luften med 
hurtigt dirrende Vinger. 

Set paa Afstand er Professorens 

Aeroplanvinger stive og fastsiddende. 

Det er kun deres Underflader, der 

dirrer. — — Planerne er nemlig 

dobbelte og bestaar al en Ovre, 

fast Plan og en nedre, sneget elas-
tisk Hinde. Idet en pneumatisk 

Maskine støder Lidt hid mellem de 

to Lag, vil Hinden pustes noget op 

for atter at trække sig sammen, naar 
Luflpressel ophører. Ved hurtig skif-
ten mellem Pres og Slaphed kan 

mio bringe Hinden til at „pulsere", 
at dirre som et Tronuneskind, og de 

Luftbølger, som opklar herved er 

stærke nok til at hæve og drive Ae-
roplanet. 

Det lyder næsten utroligt, men de 
sagkyndige Ledere af Zeppelin-Vær-

kerne og Fokker Fabrikken har god-
kendt Beregningerne og traadt hid 
i Direktionen for „Nimfulirsche Se-
gelflug Syndikat". 

Selvfølgelig er der ogsaa foreta-
get praktiske Prøver, som alle er 

faldet tilfredsstillende ud, men Ap-
parater i stor Stil skal man først nu 

til at bygge i Amerika. 	Store Fl- 
nansgrupper har konkurerel om at 

erhverve sig de værdifulde Patent-
rettigheder, og en amerikansk Gruppe 

er"-gasel af nied Sejren. 

Professor Nimfuhr og hans Assi-
stent, Ingeniør Gazda, har ikke alene 

opfundet de vibrerende Vinger, men 

ogsaa en Metode tit al stabilisere 

Lultfarttøjer, saa de automatisk hol-
der sig i den rette Stilling og ikke 

kan kæntre. 
En engelsk Luftfarts-Autoritet ud-

taler, at Luftskruerne snart vil for-
svinde, og at en efter del nye Prin-

cip bygget Flyver vil kunne trans-
portere flere Hundrede Mennesker 

samtidig over Atinnterhavel billigere 

end el Datimslcib. 

Naboens Lykke. 

Længe var der saa lydt og stille 
Inde bag Naboens Køkkendør, 
Der høres ingen Vandhane-Kilde — 
og intet derinde er som før. 
Hvad er der sket med den unge Kone 
— hvor er den fordums travle Tone ? 

I Morgenstunder jeg lyttet gerne 
til Lykkens Stemme, der løftet sang 
bag Dørens Verden, hvor smaa 

og fjerne 
Akkorder og smaa Tallerkener klang. 
Hvor er hun henne, min Morgendue, 
deri unge, fro og kurrende Frue ? 

Hun er ikke rejst ; thi Mælkemanden 
sætter hver Morgen, jeg Iror, en Pot 
vedKøkkendøren, maaske halvanden. 
— Gid dog urin Due har del godt! 
Hvor kan del være hun ikke kommer 
og hilser mig med sin unge Sommer, 

ErManden rendt fra sin tapre Terne, 
beaael aahent Forrædderi, 
og styrtet Hjemmels guldklare 

Stjerne —, 
og revet bort min Melodi ? 
Hvad 6r Meningen? Ja, jeg vil vide, 
hvad der er sket paa den anden Side? 

Kari være Sygdom er til Huse 
og Feber hærger den hvide Kind ? 
Maaske hun sover, min stille Muse, 
med Dødens Syner i sit Sind ? — 
Aah, jeg vil sprænge de stængte Døre, 
vide hvad godt jeg her kan gøre. 

Der et Jo ingen, som hjælper hende 
og siger Mælkemanden al. 
Og hvem skal passe den syne Kvinde 
og vande Vinvets Fuchsia ? 
Tiden gear, og jeg næsten glemmer, 
at Jeg har elsket de tinge:Stemmer. 

Jeg tog pas Landet, var længe borte 
i gyldne Timer, i Lykkens Lyst. 
Menu mine Glæder er sari korte —. 
Da jeg kom hjem, var Huset tyst. 
Den samme stille, forladte Tone —. 
Hvad er der dog sket med 

den unge Kone? 

Da hører jeg en Hverdag stille 
en Lyd, der vækker mil Jubeiraab. 
Det er en spæd og en anden Kilde, 
en Moders Hjerte, en Moders Haab. 
Nu forstaar Jeg, der var saa stille, 
for nu har Naboens fattet en Lille. 

Den, der lever af at hilse Livet, 
bylder Lyden af al sin Sjæl, 
Jeg syntes noget blev mig givet ... 
og er lyksalig af Barnevræl 
Køkkenet lever, Tallerkenlarmen. 
En Fuclisin gløder i Vindueskarmen. 

Emil Bønnelyoke. 

'1elluesker 
og Vorileusliorprg. 

—o— 

Der er for Tiden to tilsyneladende 
modsatte Strømninger oppe i de 
moderne Samfund. Den ene en 

stærk Vedhænger ved Hjemmet og 

Sproget og en dermed sammenhø-

rende National Trang til Selvhæv-

delse, den anden en midtpunkifly. 

de» de, kosmopolitisk Tendens til al 
lære hele Kloden at kende, udsøge 

sig de bedste Eksistensbetingelser 

efter Devisen: Ubi bene, ubl patria. 

De forrige Generationer havde tvis-

tel vidlløblgt one Ud v an d ri ni-

g e ri og deri set et nationalt og ø-

konomisk Tab for del Land, der for-

lades. I Nutiden drøftes dette Spørgs-

maal Ikke sart meget, eller man an-

lægger helt andre Synspunkter. Thi 

den Regel har stiltiende fanel An-

erkendelse, at en hvilken som helst 

hvid Mand eller Kvinde (pna rela-

tivt fan Undtagelser nær) uhindret 

Iran bosætte sig hvorsomheist paa 

Kloden det behager liam eller hende; 

Til denne saa godt som frie Ud-

vandringsret svarer altsaa en Indvan-

dringsret. Alt lait Individers og 

Krzellers frie Rørelse, endnu et Skridt 
henimod „Jordens forenede Stater", 

om man vil. 

Og dog vil man kunne pege pari 

Undtagelser, en karakteristisk og 

sælsom Forblindelse glk endnu ved 

sidste Aarhundredslcifte hen over 

Europas Kontinent, da Sympatierne 

i den Sydafrikanske Krig var paa 
Boernes Side, skønt Englænderne 
ikke blot var i Flertal i Transvard, 

men endog betalte de ni Tiendedele 
af Landets Skatter, mens der dog 

nægtedes dem Indflydelse paa Re-

geringen. 
Men endnu er der langtfra fuld 

Gensillighed mellem den hvide og 
den gule Race, de to der behersker 
Verden. 	De Gule spærrede i sin 
Tid deres Lande af for os. Vi tvang 
dem til nt lukke op. I Spidsen gik 

Amerika og England, henholdsvis 

overfor Japan og (efter flere Krige) 

overfor Kina. 	Men den Dag istag 

er brude de Forenede Stater og Au-

stralien (med flere andre britiske Ko-

lonier) ret forsvarligt lukkede mod 
g ir I Indvandring. 

Er her ikke en vældig Anomali 

tilstede? Er den der — kan vi da 
linde en Undskyldning for den ? -

Hvordan tager Verden sig egentlig 
ud for os Hvide, nem vl vil se al-

lermest opjeklivt paa den? 

— — 
Vi ser Sand und (resten, hvor vi 

før ikke troede, al der var Plads el- 

ler Livsbetingelser for dein. 	Deri 

Omstændighed, at man i Guld fandt 

del mest praktiske Ornsretninganiid. 
del, som tillige var en nogenlunde 
stabil Værdimaalestok, førte til det 

sidste Aarhunciredes mest eventyrlige 
Proletarvandringer, ja gjorde hidtil 
lidet kendte, interesselise Egne til 
hede Spekulations-, Forbryder- og 
Spillehelveder med frygtelige Ha-

zardkampe om Lykken. 
Vi behøver blot at nævne Kalifor-

Men, Australien, Alaska—eller tænke 

pa'a nogle af de Steder hvor der kan 
vokse Gummitræer, findes Stenolie 

Kul eller Malm. For Tiden udrus-
tes saaledes hele Røver- hære, der 
fra Peru og Ecuador drager ind i 
det sydlige at Kæmperepubliken Co-

lumbia i Sydamerika, gør den der 

levende ublandede indianske Urbe-
folkning til Slaver og plyndrer de 

rige vildtvoksne Gummiskove.) Og 

det lykkedes Mennesker at smidig-
gøre sig til al leve under næsten 

alle Himmelstrøg. 	Kun i de aller- 

usundeste Tropeegne tærer een Dag 

under Palmerne dog endnu mere 

paa os end to under vore Bøge, og 

den Drik, der kan tantes nnder nord-

lige Bredegrader, bliver Gift under 

de lodrette Solstraaler; del Hugor-

mebid som vi her har Modstands-
kraft imod, hringer Døden i Sydkina 

eller Centralamerika. Omvedt bliver 

deri Farvede Ira det tropiske Asien 

hurtigt angreben af Tuberkolose paa 

Østersølandenes taagesvøble Sletter, 
og han mærker Livskraften svinde 

uden mange Lidelser, uden at fatte 

hvorfor. 

Der er intet nyt heri. Og dog 

gør Folk sig det i Reglen ikke klart, 

at vi alle til en vis Grad er stavns-

bundne. Man maa selv trave besøgt 
Troperne for ret at fatte dette. Jeg 

saa det bedst pas Ceylon som var 

det hede Land jeg for ende! Aar si-

den først korn til — og det er enda 
et af de sundeste —. Hvorfor var 

Europæerne her endnu blegere og 

hvidere end i Europa ? 	Eller var 

det blot tilsyneladende, soin en Art 
Modsætning til alle de andre Schat-
teringer? Hvorfor var deres Bevæ-

gelser saa trætte, slappe og 'natte, 

hvorfor deres Blikke saa sløve ? Ak 
de saa ikke Herligheden omkring 
sig — det vældige Naturskuespil, 
uaar SydvestMonsnmen kaster Oce-
aners Bølger mod den blodignede 
Strand, og de farer til Himmels som 
en Række kæmpemæssige, levende 

sprudlende Geyserr, mere end hun-
drede Fod høje, for aller al opløse 

sig i Regnbueskuer og synke kraft-
løse til Jorden tor Foden af stive 

Koloispalmer, hvis strittende Kroner 

kun dirrer svagt I Vinden. De ev-
nede ';ikke mere at glæde sig over 
noget af dette. Malariaen eller Le-

versygdommen havde mærket dere, 
Pas Levinia-Iløjer`, i lange Flugt-

stole las de syge med tavse Læber 
ng glansløse Blikke. 

Eller drag til Pufo Periang ved 
Mainkkakysten. hvor isknirtiVand sne 

gaadefuldt brister ud af Klipper højt 
oppe i Urskoven, og hvide Fosser 
styrter sig ned al stejle Fjeldsider. 

Eller til Singapores berønde botani-

ske Have, hvor den vældige Victo-

ria regla f barok og betagende Skøn-
hed — gul, hvid og grøn — ligger 
med tunge Blomster paa de stille 

Damme, medens Insekter farer hen 
over Krampe-Aakandernes Blade, der 
som en Flotille al flade, grønne Bande 

er forankrede deromkring. 	Der er 
en øjenlyst af blændende Farver—

med Tavshed, dødlignende Tavshed. 
,Og endda kun fas km herfra ligger 

den larmende Verdensby, Tropernes 

Karttuago, næsten lige under Ækva-
tor, et Midipunkt for Jorden, et Mø-

dested for alle Racer. 

Eller til Honkong, hvor den sorte 

Død har hjemme, men hvor den saa-  
godtsoen aldrig angriber de Hvide, 

som bor i paladsagtige Villaer op-

ad den stejle Peak, paa en vidun-
derlig Trone højt over Smudset og 

Elendigheden ved dens Fod. 	Og 
alligevel kommer de Hvide næsten 

elle til at lide under de langsomt 

dræbende Klimasygdomme, vinge-

skydes indtil de ogsaa bringes til 
at lægge deres Ben til Hvile i den 

skønne Dal helt nede ved Vandet 
— Kirkegaarden med de mange 

lyse, sorte eller gyldne Monumen-

ter, som hedder Happy Valley 
Eller til Shatighai, til Østens Sodo-

ma og Østens Paris, Byen med den 
lange Historie, megen Nutidsletsin-

dighed og de mange tunge Taarer. 

Eller til Tschifu, til Brønden, hvor 

de nyfødte overflødige Pigebørn kas-

tes ned. Eller gennem Shantung-
og Tschili-Provinserne med den u-
endelig blodige Historie, til Peking, 

før en Kejserstad med lueforgyldte 
Templer og Himlens Søns sorte Tro-

ne, nu Hovedstad for en Republik, 
hvis Sammenhold er uprøvet -- eller 

til Japan 'ned dets besynderlige El-

skovsmoral, som det nu er i Færd 

med rit forandre efter europæisk Pas-
virkning — eller helt langt mod Syd 
over Linien, til Australien, hvor en 
farvet, underlegen Menneskerace er 
fortrængt af de Hvide eller forgiftet 
til Døde ved Alkohol ; eller til den 
ensomme Passkeer, hvor sælsomme 

Stenstøtter vidner om en Fortidskul-

tur, hvis Minder og Tegn ingen nier 
ken tyde. Og endelig alter tilbage 

tit Amerika, hvor den hvide Race 

har udviklet sig jerithaarclest, hævet 
sig til den praktiske Nutids højeste 

Tinder 	over Gravene at Millioner 

at slagtede Mennesker. 	(Forts.) 



Allinge 
K irkegaard. 

Vand til Vanding pas Kirke-

gaarden kan fans udenfor i Brøn-

den paa Moseløkkens Stenbane. 

Kirkeværgen. 

Gaaseceg til Salg. 
Egelund, Klemensker.  

Telefon n 54. 

Eo brag! flekkeisemsklee 
(bornholmsk Fabrikat), .2 dobbelte 
og en enkelt Ra.lienser samt 2 Fje-
dervogne er ilt Salg hos 

Smed E. Mogensen. 
Telefon Rutsker 

Nogle Tdr, Land 
Roer ønskes til Lugning paa Akkord, 

L. Westh, 
Kattedalen, Allinge. 

Priserne meget nedsatte 
paa 

Cykle [1 1( og Slailger. 
Mit Reparationsværksted anbefales. 

217. C. 

Tein og Omegns 
Brugsforening 

afholder ekstraordinær Generalfor-

samling Lørdag den 21. Maj, Kl. 
2 Eftm. 

Dagsorden. 

Lenapørgarnaalet, til Uddeleren. 
Eventuel! Bestyrelsesvalg. 

BeityrsIsen. 

Gode I-16ns 
og Kyllinger 

købes til højeste Dagspris. 

J. Pedersen. 
Tein Brugsforening. 

ANNO Biogral 
2den Pinsedags Aften Kl. 8. 

Illerprliskollilens 
biler 

eller 

koden med Millinene. 

Pilefløjten. 

Jeg har skaaret mig an Fløjte 
al en nyfødt Pilegren. 

Om 1 synes at dens Lyd er grel 
og Klangen ikke ren, 

om I lindet at dens Toner 
har en utilbørlig Højde 

er det mia 	lige kært, 
jeg har skaaret mig ell Fløjte. 

Gin f synes, jeg skal øve 
mere mandig Bedrift 

end al fylde fere Øren 
Med min Fløjtes skarpe Pift, 

vil jeg svare jer:—al heller end 
at klynke syg og miet,  

vil jeg glæde mig i Stilhed ved deri 
Fløjte, jeg har skaaret. 

Jeg vil sidde paa en gammel 
vejrbidt, mosgroet Kampesten 

med dem Fløjte jeg har snittet 
al en nyfødt Pilegren. 

Og navr Skæbnen vælder mod mig 
med et Tungsind, der forvilder, 

vil jeg kæmpe kækt mod Sorgen 
med min Pilefløjtes Triller. 

Cbr. Slub largirnsen. 

Eraa Vodtur 
gennem 8uropa. 

Serves fortailler om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Klokkerne ringer fra den store 
Domkirke; det er anden Pinsedag, 

Til de dybe rnalmfyldte Toner blan-

der sig Lyden af andre Klokker; fra 
alle KerIns Kirker ririges til Andagt. 

Vi gaar en Tur gennem Hohe Strasse 
— Byens Hovedgade, der minder 

saa meget om ,Slrøgel° i Køben-
havn. Saa nærmer vi os aller Dom-
kirken. I Grunden burde en saa-

dan Pragtbygning ikke byggesi en 

Fabriksby; ren, hvid og skær burde 
den staa ude i Guds frie Natur og 

lyse op imod Himlen ; men Kul-
røgen smudsker den til, og hvad 

hjælper den idelige Alvadskning og 

Oppudsning; inden de er færdige 

med den kolossale Renselsesproces, 
der tager Aar, maa der begyndes 
forfra igen. 

Vi gik indenfor. Ogsaa idag var 

her mange Mennesker, men Folk 
gik og kom efter Behag; Gudstjene-

sten overværes slaaaende, der er in-

gen Siddepladser, og man kan fær-
des overalt. Utallige Seværdigheder 

og Kostbarheder er der herinde -

herlige gamle Glasmalerier; 726 Fi-

gurer af Sten, ca. 2 ni høje, fore-
stillende Apostlene, Helgener og Kir-

kens Mænd, er opstillede i Nicher 
langs Væggene; — i de 7 Kapeller 

bag Koret findes herlige Gravmonu-
menter o. s. fr., men mest beund-

ringsværdige er de høje slanke Buer, 

der bærer de mægtige Hvælvinger. 
Vi tog Afsked med Kirken og gik 

over til Centralbanegaarden, der var 

ny og opført I en tiltalende Stil. 
Overall herskede Pinsetravlhed, og 
festklædte parlumeduflende Menne-
sker ilede ud og ind. 

Blandt de mange seværdige offent-
lige Bygninger man nævnes Read-
huset (gotisk Stil) og .Tempelflus„, 
gammelt adeligt Slot fra det l2te 
Aarh., bygget i romansk Stil ; end-
videre „Giirzenich”, ogsaa en garn-

mel Bygning, hvis Festsal er 54 ni 
lang, 23 m bred, med kostbare Væg-
malerier. 

-Det virker trættende at strejfe en 
By igennem paa kryds og tværs -

selv om Gaderne er asfalterede —, 
vi længes mod alt det grønne og 
skønne, der findes ude I Naturen. 
Om Eftermiddagen vandrede vi der-
for ud i Volkagarten, hvor 'der var 

en lille Sø med Bande, Restaurati-
oner og en gammel Borgruin. Her 

var mange Mennesker, Liv og Løjer 
pas bredt, folkeligt Grundlag, og de 
vi om Aftenen vandrede hjemad, 

var det mellem syngende skarer, 

der i lange Rækker, Arm i Arm, 
vandrede gennem Gaderne, medens 
Skrupiusserne tullede og Kineserne 
knaldede, akkurat som herhjemme 
Nylaarsallen. Men uanfægtet af al 
Larm sidder den adstadige Bor-

ger i sin Slol paa Forlovet udenfor 
sit Hus og læser sin Avis i det svin-
dende Dagsskær. 

Det var varml, næsten lummert ; 

de fleste gik i Skjorteærmer. Hvem 
kan sove I disse lyse Aftener ? -
Efter Aftensmaaltidel maatle vi ud 

igen, gennem „Strøget" med de over-

daaclige Vindusudslilfineer og den 

berusende Duft af Parfunier, ind 

Augusta-Hallens glasdrekkedeGader, 

hvor det elegante Publikum prome-
nerer, Her faer vi de sidste ufor-

glemmelige Indtryk af Købt, Kirker-

nes By, Verdensbyen. 
Og da vi ,endelig ligger hjemme 

i Hotellets Senge, stiger Byens Larm 

gennem de paa Grund af Varmen 

anbentstaaende Vinduer, og selv I 
Drømme hører vi Kanonslagene, der 

dundrer den alvorlige Del al Pin-

sen ud 

Næste Morgen forlod vi KeIn, og 

i Udkanten at Byen korn vi forbi 

Boder og Telte, hvor søvnige Gøg-

lere gjorde Morgentoilette. 
Egnen var flad med Marker og 

Enge, og store højrøde Valmuer 
prangede mellem Kornet. De lov-

priste Vinbjerge og knejsende Borg-
ruiner saa vi ikke noget til, men 
benved Middag naaede vi atter Flo-

den, der lier gjorde en Krumning 
ved en lille Landsby. Efter at have 
passeret denne Fandt vi et Sted bag 
en lille Ø, hvor vi besluttede at gas 

i Vandet. Strømmen var alligevel 

meget stærk, og del kneb med at 
faa Fodfæste paa den stenede Bund. 

Da jeg vilde tage en Dukkert, mi-

stede jeg Fodfæstet og blev revet 

med al Strømmen. 
I Løbet af et øjeblik havde jeg 

tabt de andre af Syne, det var lige-
son' Flodbredden gled forbi mig. 

Jeg gjorde Svømmetag med Strøm-
men og var stol! over den Fart, 

Jeg kunde opnaa. Længere ude gik 
en Passagerdamper — ogsaa med 
Strømmen —, dens Fart syntes ikke 

større end min. En vanvittig Lykke-

følelse overvældede mig ; del var 

just den rette Maade at komme 

rundt I Verden paa. Jeg lagde mig 

pas] Ryggen og agerede Skruedam-

per med Benene — tju hej ! 
Men pludselig kommer Betænke-

lighederne. — Strømmen fører mig 

længere fra Land; nu er jeg alle-

rede ud for Landsbyen, hvor Flo-

den gør en Bøjning. Med Anspæn-
delse af alle Kræfter arbejder jeg 

mig indefter ; Fornøjelsen er borle. 

Strømmen er stærk, Landsbyen gli-

der forbi med alle dens Haver og 

Huse, først et Stykke paa den an-

den Side laer jeg Fodfæste og ar-

bejder ulig forpustet ind. 
Langs Flodbredden løber jeg til-

bage; ved Landsbyen et lille Hvil ; 

hvorledes skal jeg slippe igennem, 

nøgen? Mon de andre ikke skulde 
være saa fornuftige at komme med 
mine Klæder ? — men der kommer 

ingen. — Saa gør jeg de vovelige 

Skridt, langs Flodbredden sniger jeg 

mig igennem, og mine Bestræbelser 
krones med Held. Næsten alle sy-
nes at sove til Middag, kun nogle 
legende Børn skræmmes af „Vand-
manden'. 

San gear det atter I Løb 111 jeg 
neer mine Rejsekammerater, der 
utaalmodtge ventede min Tilbage-
komst og ironisk spurgte, om jeg 

atter havde været I 

Næppe færdige med Paaktreduln-

gen trak det sammen til Torden, 
og vi nuratte søge Ly i et lille Færge- 
hus, hvor der ellerhaanden samlede 
sig el lille Selskab, og en Kone 

Trakterede med Kaffe. Herfra kunde 
vi se de første kegleformede Rin- 

bjerge. hvorimellem Lynene knitrede 
og Tordenen rullede. 

Da Uvejret trak over gik vi videre 
og uanede henad Aften en lille By, 
der var sammenh"ggel med Bonn, 

Soofigeos rolle Brug, 

Folk er ved al blive sparsomme-

lige, skrives Jens i „Dg. Nyli.": 
Der var en Tid, hvor en Tikrone 

var en Enkrone, — del var hell van- 
vittigt. 	Naar man mødte en god 
Ven, kranie man ti, der gjaldt for en, 

men saadan er det ikke mere. Naar 
man nu gear hen i en Bank, kraner 

man øen, der gælder for ti — de 

ni er nemlig Renter og Provision. 

Delte er klin et lille Præludium, 

lur jeg gaar over til at tale om min 

Ven Carl Hedenip og hans unge 

Kone. Jeg har gaael i Skole med 

Hederup, og jeg sendte en SølvItie-
si, da lian giftede sig. 

Han er noget paa el Kontor, men 
ikke noget videre. 	Hans Kone er 
sød, men holder af at more sig, 
som de fleste unge Koner gør det, 
men hvor skal Manden tage det 
fra ? 

Han er lor klog til at lage af 
Frimærkekussen og for dum til at 
indsmigre sig hos sin 

En Tid lang sad de hjemme og 

kedede sig hver Søndag, og Konen 
begyndte at tro, at lurir var uheldig 

gift og ikke blev forstaael al sin 
Mand; men sno tik min Ven en uf 

de bedste Ideer, Iran har fartet i sit 
Liv, og nu lever de lykkelige og 
glade, og hver Søndag gaar med 

herlige Forlystelser, der ikke koster 

en øre. 
Hvordan de bærer sig ad med 

det ? 	Det er ganske simpelt, de 

læser blot Bladenes Annoncer. Lør-
dag Alten lægger Ægteparret deres 

Slagplan, og næste Morgen bringer 
de den til Udførelse. Naar de har 
læst om en Mand i Skovshoved, 

der har en Motorbaad til Salg, rin-
ger de til ham Søndag Morgen og 
siger, at de godt kunde have Lyst 

til at eje meden en Baad. 
Dette er den rene og skære Sand-

hed, thi hvem har vel ikke del? 

Manden i Skovshoved bliver glad, 

og Haderup spørger, om han Iran 

prøve Baaden for Eksempel I Dag? 
San snakker do lidt om Tingene, og 

Enden bliver, at Baader] skal ligge 
klar i Hellerup Havn Kl. 11. 	Sas 
kommer Hederup og Frue, og de 

synes godt om Banden, og sen sej-

ler de rundt I Havnen hele den Dag. 

Naar de hen paa Eftermiddagen si-

ger Farvel til Manden, siger de til 

ham, at nu skal de tænke over det, 

og saa gør de del i de nærmeste 

Aar. 

Paa denne Maade gaar hver Søn-

dag — og Forlystelserne varieres 
stadig. 

Den ene Søndag ser de paa en 

Villa i Glostrup, og da Hederup er 

en lorsigtig Fyr, og hans Kone ser 

sød ud, bad Ejeren dem blive til 

Middag. Den næste Søndag prøver 
de et saa godt som nyt Automobil 

og køres rundt i Nordsjælland i det 

herligste Vejr, og det koster all sam-

men ikke en øre. 
Hedenip, der er et Ordensmenne-

ske, skriver omhyggeligl op, hvem 
de har besøgt, thi en Gentagelse 

kunde nemt føre til, at en Søndag 

blev ødelagt, og Familien er nu ble-

ven en Smule forvænt med Anven-

delsen al deres Helligdage. 

— — 
Jeg har fremdraget Familien He-

derups Forlystelsesprogram, fordi 
det synes mig al stenane med den 
Kurs, der maa styres af Samfundet, 
som af hver Enkelt, om vi skal kom-
me ud af den pekunlere Misere, vi 
er inde .i. Jeg har fortalt Historien 
til en Del Mennesker, og det er  

hændt, at en or,,,, anden har beklaget 

?dander:, der har Familien paa Søn-
dagsbesøg, men jeg kan ikke se, 

at der er ringet i dell 
Naar man har en Annonce i Avl-

sen, er det da virkelig ramt at se, at 

deri virker. 

fra publikum 

Vandforholdene paa Kirkegaarden 

har i aarevis været daarlige, og 

bedre er det ikke bleven. Er Brøn-
den for lille eller Pumpen daarlig. 

maa det vel kunde laves svaledes, 

at Folk ikke behøver al lage Vand 
med hjemmefra. Det bedste vilde 

jo være !ned en Vandledning, som 
jo dog ligger 588 nær ved Kirke-

gaarden, at del uden stor Bekost-
ning for Byen let vil kunne anlæg-

ges. 

Delte til Overvejelse for rette Ved-

kommende, da disse Forhold ikke 
godt kan vedblive. 

Mange Interesserede. 

Allinge Apotek 
vil, sas længe Strejken varer, i Hen-

hold til minialeriel Tilladelse, være 
lukket hver Dag fra Kl, 12-1.' 

Endvidere vil der ingen Nattevagt 

være til Stede fra KI, 8-91/2  Aften 

Foreomgoo Hornholm, 

(Allinge Afdeling), 

Generalforsamling 
pas Raadhuset Torsdag den 19. 

ds. Kl. 8. Nye Medlemmer optages 

,93i1 afgaar 
mellem Allinge Havn og Hammers-
hus hele Pinsedags Eftermiddag -
hver halve Time. 

Tur 1,50 pro persona. 

En Barnevogn 
er til Salg. 

Bladets Kontor anviser.  

Short moderne Skuespil i 4 store 
Afdelinger med den for sin Skøn-
hed berømte Mia May i Hoved-
rollen. 

Bemærk: Spilletiden forandret til 
Kl. B. 

Eng. Derbyshire Ovnkul 
er de bedste. 

Knuste og harpede London Gaskoks er de bedste. 

Elsvick Smedekul (engelske) er de bedste. 

Alle Bestillinger ekspederes prompte. 

Nordlandets Handelshus. 

Færdiglavet Gulvfernis 
smuk og stærk at slide paa. 

Bedsle Linolie Fernis. Alle Malerfarver herdignarle i Danser. 
Torrell4e. Ægle Terpentin. Alle tørre Farver lor Kalk. 

Alle Slags Pensler, Borster, Kalkkoste og Tjærekoste 

JiarD[anbet Øantlet4IjnW,  

Nye Spande og Ballier, 
svære, af bedste Galvanisering, sælges til de nye lave Priser i 

Nordlandets Handelshus, 

Nye svære Jærnvinduer. 
Galvaniserede Grlsetrug. 

Glasserede Svinekrybber. 
Glass. Lerrør og Cementrør sælges i 

Nordiandets Handelshus. 

sælges 



tf',,Lititrifi_ 

4tz,„ 	Alle Slags 	--4:1... 

~mk. Værktøj 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Poreelmn og hele Køkkenudstyr 
l billigste Priser. 

%tillige %bikini at !Vrohffionctning 

Fra 1. April er Priserne 10 pCt. lavere for 

Sparrer. Tommer, iltiskolislirdiler 
og syrlsyoosko 

Vi har mange gode tout, Sp.Irler, firxdglei 
der, alle Bredder, alle Tykkelser. 

Fuskaarne særlig stærke Ildskudahrterlder 3 ',• rig  1 rykke 	I ti 
og 7 Alens Længder sælges særlig billig I 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbrændt los 

Yortland 
Cement i Sække 
er pas Lager i 

Nordloodols Halidelslllis 

         

 

Sinesie 6run 
Xrystal— G.S'æ 6e. 

Prisen er nedsat til 50 Øre Halvkilo. 

Bedete grøn Sæbe 
Prisen er nedsat til 45 Øre 1/1 kg. 

.7. A. Larsen, Xtlinge. 

 

         

  

Et mindre Parti 'prima fuldvirket 

  

 

Klipfisk ø 

udsælges til 50 øre Halvkilo. 

sg. 2. Larsen, XIIinge. 

 

  

Y('ummer,  

   

hele og halve Dasser. 
Prisen er meget nedsat. 

Kogt fersk Laks i Deaser. 
Muslinger i Danser. 

(Isters i Daaser. 

Franske Sardiner, ægte Philipe 

„Sardiner, norske, røgede, 
i Olie og Tomat. 

Prima norske røgede 
Feriesild i Tomat. 

Heler i Daaser. 
Skind- og benfri Appetitsild  i Ds. 
Gaffelbidder i hele og halve Ds. 
Fineste Anebovis  i do. • 
Capers, Oliven, Champignons. 

D. a,. £c~e.f.t. 

  

Ægte Zerofortn- S . h 
Anthos- 1 e 

Viol- 
Mandel- 
Salmiak- 

Tjære- 
Karbol- 
Lanolin- 

     

       

       

       

       

       

  

J. B. Larsen. 

  

Kaffepriserne 
cr aller betydelig' tiedsiee. 
Jeg fører kun bedele Kvaliteter 

Kalle i daglig friskbrændte Varer, 
og leverer den altid til billigele Pria. 

Prøv min Frokost-Java. 
og De bliver tilfreds. 

Allinge fp. 493. £4:1.i..N? . 
Tit. 12. 	' 

mine og Spirituosa 
fanes kun _i prima veilegrede Vater 

fra Isle Klasses Plrinaer. 
Prima vellagrede Rodvine. 

250-275-300 øre pr. 'il Faskr, 
anbefales som fortrinlige Bordvine. 

Ren Portvin fra 4 Kr. 

Prima Rom, Cognac, Whisky 
Genever, Arrac, Caloric: 

Billigste Dagspriser. 

J. B. Larsen. 
Allinge. 

En kraftig Islffinder 
Kv. 4 Torn. med Sele. I ny og 

en gammel Fjedervogn. pas-
sende til en lille Hest, er til Salg 
hos 

Smed Grønval', Olsker. 
Tlf. Klemens n. 78. 

• 

1 god Damecykle 
med nyt Gummi er tit Salg paa 

St. Leerkegeard. 

Grise, 
der bliver 4 Uger den 29. Mai, er 

til Salg paa 
Pellegaard. 

Telefon Ruis 65. 

Savspaaner 
til Strøelse og Brændsel kan fast 
meget billigt. 

Klemensker Se edkerforretuing, 
Til n. 13. 	L. Pihl. 

Grove danske Hvedeklid sælges for 10 Kr. 
pr. Sæk --- 40 kg. 

Tørret nordamerikansk Majs sælges lor 
25 Kr pr. Td. = 100 kg. . 

Ny Soyaskraa, Foderblanding. 
Kokuskager, Nye Texaskager,  

danske Hørtrekager, Rugklid. 
Priserne er altid billigst i 

Nordlandets handelshus. 

Del der er sparet, er lorljellf. 
p'er gsmlc Sandheds fulde Berigtigelse 	ikke „muh, i denne 

Tid, li%or Varepriserne er saa forskellige, al Køberen i sin egen lideesse 

Besparelse bør bemærke Vareroes Kvalitet og Pris 	er paft sin 

1-%,r 
nu som aldrig tidligere. 

Ved kontant Indkøb af sitne Vareposter har leg i den sidste Tid 
°Pimpet Varepriser saa billige semi jeg ikke har kendt i liere Aar.  

Ilelaidue Kjoietojer, moderne Farver, 7 Kr. Irr. m. 
es0nin1de-Slønseellia i Mcmslertidvalg 75 øre pr. ni. 
!lød fjertæt "Nankin 280 øre pr. in. 
serert Boinultletoj fra 165 Øre pr, n,. 
liomuldsla•rred til Damelinned 125 øre pr. rn. 

do. 	til Herrelinned 130 Øre — 
Dowlas til Burnelintied 100 øre pr. m, 
Ekstra prima aledium til Damelinned 175 Øre pr. in, 
Engelske libedeva.rer fil Herre-Habitter kun 17 Kr. ni. 
1:liedeviarer trl Dame. og Bamelrakker 865 øre 

Dame- og Børnekonfektion. 
herredragter NI Spotpris. Damelinned i 51011 Udvalg. 

kløede Ill Drengedragler 7 Kr. pr. ni, 

Bemærk de ovenanførte Priser og bedøm Varernes Kvalitet. 

Allinge-Sandvig den 27, April 1921. 

efir. «Isen. 
Messens sne-Vidsalg. 

Har De rigtig lagt Mærke til, at 

Bornholms Vegetabil margarine, 
er proper og frisk og har en Velsmag, 

som nærmer sig meget nykærnet Græssinør, 

Bornholms Vegetabil Margarine 
taget lige fra Kærnen, sælges daglig i særdeles tiltalende og propre Æsker 
a 5 og 10 Pund saml i løs Vægt. Alle Bestillinger ekspederes. 

Prisen er altid lavest i 

Kshffloodsforroloiogoroo i Mliogo-Soodvig. 

Til betydeligt nedsatte Priser 
sælger vi 

Nye KOtojre. Kogrimer, Næsegrimer, Fortøjer, Nodled, 

Esser, Fjederhager, Legner, Ringe. 

Prima Hampereb i alle Tykkelser. 

Prima itanillareb i alle Tykkelser. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi bar ind n Meget sier SedffigTalljære. 
Sort Linoleurnstjære, sort Tagpiketjære, 

som sælges i hele, halve og kvart Tønder sand i Dunke a 25 kg og i 
medbragte Dunke. 

Nye lave Priser er beregnet. Red Tagmaling „Olien" i Dunke sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

Trikotage. 
Der er kun faa Varer, der sne stærkt er mærket af Prisforandrin-

gen som Trikotage og Uldgarner. 
Vi tilbyde nu en Dameuldtroje al Selyrgerri, 95 cm lang 275 a 

do. 	 solid 	 250 - 
Sorte uldne engelske Damestrømper 	 350 - 
Stærke — 	— 	do. 	 slort Farveudvalg 	400 - 
Normal uldne Børneklokker i 9 Størrelser fra 	 290 — 
Rernestromper, hvide, brune, glatte og ret og vrang fra 	120 - 
Herresokker, Bomuld 75 Øre, uldne 190 øre, Silke 	375 - 
Herre-Underbeter i Uld og Bomuld 
Golftrøjer, svære, indtil 700 Gram, flere Farver 32 Kr. 
Uldne Pigejumper i mange Farver 25 Kr, 
Uldgarner, sort, grant, kulørt. Priserne yderst lave. 

Kvaliteterne for ovennævnte Varer er gode slidslærke og vil vinde 
en opmærksom Købers Tilfredshed, 

Chr. Olsen, Messens Eneudsalg.  

Ro Sygekasse 
Melltenireerm: 	, 

paa, at da St.endsen, (.1'1411111.Kr 
gaard, er !rafl} tiet Sognel- i'r ti. J. 
Henriksen valur fil at overtage For-
mands. rig Kasserer postet, h i den 
10. Maj. og I Kofoed, Puggegaard. 
er  indlraadt. i Bestyrelsen Ira samme 
Dein. 

P. B. V. 
M. Svendsen.  

En 14-16 kirs Drug 
kan straks eller 1. Juni faa Plads 
paa nordre Nørregaard i 

liaandkultivatoren 

„Norcross" 
med 3 og 5 Tænder, samt løse Tæn-
der til samme er hjemkommen, og 
Prisen er betydelig billigere end tid-
ligere. Anbefales som et fortrin-
ligt Redskab til al rense Jorden 
mellem Planterækkerne i Mark og 
Have. 
Skovle, Spader, Grebe, Luge-
hakker ne ni. betydeligt nedsat. 

Trandfletning, Trnnd, Som 
og Spiger, Skruer og Holte er 
aller ganske betydeligt nedsat i 
Prisen. 

P. C. I101111. 
Telefon 39, 	 Allinge 

n 
Barresfro 

Kaalrabif ro 
Øster Sundum 
Fynsk 	feld. 

Alt at ,,TRIFOLEUMS' bekendte 
Slemmer anbefales fra 

Rolonial, 
og 13robuttforretning. 

• 	• 
,ens Xansen 

-  tt vi bar be folibefte 
og bebfte 2_;arer, bet beb 
be hefte, men at bi ogfaa 
er be billigite og bar bet 
ftørfte -libbalg i alle 2.3c, 
flrebninøgestittffle, bet 
frulbe be ogfaa gerne 
bibo. 	bar beb for: 
'retlige 13robefelibinger 
»æret faa belbig at faa 

et gobt 
i R'Icebninger og ,13entleez 
ber, fmrlig #riuta eng, 
cifre ZerWftreintioger 
til billige sprtfer, og lige 
faa i Wietermaal, front 
et (tort tager i ?trbejb& 
tøj og llitberbeficebning, 
og Bertil bar bi jo alt i 
Mut 	f om borer 
tit en alminbelig fratant 
fianufafturbanbel, tit be 
billigftc 133rifer. slidtelt 
af be gamle :3arer er 
nett at til unber ZW= 
brK 

5Derfor tom og fob bo,.3 
mig, bet betaler fisk for 
Zem. 

~en fanten. 
~100111~11~ 



Fineste dansk Fabrikat 
i it3 Kg Pakker,. 

Vi anbefaler os 
med et større Lager af nye Manufakturvarer 

til meget billige Priser. 

En fin engelsk Klæde, passende til Herre-
dragter, kun 15 Kr. pr. ni .  

Blaa Cheviot til Drengedragter 6 Kr. pr. m. 

Ekstra god Medium 125 øre pr. rn, 

Bomuldslærred fra 100 Ore pr. 

Bomuldstøj fra 150 Øre pr. ni. 

Uldne Kjoletøjer fra 6 Kr. pr. m. 
De bliver altid tilfreds, naar De gør deres Indkøb hos os, da det 

stadig er vort Maal kun at hare de bedste Varer 111 de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Skal De have nye 

G,ardiner til Pinse? 
Korn da først og se vort Lager a fine og gode Gardintøjer 
til de billigste Priser. 

Se vore Vinduer I 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har altid det største Lager af 

,J3ordvoksditg 
i alle Bredder og Kvaliterer til de billigste Priser. 

Til Køkkenborde har vi et ekstra stærkt Stykke Voksdug 
med Lenolcums Bagside. 

Nordlandets Handelshus. 

Kotø,jre Tøjrepæle_ Esser  Oer 
Fjederhager Næsegriller 

anbefales til billigste Priser fra 

Allinge KnIonial- og Produktforretning. 

• 

Barres Roefrø Rosted V. 1. Klasse 
Kaalrabi Bangholm-Olsgaard V. 1. Klasse. 

Alle Sorter Turnips Roefrø er paa Lager. 
Sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

grim Xolonialvarer 
Bedst og billigst hos 

Stofoninf- 	Z'robuiltforretniq. 

4r4%Wkb>-Ve4'>''-lt<)4k   
al."11~1~111~/a11~111111111".~1111101.1~~%/1 

Prima Kul og Koks paa Lager i 
Allinge Kolonial ett Produktforretning 

larves. 

Hvad vil Du være, 
naar du bliver stor? 

Lysten deiver Værket, siger Ord-

sproget, og der har tin manske ogsaa 

lagt Mærke til, at et Arbejde, som 
du har Lyst til, gaar langt bedre 

fra financier] end et Arbejde, som 

udføres med Ulyst. 
Det er derfor al stor Vigtighed, 

at et Menneske vælger. en Levevej, 

som svarer til hans Lyster og An-
læg. 

Det undersøges, om Skolepigen 
har Forstand pas Haendarbejder. 

I flere Lande har titan indset det, 
og der findes Kontorer, hvor Børn 

kan blive undersøg!, om de nu og-

saa egner sig til den Levevej, de 
har valgt, For hvad kan det hjælpe, 
al Peter vil .  være Murer, naar han 
bliver svimmel, blot han staar paa 

en Stol eller el Bord, og hvad kan 
det hjælpe, at Hans har Lyst til at 

være Maler, naar en Undersøgelse 

viser, 'at han er farveblind og ikke 

kan skelne grønt fra blaat. 

Et saadant Kontor rav efterlman-

den en betydelig Erfaring, og naar 

Hans kommer og vil være Maler, 

kan de sige Nej, Maler kan du ikke 

blive, da du er farveblind, men du 

kan blive Tegner, for det har du 
Evner til. 

• 

Den Dreng, hvis Kræfter her proces, 
havde ønsket at være Smed — Ma-

skinbygger, Men hans Kræller var 
for svagt udviklet, Derfor behøver 
han jo ikke al tabe Model, men 
lian blive Fin-Mekaniker eller f. Eks. 
Urmager. 

Ogsaa du hør i Tide lænke over, 
hvad dit vil være. Hvad dit har 
nemmet i Leg, vil ogsaa gaf godt 

Sukkermelasse 
Hvedeklid, Rugklld. 

Skar Majs, Smaa Majs. 
Bomuldsfrøkager, Soyaskraa, 

Coldings Foderblanding. 
Blandsæd og Havre. 

Prima Varer, billigste Dagspris i 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

!Børnenes RuCrik. 

i Alvor. Da jeg var Dreng hjalp 

vi 1 laandvierkerne og Arbejderne 

overalt, hvor vi kunde Ina Lov. -- 
Følgen var, at vi alle forstod at 

haandlere næsten ethvert Stykke 

Værktøj; vi kendte lidt til enhver 

Virksomhed, og det hjalp os ved 
Valget al en Livstilling. Kendska-

bet til- de forskellige Arbejder er 

kommen os alle til Gode. 

Onkel Peter. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Sognedage. 
1114mita—Mandillg 

Fra Rønne 	 745 600 
Nyker 	 808 6F3 

- Klemenker 	828 643 
- Rø 	 8,18 7153 
- Tein 	 906 
• Allinge 	919 734 

Sandvig 	925 7411 

Mandola—monne 
Fra Sandvig 	125 	810 
- Allinge 	136 821 

- Tein 	 149 8F4 
- Rø 	 207 
- Klemensker 230 915 
- Nyker 	245 93-0»  
- Rønne 	110 950 

Søn- og Helligdage. 
Roane—eandvig 

Fra Rønne 	84 	1235 750 
Nyker 903 1253 8073 

- Klernensker 919 	109 	822 
- Rø 	935 	125 8371  
- Tein 	949 	139 854 
• Allinge' 959 149 951 
- Sandvig 1005 155  97Ti 

Sandvig—Rønne 
Fra Sandvig 	1035 6- 
- Allinge 
	

1043 608 
- Tein 
	

1052  617 
- Rø 
	

1107 632 
- Klemensker 
	1125 650 

- Nytter 
- Rønne 
	1136  70! 10375 

1155 7F1 1053 

Halte for Somersuollell 
er nu lijemkorinnen og anbefales. 

Stort Udvalg i snavet billige som 
elegante Hatte. 

Panamahatte fra 17-38 Kr. 
Lærredshatte i stort Udvalg, nye 

Faconer. 
Stukne Silkehalte i alle Farver 

(Nyhed). 
Børnehatte i Lidser og Straf 

4 —4,45 Kr. 
Haandsyede Børnehatte 

i fikse Faconer. 
En Del Hatte og Blomster 11/111 

fra forrige Sæson sælges langt un-
der Prisen. 

Alle Mønstre for Hjernmesyning 
al Heine- og Damegarderobe sælges 
og leveres efter Maal. 

Stol klippes og ploves. 

Thora Pelersehs 
Motleiorreluifig, 411iriog. 

Danbsdragler udlejes. 

Cigarer, Cigaretter, 
5?egto6akker. 

Alle gængse Mærker føres. 
NR. Selengaiber udsælges med 

20 pCt. Rabat. 
Gurami Tobakspunge. 

J. B. Larsen 

linse 
er hjemkommen  et stolt Udvalg 

HATTE 
Fikse moderne fra 10-29 Kr. 
Gamle Hatte moderniseres. 
Alt i Broderiartikler meget  nedsat, 
Færdigsyede  pardegnrde Kjoler. 
Kitler og Forklæder til Bern tre 

1- 8 Ara — yderst fikse III meget 
smaa Priser. Forietningeri er tuben 
1. Maj fra 4-7, 

Mei Ida Weller. 

fagte Giletteblah. 
Prisnu er nedsat id 2:30 (,)IN pl. )  Ds. 

Barbersunek laer 
Barberkoste 

Barberetrygeremme 
Barberkniv° 

Stort Udvalg. 

J. B. Larsen. 

sibrikoser, 
telommer, 

Rosiner, 
X6ler I Skiver, borede. 

Alt I prima Varer og til billige 
Priser fra 

9Ifihtge Rotonitt,  
& $roDurtforretutsig. 

r 

Alle Sorter 

Som og Spiger 
er nedsat betydeligt i Pris. 

Pigge-flevitraad eg glat Hagntriad 
kan skaffes i større Kvanta til en 
meget billig Pris. 

Nordlandets lindelshos, 

.93i1 udlejedi 
En ny 4-5 Mands B i I udlejes 

til moderate Priser. 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

Syltede Asier, 
Drue Agurker. 

Engelske Pickles 
anbefales. 

J. B. Larsen. 
Amerik. Flormel 

Bedste Kvalitet 
er altid paa Lager. 

r;'. 2i. tomatt 
Overretssagfører 

Rojesen .7Cofoed, Rønne 
St, Mortee•gade 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m. 
Trælfes I Hasle Onsdag Forind 

KylilifligegrYn 
au befales. 

;. enrat. 
Fikserbillede. 

Hvor er Skovhuggeren? 
(Løsning paa anden Side) 

952 
1007 
rors 

943 
935 


