
Intet Land har bedre Sommer, 
Vi maa vente ler den kommer — 
men f tusind Blomsterbede 
ligger der vor Lykkes Gdard, 	Ikke el...11 	 . 

Som 	Fjor den blev I Asrl 	flue Hele jeg kunne  V.I`re 
Danmark: een stor Fuglerede — 	 P•lil iler, ed lit tinir 	ni:e 
værd at bygge, værd at frede 	-ae lykkelie' 
gennem al Slags Vejr og Kaae. 

gsna en let.  aade 
Waldemar Rordam. 

(("" 	 tingi: Der er arirrilig• • ir 
pder, 

varle luen NI!, 
i, 	 bilve tikursi,itlrrtnetr 

Ilre 	har hun sic 
kciig 

Ilav'  Siete  1•3»c, jeg vil rovset 
sart tik kke!)! hele ililt 'Hd, 	j. 
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,Num-Bornholms Ugeblad" 
IrrAll‘s r t‘ Antal af !mindst /7J0 
ag forrander grencm Postramnal eller ved 
vore Bild l Allinge. Sandvig, Olsker, Ral- 
✓ier, K. og lesnunAkir 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den slimli Udbradthe 1 Nordre Herred 
bl(rer les: 1 ilhuri /tem og egner ak riar
or bads! ill Ararkring. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
*vikser, garni Bekendt:ar-elur qJ sntsrer Arl 
daaaom Ksb, Sale, Forenlnearnaddrlefsar, 
Efir, eder Af lysninger, Auhllow rk. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
44a. M'er fredag, Man boa lilles pas alle 
Postkontorer saml pan Blode4 Konk, og 
initier 1 Kr. 12alraarlk, 

Lirekassen 
—o— 

Nu hulker den, nu hvæser den, 
nu bruser den, nu blæser den, 
nu drejer Lirekassens Sving 
en skingrende Musik. 
Nu gurgler den, nu galer den, 
nu hiver den, nu heiler den 
en Tone af hver 'Orgeltragt, 
en Symfoni af Blik. 

Og alle Piger drejer rundt 
og svejer rundt og leger rundt 
med Sejlgarnssløjfer tøjlende 
del stride, hvide Haar. 
Med Smeld mod Retiraderne 
og Genlyd at Facaderne 
buh Taktere trampet i hver Sjæl 
fra tie til tretten Aar. 

Og Drengene, Berserkerne, 
som planker Plankeværkerne, 
gir Melodien Underbund 
af musikalske Vræl. 
Med Hylene og Fagterne 
de understreger Takterne 
og tramper Tempo i hvert Brædt 
med Træskolas og Hæl. 

Igennem alle Gaardene 
gear Tjæpmusik bedaarende 
og slynger sig fra Asfaltbund 
til Skorstenstnettens Top, 
og Tonen vokser rivende: 
thi Gaflerne og Knivene 
og Skeerne og Fadene 
hutr rytmisk vadsket op. 

Og alle Køkkenpigerne 
gaer ned ad Køkkenstigerne 
og støtter deres unge Bryst 
paa rød, men fyldig Arm. 
Og Penge kommer dalende 
fra Kvisten og fra Salene. 
En Mønt svøbt t Avispapir 
fra hver en Vinduskarrn. 

F.n Fest for alle Geardeni Børn, 
sont rar en kraltig Dansetørn 
og digler Pas og digler Trin 
paa Gaareleus e:Tea Beton. 
Men Fruen pas en Mezzanin 
er altfor hvid, er altfor fin, 
og hendes Sjæl er eethertynd 
som Duft fra en Flec 

Hun tant r ej en gir' Musik, 
som hulker hult og hviner Blik, 
som vælter Takl og Tempo ned 
I krasse Toneskred, 
men at Musikken hamrende 
etaer ind i Sovekamrene, 
ET Brud pan Takt og Høflighed 
og det privults Fred. 

Hun faller ej den Farvepragt, 
som er i simple Plader lagt 

pari Lirekasseris Billedskib, 
hvor al Ting lyser klart , 
men Barneøjet luer blankt, 
og Hjertet, som var baggaardsiraugl, 
faer aabnet sig mod Farvens og 
mod Tonens Boulevard. 

Det er et spraglet Billede, 
hvor Folk og Børn er stillede 
imod hinanden, farvevis, 

redt og blaat og grønt, 
og sølvbleat sprudler Brokkene 
om Træerne og Hækkene, 
og Hækken flammer i Spinat, 
og alt er aller-skønt. 

Og der skal ikke knæle, ned, 
og der skal ikke dvæles ved 
Fortolkninger og Tydninger 
til Skiltets Symbolik. 
Der skal kun danses, drejes rundt, 
og lystigt løbes, leges rundt 
om delle Beggaards-Aller rejst 
for Dans og Vals og Vrik. 

T• T. E. 
Jeg vandrer sagteligt fremad. Og 

dog har jeg langt til min Bolig, -
Natten er ude og Inde, men jeg har 
Ingen Hast, thi den tilhører Dagen 
og Lyset. — Jeg elsker at famle 
mig frem over vide Marker. Der er 
en sælsom Følelse i dette, som gi. 
ver min Tanke Sekraft, thi mit øje 
skimter kun Mørkets Silhuetter ... 
Jeg standser foran en Mølle. Dens 
Vinger Maar i sort Kras. Den er 
bundet af Menneskeheand og al 
Mørkets usynlige Hænder. Den har 
standset Kværnens Gang, ligesom 
Dagen, der gik i Slam, og nu hvi-
ler den sine stærke Vinger I Nattens 
tætte, lune Rede „ 

Ja, jeg elsker at vandre i Natten, 
thi Stier, som om Dagen er mig 
kendte, bliver fremmede, neer Nat-
ten er over dem ... Om Dagen 
har jeg mit Maal, men om Natten 
vandrer jeg uden. Jeg føler mig 
tryg, blot jeg mærker Jorden under 
Foden, der træder dæmpet, fordi 
den er vant til at vandre ved Natte-
tide. Jeg vil ane nødig bryde den 
Stilhed, som engang er blevet 
Fuglene sove. Alt er dæmpet. Da-
gene store, larmende Orkester hol- 
der Pavse. 	Og Nattens Strygeor- 
kester har sat Sordin over sine 
Strenge. 	• 

Jeg vandrer videre langs Søens 
Bred... Af og til slam Gedden op 
efter en Tur dybt nede i Mørkets 
Bund, hvor Aalen — Søens Muld- 
varp 	gemmer sig for den.. .  
Og Maanen MW,'" som en reelvfyldt 
Fonfeene, der lader sine Slraaler 
springe ødselt ned over Mark og 
Sø. medens Stjernerne sidder som 
Sølvsøm i den bias Silkehimmel. 

-Dagen er Guld; Nitiden Sølv. Jeg 
holder [MW al Nettet], fordi der er 

Stillred I mil Sind. Fordi Natten 
Isler mil eget Spr gie 

— — Da holer jeg pludseligt en 
Lærketrille, Den korn sag uventet 
og gjorde mig næsten torakrækket. 
Jeg troede først det var Skovguden, 
som lokkede ovre i Skovet], der nu 
var ved at tegne sine 0 node. 
Morgen og Dag var nær — Lærken 
var Primoviolinen, der begyndte pea 
Introduktionen 	Og da hastede 
jeg hjemad , . . Nu havde jeg van-
dret og drømt den hele Nat . . 
Jeg gik ,sad lykketræl hjemad -
for al SOVe 

Otto Carl Olesen. 

habil gr deg duske Smigr 

Men en Aften var det Maane, 
Vi sad Rummet herligt Navle 
ren] den svævende Gudinde 
paa vor Drømmeventens Bred, 
Græsset græd al Fryd derved ; 
Liljerne tik Lov et skinne; 
trygl sov halvudsprurtgrie Linde ; 
nu var Landet lyst i Fred, 

Sover du? Spring op, vær vaagen! 
Sulen smelter Nntleteagen, 
Træer og Vand og grumie Højder 
løfter sig som skabt pas ny ; 
Skorsten, knejser, blank siaar By: 
Kilder klukker, Sprineviiiiii sprirjeg, 
alle Fugle ler og fløjfor ; 
del er gyldne Tiders Gry! 

At det gror er lel al kende. 
Ja, før Dagen er ril Ende, 
ser du lunge Knopper briste, 
som du troede aldrig kom. 
Fuld af Dun endnu, men tom 
ligger Reden som du vidste: 
I din Æbleroses Kviste 
smutter Irisk-Vinger om. 

Er det emnet? en gammel Vise? 
Brødre, Søstre, lad os prise 
delte skønne Livets Lieder, 
der med Fitglevingers Fart 
ler og synger særlig klart 
hor, hvor Lyset længe blunder, 
men I Soinrens korte Stirader 
vorder himmelsk anbertbart. 

Anvendt Kunst 
Skitse 

}lever kom ind i Alelierf• med 
eir [ege tiran en Sturni,iud 11.1ri 
rs,r, r 	irril Skulderen sari 

:il 	.IC1 	TtiaCiiT 
i drrtma f/jrui: %in wllu rit haft i 

- 
• %alp. game  f.yr, Du lem gjort 
min 1,;-kitee I)(it 	hvad thi 
h  ir, 	Der r= alligevel  me- 
re ved  Kunsten,  co.!  jeg drrimic 
oni riarm- all !sommer til all'  Oho 
nu skal fin have Din flelonning; 
se Ire•i-'" II.ris !rig sin Liammeliag 
op ag fremdrog  Pir 

11:111-1,-, 
:al 	 Snu_ 

eireleireliende ilaand 
"11.1 skel lord:fare Dig, sur 1711, 

itv r  .1rcv rcti.11 hor Ilyirledra Dag, 
Dii ikkr r ir hjrmmr ing s,ul true 
;illo ile Irrntlide 	NIci;lCT- 
c-Arkir". Der van' el storl 

Sr.affelier der henne, ge- 
,,aidig rur 	gemte Dreng -• 

reiemest, hvad man kal- 
der.

• 

	"Stilleben" ikke? En finnet 
flere Irist el, Fral med grønt.' me- 
densi.'eersarr 	:la del fik 	)1111.1.. 

ke  ,s3ridt? Finnet Ifsre; 14rokir 
eg,  Dere flanere  - "flarflow",— 

der lettede_jeer det: Det ferimo'ree 
stem et Lyn. Selvfaigelie, -Ilarfioe 
Jeg tag  en Vogn rig for' ud til fla- 
nen og boldt hver en Skilling, jeg 
Invede paa den Hest -- 31 ror I 
— den gamle Droske Hest vandt 

mod et knebent lin..-ede rig gro 
31 for I, har Itu nogen  omale np• 
lovet neger lignende"? 

rMeyer dansede glredesgfra,alen. 
de lineal. i 

hunar lide at kube det her 
Mr) l'erleven; lun 

dei har? Ilet. er vel ikke al. 
learsle soigi. Jeg" -- 

Tit s;i1 0,.....i. ra.skel,r• hier; line 
• stivre'. I) 	ril af. Do• 

k le Penge solidt riter 
ile el er. ‘iii•neeirlig lliegek vrede 

r! 	- ir k•iliberrad i flove- 

"I I v.al 	rid 	P.oliker 
irr .1e(... jeg" 

"SC 	frir:svin& ilitCliEsl Mik 
ligl rig i n,, Dilic t akiatille3c Pen. 
gr  mv.! 111:1," 

b  er r)g 
Irak 	 (), 
et s,,cw1 ".".1 	 11 , 2, 
b inl:  clul vir hans li tr  iuldtnnr_ 
te Meslecc....rk, 	Pat c). 
11c.sli-xiil," 	greb (.11 Palet 
tinle  •Iug 

(Uredelig Anledning 

Plettet Spnrgsmeal 

Forrutier . 	111,9 	,",ante 
ven. ir-g hm' lige snig,  er Skue. 

til MIO Kroner! 
Kollega: 	-r meget'I 

Hus og.  Hjem 

At stryge Brimuldellenel 

For Tiden sivrudes )3%)111.111.-IA'. 
nemet  mi•gpl. til 	bande for 
!lamer, Sniarrniger og Drenge, tie 
die gir einithi, billigt og luoldriari, 
nirai ded lu.rr den fihelingelighed, 
111 ile; reber siq meget.  i VrNle; 
k ryrmper sammon i I  1i‘ ell, 	lier 
risener enem, grimmu Kluuwer, 
rig rlermerl ur SI:itisen Iwbr. ror 
ni rate}tren rlf•tlf. larver  rn-In rum nl. 
inlillivh ■L',,Z1-4.1vh■ irrsrr og horstes,  « 
rraillyggelig Imve.11 	'net_ 
ni int,.  %(1111 det skel, flarkr  Stoffet 
(.1' 	riiver kounnet, 	paa 
St regelitere 1 	11,4 bliver  visit til 
r!yr ti-rdyr hindi rig glo(' ovelerrt, 

t el. 	er ri 	-111:111 	;let val'. 
son. 	i 	Returrig, 
ene 1;;(1.5..e'l 	 .-11 	rette .. 
Prikl Det er en hin sen  Prores 

tot 
•••; 	er ilenere-d1-7---  

ting. 	• 

Man maa aldrig lade Vaskekjo-
ler virre. stivede, hvis man gem-
iner dein hen eller der gear  fan 
Tid inder' man faer Brug for 
iieetL 	lie,.r'r mere af at ligge 
en lut med Stivelseni, 

Fedtpletter pan Parketgulve 

Snadanne fjerner  !13 ,ITI Ve,' med 
elt linned K.11.1,1  at ir ignide 	ile 
plettede Sletler  med Benzin. ge-
nere vasker man Pletterne med 
lunken' Set bovand, lader Træet 
Fcprc  1.9,i11 rig herrer det tileldet 
med iterrevol,e n^ en liaard flor- 

Man T11:1:1 aldrig hængt,: sirmriau-
ne smiledes rir Soha) karl -klone 
paa dem. Solen sirker 
sølvet  og gier dere essay og sky-
ede 

 

Køkkenet 

Fin Skinkeæggeknge 

I  Spiseskefuld ]tel rare med 
en rigelig Pregl Mælk, hdl. San. og 

' 8 ..r-Eggelilinlimer, filsidst de pi-
N1aler Hvider I leraf hages tre 
.1:44gekager. iia u I,rrsrr7  ILI'ggCS nu 
enle el 	1.1.f 	:;.1,:rrit's med 
reven Varmes 	£.1,1-paa 

t !Il .Eggel+,nge; 51,111 1,14M17). 
truer Ch IsN'Jrt, kg- itekket -kirke, 

deu (,hule, iera 1:egge.g..deri 
tredie Kege lunt ng Jul. bete  .(jr,•,:t.:1, 
Ireldes med en god inrun .Sovs, 
hvori der er T.harnoignons." -1 
Stedilt for den herme Sovs . kan 
man ogsaa bruge stuvede ,!ispar-
ges, mærl i begge 'riff-ælde gtehler 
der, 
veen, og anrettes, syd enere eeee• 
sen er hældt over. 

Men du med Sjælen retirer- tynd, 
' gas hen og skrift din svare Synd 

ved Kirkealtrets Billede 
og sfue en bleg Oblat. 
Jeg gear til Dans og Vals og Vrik, 
til Tiæskoklarnp og Blikmusik, 
til Alterskilt, som flammer vildt 
i farvegrel Spina' 

te;'-ieiee■sii;ese(;ZeTo ni Kr1 al esse«. 
Snilden er den danske Sommer, 

Skoven springer ri ti 	u e, 	• "'" 
Selen smiler blegt og gear, 
klam er Luften, Jorden haard. 
Hvad kan blomstre som det skulde? 
Hvem kan synge af sit hilde 
Hjerte ved sad knappe Kaae? 



Men Maaneftegatten deroppe 
den kamler nok el H '.ri', 

med tiet 	sii,unvncL Sql; 
den e Ler i Mann ratla 
Den lø,gel jury Itelgtotes Blnanen 
hvert Seth I den koglende Nat. - 
Ae, gid jeg var Skipper pan Maanen 
og stod ved deus pibende Rat. 

Jørgen Vibe, 

Fra Uge til Uge 
-0- 

Lystture fra Sassnitz 
Fin og med førstkommende Søn-

dag genoptager det Breeumlichske 
Dampskibsselskab de tidligere sat 

yndede Søndags-Lystture til Bent. 
holm medtagende Passagerer trut de 

tyske østerse-Badesteder. flornhni -

mere ng 1)Jrnholmske Badegæster 
kan med Fordel benytte denne Rute 
til en billig Tyskiandstur. 

lir. Rolf Midler, Blanchs Hotel, 
der bar arbejdet pilt' al fas denne 
Forbindelse genoptaget, mener, at 
den vil blive vedligeholdt til Slut-
ningen nt August Manned. 

Enge!sk Humor 
I dl ,kilniniteligherl vil del virke 

i.h.eirende at erfare, at det i 
ødet almindelige Omdømme sen 

.irlige 	kil:iranere engelske 
l':ithe,iiid, i Nirkeligheden er op. 
tv hit at en stærk Sats for Kamik 

Men netop denne plansting af 
• tor Alvor■og Humor er betegner. 

de eller bestemmende for den 
specielle engelske Opfatrle af 
Kermik. Den er burlesk, men ikke 
plat, som tysk limnor kan vvro 
og, den er menneskelig ligefrem, 
[Møn slog at strejfe fransk Friv..). 
lite!. Komikken spiller en meget 
stor Rolde I engelg Folkeliv rille-
rode fra tidligere Tid. 

den engelske flenaisance 
rar 41e[ aliniedeligt 111 en Teater-
fnrestilling sluttede lire] en ko. 
rulek 	4Iiir.ant er henvist til 
Variehlen ore som nærmest ligne-
de cut Blanding :ir Stimands-lied 
eg typisk engelsk Step-Dang. Det. 
,:nninie grove SI;;ernt folder vi i 
Slialtreares Enniedierv denne 
lidpierg,tede Blanding al Alvor ng 
Spag, Men sele i vore Tider fin-
des noget af det samme: Klovn• 
figuren er ikke ,rigen særlig en-
gelsk Optindels'e, .men der er nl-
liges-el et særligt nationalt Præg 
(Wel' stønne Fi2111'. 

En engelsk Taler kan ikke ven. 
11 fange 'filtiørerne, hvis løn ik-
læ gien indfret noget -si:prydende 

.I sin Tale: det er næsten det and- 
vendlgste. Selv et skonlitlerrert 
Arbejde maa Indeholde kemiske 
Monrenter for at gøre Lykke. 

Dens engelske Humor er I led 
Grad entrIsk; derfor fordrM 
det; ogsaa, at en selv meget Int,  
lnrverlsitende Historie skal 

riden at Fortælleren for-
trækker en Mine. Som et megel; 
'godt Udtryk tor den engelske Hu-

' mor, kan man citere Tegnars 13e. 
Skrivelse af itellnnies Sang som 
"en Seirg i nosenrffic-It"; netop sun-
danne Modsætninger er et ægte 
eIngelsk Træk; smiledes som det 
ogsaa frdrntreedør i "Hamlet." -
mod h ns marks T.ivseyn og bi-
dende Sarkasmer. lian er pan en 
Gang Styl bets ilalt og 	yn. 

re, Tid spillet. som en Khwnligur. 
Bani'me barokke og kraftige Ile. 

'nlieme genfinder man hos den en-
... gelske Humorist Swili, f. Eke 

hans Kinupskritt tinal Fattigdom-
hise.~11.1 Irland; har beviser her In-
' gisk og klart., hvilken Fordel for 

Landet, det vilde være. der-stien 
•:- man r‘olgto 	Fattiges Smenbørn 

som T'att cerise for de Riges 
Bord. 

Mari skiller i England skarpt 
mellem :inieriknitsk, irsk, skotsk 
Og walisisk Hunflor- I den forrige 

•. Generation var amerikansk  Ihr-
mor højt i Kurs: ikke mindst paa " 
(1rund'ilf Mark '1W:tins Fortællin-
ger, hvis Force lær i en vis spoge-

-"fuld Overdrivelse Som Eksempel 
„den stakkels 1<eme, der blev over- 

• k-rert og dræbt :if Toget og: "der-
paa forrrandies ut befinde sig 
ater OloSteendighederne vel". 

Det irske Humor har [mg'et ret 
"- krettfigr og stridslystent over sig, 

som Irlænderen, .ler_gav' i 1-tsed 
j 

 
New York øg der Jt tisser Vidne 

til et Slagsmaril, udbryder. :4E.r 
dette privat elhn' er det tilladt 
n.h deltage?". Waliseren er kendt 
Ion- sin Slagfmrdighed, 	der 
skel' ariere ramdtende og virke 
dræbende. Err 'Waliser indbod  ef-
'ter air gInd.Aften sine Vermur tid 
tit frrartsætt e Gildet hjemme bos 
karrn Selv; en af Vennerne:bemær-
kede da ,at det var for sent pna 

- Natten. "Vrøvl", sagde flintIrsit, 
idet hin -lukkede sig ind, "jeg er 
Herre hjemnira i niir eget flus, en 
isrigs C,resar her. fortaar I" -
Men næppe havde han sluttet, da 
1:fans bedre Halvdel viste sig 1 

• 071 Ikke just. blid Tilstand, smed 
Wnnerne ud og med en hetegnen-
Geisfus mod Manden sagde "Og 
Du, Julies Crecer, gaar og brager 
Dig". Det, skotske Humor er me-
get bredt. og Whisky spiller en 
t,reentneelenae Bolle her. Der er 
en litetiorie OM en skotsk Bonde, 
&elm kører hjem fra Mnritet i me-

-get bernSet Tilstand; da han til 
S4jt fakler i Sgeni, kører nogle 
^ens Venner 	en ind paa 
Mark, spinder 11~n fra og la. 
der Bilsolen nlene tilbage. Da han 

en vangner ,ser han 
4e tpaige Skagler 
IlilsØ er .inel: 

!Teneon, har jeg mistet en 
Man er jeg ikke Jack lienson, har 
jeg hit id en Vogn". 

Det rent engelske Humor er 
sværere at. give Eksempler paa. 
f del. hele er Uligheden mellem 
de forskellige Former mindre end 
Ligheden. Felgende historie er 
dog ret betegnende: Premierrni. 
.nisteren for Ny Zeeland var ved 
ea Lejlighed bleven indbudt til 

Middag hos sin Kollega for <luens-
land. Samtalen drejede sig bl. n, 
om de mange Irer og Skotter, der 
havde spillet en trerntreedende 
Rolle ved Opbygningen af det en-
gelske Rige. En Englænder, der 
længe havde siddet tavs og hørt 
pan al dette Pral, yttrecle plud-
selig stilfærdigt "Sig mig har in-
gen af de Herrer peu deres Van-
dringer gennav det engelske Kcj- 
sørrige. 	 truffet, 	pan 
en Englænder"? 

iRorurten denne. tørre Form kan 
Skæmten dog ogsaa være ls'ses 
ntok: smil en Historie der fortæl-
les. om "smukke Brummel", en 
Reol. Laps. Han traf en Gang ved 
Brighlon sammen med Kongen, 

, daværende Georg d. IV, 'der Som 
bekendt var en meget vidtløf-
tig Iterre. Kongen sagde da til 

" Jeg har hørt, at Du skal 
„viereden frækkeste Fyr i hele Ri-

get" 'leg linalier, Deres Ilojhed", 
- svarede Brummet, "at De ej er 

kat iner. hertil før af. berøve mig 
min Værdighed". 

Dan engelske Humor er i det 
tele et meget sammensat 
og rummer  VII  pyt Portion Alvor, 
Den Ivser op paa den.lingerund 
ar Spleen og Pessimisme, der ly:- 
hersker Englawleren. Midt i dee 
alvorligste Situriliou, naar all. er 
tabt, er Eire,l'enderen i Stand til 
ligesom at Inve sig over Hver. 
dagslivets 	Brderier og le af sig 
selv og Verden._ 

TI P 

A: Kære Ven, leg har lige nu 
bart, at Du er bleven forlovet 
moden af de 3 smukke Søstre A. 
damsen: hi.ertc.lig til Lykke! 

B: Ja, ikke s:indt, jeg har væ-
ret ualmindelig heldig. 

A:: I Sandhed, ja: men hvor-
ledes bærer Du Dig ad med at 
kende Forskel paa dem? 

B. Det prøver jeg slet. ikke. 

SpOrgsmaal og Svar. 
Jens Dalum var Redaktør af By-

ens eneste Avis. En Dag tin lian 
sad paa sit Kontor og ordnei'e sin 
Post, trindt han mellem Rteirrie 
ogsan et Par Forespørgsler Ira nog-
le at Bladets Abonnenter. 

Den ene vilde gerne have et Read 
for sin Kones nervøse Hovedpine, 
medens den anden søgte Bladets 
Hjælp for en Hoppe, dur var Kiyh-
bebider. 

Jens Bieturn skrev straks ved 
Hjælp af Hnnndhøger fra sit 131blio-
tek de fornødne Svar og bad Pak-
loren om deres Anbringelse i Bla-
det under Rubrikken „Spørgintaal 
og Svar" og forlod derefter Konto-
ret for at overvære et vigtigt politisk 
Møde. 

Hvor forbavset blev ikke bande 
lian og Læserne, og ikke mindst de 
to Forespørgere, da de næste Mor-
gen', Bladet læste følgende: 

,,Jeg har en 10-anrig Hoppe, der 
er Krybbebider, Et Rand udbedes 
tor dette.' 

Svar: „Undgaa saa vidt muligt 
at ærgre hende, lad tiende sove 
længe om Morgenen, og hvis det 
er nødvendigt, Ind hende da en 
kortere Tid tage Ophold pat et 
Hvilehjem nær Skov og Strand'. 

Og videre stod der: 
„Min Kone Ilder en Del al ner-

vøs Hovedpine. Kan Bladet give 
mig et godt Rand for dette ?, 

,Svar: Prøv en otte Dages Tid 
at lade hende løbe toet hver Morgen 
Giv hende ikke for meget og Ikke 
for kraftigt Foder Skulde det ikke 
hjælpe, man De hellere skille Dem 
af med hende og f. Eks. se at fan 
hende afsat til en mindre Jordbru-
ger, hvor hun ikke kan smitte den 
øvrige. Besætning.' 

Da Jens %hun læste dette, he-
avlInedeben. Oi_det samme gjor-
de Konen med den nervøse IluseLl-
pine. Men hvem der ikke besvime-
de, var de respektive Forespørgere. 
De satte sug straks til at skrive til 
Bedeklør Bølum. 

Den ene skrev: „Uforskammede 
Bøllefrø! Er De mon selv gift, si-
den De ønsker en stakkels svag 
Kvinde behandlet paa den Maade. 
Jeg siger Bladet al med det sam-
me l" 
Den anden var niere kortfattet. Han 
skrev blot; _Idioti' 

Men Ira den Dag at var Rubrik-
ken „Spørepintaal og Svin' slettet I 
Jens nolitin3 Avis. 

Maanen. 
-0-

Jeg 'tabuer det spærrende Vindt' 
ud mod en stjerneklar Nat, 
og frem over Himmelhavet 
staar Wiener], en stolt Fregat. 
Det skummer med Skyer for Boven 
af Himmelbølgernes Sprøjt, 
men Skipperen er nok forvoven. 
Det rører ham ikke en Døjt. 

Han styrer sit ældede Fartøj 
bestemt gennem Skyernes Skum. 
Den kobberforhudede Sejler 
gear sted i det evige Rum. 
Ved Altenslid hæver Fregatten 
paa Østens Himmel sin Stavn, 
saa sejler den frem gennem Natten 
og lander I Morgenens Havn. 

I tusinde Aar har den duvet 
etsted aver Skudernes Rig, 
set Havet aha luidt at Lanterner, 
der tindrede Pilk ved Prik. 
Greb har den tegnet paa Dækket 
en Skygge af Master og Ræer, 
der blafred som Flammer i Trækket, som Skygger af slompinle Træer. 

Og den har set Skippere henret 
saalænge I Bølgernes Favn, 
til Aarene bleget dem Haaret 
og !nemede Skudernes Stavn. 
Den har set Hære al Rotter 
forsvinde et, maartelys Stund. 
En Storm har knust Spanter og Skotter 
sendt Skipper til Havels Bund. 

Gudstjeneste og Moder 

Søndag d. 15. Juli. 
Ols Kirke Kl. 10. Allinge IC Kl. 8, 

En kraftig 

3-aars Plag 
ønskes til Købs. 

En Lodeho samt Mitaneds-
Grise er til Salg. 

Srnedegaard i Rø, 

Allinge. 
En stor 4 Vferel5e15 Lejlighed 

udlejes. 

A. Stange, Tein. 

1110•1114111•991~11411* • • 
!Biografen. 
Søndag den 15. Juli Kl. 8. 

StAkels Sally. 
Morsomt Lystsspil i 6 Akter, 

Stakkels Sally handler om et lille 
Pigebarn, som ved en Fejltagelse 
er kommen til Verden. Ingen Ven-
ner og Slægtninge, kun skabt til 
Slid, men dog altid fuld at Glæde 
og oplagt til al Slags Narrestreger. 

4/...91.99.116.95  

Olsker Motorværk 
entolder Møde hos E. Madsen den 
17. Juli 1(1 8, 

Resterende Tærskepenge bedes 
oingaaende indbetalt. 

Bekelltorelse. 
Del bekendtgøres herved et Born-
holms Amtstues Fortegnelse over 
resterende Skatter til Amtstuen for 
1. Termin 1923 af Allinge- Sandvig 
Landsogn under Dags Dato cr for-
synet med Fogdens Udpantnings-
kendelse og at Uclpentningen t il  
linde Sted uden videre Varsel. 

Dommerkontoret for Rønne 
Købstad rn. v. den 7. Jul, 1923. 

Ø. Krarup, 

Klemensker 
Sadelmagerforretning 

anbefaler sig med stort Udvalg at 
Seletøjer hele Sæt saavel som en-
kelte Dele i prima Udførelse til bil-
lige Priser, 

Chaiselonguer, Sofaer, Stole, 
Piske, Tornystre og Kufferter 
i stort Udvalg. Reparationer af alt 
til Faget henhørende. Hurtigt solidt 
til moderate Priser. 

L. Karlsen, Klemensker. 
Telefon nordre '20 

NB. En Del Lasedergrimer 
uderelgea uhørt billigt, 

Frindritv,sliste. 
Rorgmeaterkontnret 	4 Eltn1 
Sparekassen 10-12 og 2-.4 
Branddirseteren do. 
Stereptthiial 1 Sparebassen. to- ;). 2 

• Dant pskilt›el pedii tunen, 'aben 	*."4,1•• 
benes Ankomst og Åbning Og Fredag aftegn], Marvtog og 
Torsdag r•orm 

Distrikalggen L1-9 og 
Folkebogsamlingen paa Raadhunt: 

Udlatin hele Aaret kodag 24, n'e- 
t 	dag 7-e, i..-se.teen leer flag til K1.9 
• Hjælpe', 	• Feen I fl. Thoengren, 

Kis,tic,- 5 	Chr. 1-ind, Sandvig. 

4 
 ornbartest ar saren tel (lods 8.12, 
amnerkontoiet to- 11 og 2 -  4, 

Lune-  A Dialenntobseken 2- 4 latin, 
Pusl4ontnret. Saigne.lage  

I 
 

	9-12 
 
og -e 

 agtepiiieteit Tirsdag "a Fredag  
Skan  t4atkeit•Aragtkat 

 

 ien: 
Agent Otto rearniteka, 

Statsanstaltan for i ivsforaikiing ved Chr.  
Olsen, Masten kontortid 1-4 Ent. 

I elegiat,taiii , nen 9 -12 og 2 4 
Tin ih.,  11 •• " 	FISOIII 2 -5 tilterne.
!Clemens Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 Elbil. I 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

4 

 

Søgnedage, 
fiwnnp-fitra n dv I g 

Penne I I. 	8,00 12,50 
Netter 	 8,16 1,10 
Klenieuskee 	8,28 1,28 
Re 	 8,43 1,46 

Tejn 	 857 2,04 
Allinge 	 9,07 2,17 
Sandvig 	9,15 2,25 

Mandeltg-Rmo 
Sandvig 	9,10 5,40 9,10 
Allinge 	 9,47 5,48 9,17 
Tein 	 9,56 5.59 9,26 
Rø 	 10,12 6,16 9,42 
Klemensker 	10,28 6,33 9,58 
Nyker 	 10,40 6,45 10,10 
Rønne IL 	11,00 7,05 10,30 

Søn- og  Helligdage. 
Henne-Sandvig 

Rønne H. 	8,00 10,10 12,05 17,30 
Nyker 	8,16 10,26 1,06 1 7,46 
Klemensker 8,28 10,38 1,18 ;7,58 
Rø 	8,43 10,53 1,33 8,13 
Tein 	8,57 11,07 1,47 8,27 
Allinge 	9,07 11,17 1,57 8,37 - 
Sandvig 	9,15 11,25 2,05 8,4b 

Naindvig-Ransee 
Sandvig 	9,30 1,50 6,25 9,10 
Allinge 	9,37 1,56 6,32 9,17 
Tein 	9,46 2,06 6,41 9,26 
Re 	10,01 2,21 6,56 9,42 
Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58 
Nyker 	10,27 2,47 7,22 10,10 
Reane Ii. 	10,45 3,05 7,40 10,30 

lultke 	jelik• 	jiella #1111 
er %er e ame/ e %ile aira/ eedre■la  

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

Nordbornholms Ugeblads Annon-
cer virker bedst og  koster mindst. 

Glem det ikke 

11 "9"Il~Ille" 

Ordet er frit ! 
VI ger vore mange Lasere I By og ae pat Land opinrksOm paft, at enhver kan 

fea oplaget Artikler og indtag om Emner 
al almen Interesse I ,Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at del skrevne er 
holdt i en sammeng Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt er indsendere -- til 
Underretning for Redaktionelt - opgiver 
Navn og Adresse Ligelecle-i modtager Redaktionen gerne 	 om nu. 
denne  Ting og Forhold, :Ion' egner sig 
til Bellandlinz i Bladets Spalter. 

Dette gælder band. Byen og Landet, 
og det er en Selvtaske- -at Redaktionen 
altid vil it,titagt. ,len stlieegeste friakset 
ion toed HrosIn isl tinu r: Idet 

Drengen Hvad er det for 
rf7rke'es- 

Onklen, Det er en Zebra 
Drengen: Hvad bestiller den? 
Onklen' la den -Le den bruges mast, til at illustrere Bogstavet Z 

Beskedenhed 

"n ■ Ild! "I i  flasker Dc Gas? 

	

...Ild ,  e leeee 	Synet af 
Spritl'uniu-. ilt Yerealieering). 
Cns b •-,• 	' • •. 	ntruige 
ter far min Skyld, jeg er vrid til 
ei, simpelt Lys. 

Stadig Fagmand 

Slaeleveli !lid Son, som Ile 
bar set riet- i milt Forretning, er 
blevet] Brikser ti ir endda vundet 
et Mesters', di' 

Kunden: .1n, jeg køn !ruske 
Isn ots det mim sne være et "Let- 

s" 	 biro vandt ! 

De var undskyldte 

ilinderen. lid lille Bertha, 
som, hår varel 'neget [utidig) Og 
det er kun 3 Ii -g siden, jeg Inc. 
te-Dig heile Englene, om at gøre 
Dig til en god File Pige. 

• Bortba: .1,1, det bad jeg om; 
men de har ikke ej art det, har de 
vel? DC har sikkert ikke bort 
efterl 

Haablest • 

Unødvendigt 

Han: Hel 'le vil hvile Dem 
Frøken, vil Iva tage min Frakke 
af, saa De klin sidde paa den. 

Hun: Ilvorfar Iitge„Frakken 
af? 

7,25 
7,42 
7,55 
8,11 
8,26 
8,37 , 
8,45 



• • 	._••••. 

11es'i'riny; sosirat 
firre te K.,å1rtet .1 	Nægter tilbydes 	-na 	iii.r!eiKle 

Nordlandets- Handelshus, 

<% tik. Standard , Binklegfil 

e bedste Høstleer 
Leborerte, Rixford Hoforke, Grebo. Roohakker, Stats! 
Skovle .og:5Padar sælges for 'Vielsen til meget lave 
Priser. 	- 

91trtoltutet,;4 !;,#an.beløn(i. 

sit 

,; 	 Illand4A811111S. 

LO rnir 

ALBA 

Marseille-Sæbe 
.1D øre Halvkilo 

'flflingr 
,I;roinsttforretning. 

Prima levende 

adsgiler 
sælges som Regel hver For-
middag part Allinge Havn. 

TIL 95: Chr. Lind. 

9ianoer 
.1 HI, .l.11«.', Ir lullen oa udenlandsk 

%;elges meget billigt. 
u?t ■.- I , Nioonemer toges I Bytte 

klin  C. ifiler(d, Mhp. 
Til Salg. 

ltr Ir, idL,ke rel Soveværelsesmøb-
leineril, hIrskellige andre Møbler, 
Sener, Klædeskabe rig Servanter 
sar,.1 	 POIcelien og 
1.,111,p. r. 

Fru Hahn, Allinge 
mellem Byerne. 

el■^","%/N 

j
øger De en Pigs, sn Karl 
olier en Dreng, eller ment. 
ler De en Svend eller Laer-

ling en Fodermester eller en-
den Medhjælp, bir De snarest aver-
tere i  Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her I Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et llIftede-
si i I tende Resultat. 

Bil udlejes 
Ira enhver TI:1 billigt, 

Tlf, Sandvig 32, 

Paadhøs Havemøbler 
er nu pen Lager a 50 Ku. pr. sæt 

2>adsRemaskiner 
30 Kr. pr. Stk. 

kan faer paa Prøve uden Købetvang. 

Klemens Maskinsnedkeri. 
Til. n. 13, 

Klemensker. 

Skotøjsforretning 
Udsalg al godt Skotøj til smart Priser, 
Reparationer udforel smukt og solidt. 

Gode Malerlaler. 
Gode Rideslavler haves altid 

pas Lager. 
Nye Bunde sattes i Træsko. 

A. IVI-Lamala. 
Tetalon nordre 47. 

6-7 Fersoners jil 
udlejes til enhver 'Tid. 

Billige Piber. 
L, Dellgresi. Til 4. 

Frelsens Wær, &sker 
blev ,.undst [2a 

Nr. 6. 

Grise, 
der IiIrvel 4 Uger den 17. ds. er  til 
Salg pas 

BAKKEGAARD, RUTSKER.' 

HØSALT 
i 50 kg. Sække billigst 

Spansk Salt 
50 Kg. Sække og mindre Vægt. 

.9-ineste .7Collkensalt 
anbefales. ril billigste Pris. 

£124," 

Limonadepulver 
5 fare. 

Allinge 	fR 0_ 
Tlf. 12. "" 	.4411"4"'" 

Fluefangere 
10 Øre Stykke! 

91. "rsen, 
Fein og omegns 

Ungdomsforening. 
afholder Pramle Skydning pas Sem-
merlyst i Tein Søndag den 15. Juli 
Ki. 1,30, derefter Bal Kl. 8. Kras 
Medlemmer .har Adgang. 

Bestyrelsen, 

tr.  . 

• 

Y- 1 

nt"De klin køhø 	il- .1. 
- for ktin 7 

Det største' 

hos os-. Hatte fil 

- ad 

Straa,,  
Arbejcit'bru.. 

hos 

Det er  endnu  ikke for  sant 
at købe  Servernerfr.„- eri 1-- 	verf store Vilva'gj 

. 
i• fikse Uhlmousseliner 	 ('riser  irfien De køber 

:andre Steder, 

ineitapmew 
•  

itv 	«tikT1/4q. Si 
NO119- 

Re-Stp‘tt- 

0111111;.i)111r,Ø[()  4W 
udsælges ti!, ekstra neds-atte Priser. 

• 
S: 	:filkiti«;Ite — Tlf. 5, 

yrote ti: 74‘92?.. - C.g` i93iiser 
(nar Dc borint oe hiliit bos ns. 
Fine '1,-u:stre• T.ra 2 id pr, . 

Køkkenet I 

8ø! a? ilftelcod 

tinu kan gtulE anvewle rle mIrt. 
vt7ne Ilensrlyrkod 

"1 eiTer rir "):r til 11-,f., for Eksent- 
pel.rit., der 	 ølfer  Tig- 
nrirrli. 	 .. 	Forbe- 
ne:le karl 	 miler d'ef, 

ni ir1eIi„ ]ålel - 	

paft 
motrenr samme 

I+.irrldru 
vendes TIT 1lninuE ell^r Sippe 
ilurfer vende, i Mai 	med 
Salt log 1'r her, il.V!)1 1 	■ 1,11 	ses 

maden 11or, 
slnumf, P:rude .11vAr den stadig 
skal vendes, Man num ikke stik. 
k'e med Gaffel i den under Steg.' 
ningon, 11:1 Saften tvreer nd 	og 
den bliver ior. Man serVerer 
ren merl-brunede linetøfler eller 
merl Groinsnger. 

Kongeslik 

ir.Vrtrk It'd, fin Kogrehokoln. 
de °pli-ises 	kn!2,eride. Vand, saa. 
ledes, 	dek'bliver i }revn 	Grod, 
hældes (iver 211 kngsf.e "Mareug'  

sf.anr ek Par Timer, ilerefirr 
Vaddes 	kvail Lirerlindesktun 
av'e'r, 	slam' rn l'ime.crid, 
am-er  f  es riet; ,Te,ile er e:1'111  ,m' Des-
sert., hvis ninn filur uventet, Frru. 
niede, da den 	 kar: 
lave~ og. 	sl raks;  men ',an 
Bitin Gliokolarlen laves Edr. mere 
lind, van den treender gennem "kfri• 
rehi(; sen. 

Clinkolarledesserl 

8 Æggeblommer piskes med en 
nRen-aedel kg. Flormelis, S1.-rillen 
af' en Citron,' {kis' er rereh. derpna 
iitsættcs 3 ,negle ftinskvira Del 
srttcs over ilden og piskes unr_ 
brudt, Indtil det er ved ;)1 	koge. 
da -fiLsættas 10 "Illnde I frililas °p-
rim i 4 Spisr-skefulrli. 'lom. fire. 
num 1 	i 'en Glrir.skrial, anmr 
don er afkølet; den svnles medens 
!urin stadig rurer i Amt. 

Med-Pnrbehnld 

1Tuu: XII Du altid-være sar) 
tocl imod mig; rufisen erten ar, vi 
er blevet allV1 

?Ran7 Selvirdgetirt,.• min karre 
Pige, Ineil —•11:1r, såis" -ovre, From 

• ET1 .r11prv7mat 

e'vn'en (i Slagterfri rini.nittgen 
Ea,n riv" 	;gire )nig ele,L2 

fin 
- 	,- 	 -men 

flis ni.a' ".1• l;"'res 'Fur korn. 
nier: 	r.sker ...ikkert ?Celler 
ikt.r2 	 Lever i 'iwden. 

■ kan Du vært-.. Con 
sikker p...1. ":,1 iltes ]tand virkelig 
par lul- 	 um.S<Judagen, 

Lilli . .Del rr nelr3 p derfor, 
e, 

!Tiara riset 

mig, 
;If 	 •'• 	 S:11.;1 

lu,[di;4 	enel jeg troede' 

En °Hendrik' kg. reven Glr.31in. 
Inde.blandes Med en ollendedel 
kg..fintbakicetle Mandier og den 
bnlve Portion_ fintslmaret Sukat. 
Et kvart ks. SMiker koges til Si. 
nup mod n Spiseskefulde Vand, 

Pr 	y:1 	finde: og dette rares da i ovenstanentic 

(3re. 	
- flhinding; Anni  derefter baddes i 

en med Olie,besrn urt Form-Bud. 

I.  Tå hil 	'dinge-n-Vankle5  I111 41.MIcke!,: helt 
- 	L0-  . 	usg4et: 171°dr:skum, ,gir man 

e 	o.kolade 
flescrIrn har flrf. 

'Portvin aldrig 'at ml.,lykkes. 

Gåriclie 
Westfalen Cykler 

er de stærkeste og mest letløbende, 
Forskellige andre solide Cykler 

haves part Lager. Billigere Cykler 
Ira 105 Kr. 

Rich. Nielsen, Klemensker 
Tlf n. 81. 

tilbydes fra Lager 
til meget billig Pris. 

%Magt noiontal. og 
$robuttforretning. 

Overretssagfører 

2iojesen .R'ofoed, Rønne 
as. nortenggads 17. 

Inkassation,Ikkamentikrivaing m. m. 
Tr.elles Hasle Onsdne Fonen,. 

salt 4 Aar. 	Kv, 4 Tom, samt Kløver 
er til Stig.. 
Avlsbruger Lund Allinge. 

Jordbær og Stikkelsbær 
købes til højeste Dagspris. 

Gartner Jensen, 
TIL. Allinge 41. 

En brun Hest 



s:i. ni dl ,1 , 11,, V-alrlemar bat de ikke blot en, laer' lrli■.; 1■(111:yelid, iler  gik og- 
0• 	s-ire 1'1, 1,ker over Landet I Il r.- Ti I e 1;e le (VII frirberdeli-er, Pe-,,i. "41,,d s irir Drur, over 
det lurr,,w4: :II- i'er, in.' ria'aslerne-
Ni-, •-, il Hi, : ■ ,--• ',HIT...,  snitl  TTy- - ,-.,1 1. i i ri lavtSlan:I• r., id , 	'1 ii-,, •-•. 'iler troede man, ni de .i i--" d.'',  ,ler manne leve 1114:il,: Ira :indre 'Nlenneidcer, el-ter .I,,ael ile ,,11- Diiihkali dinviln fol  'il", ,• ,  lininilene, •-ig  nor  gik man 
hi, p  I 1 ■ Ii`: I`  idikviillge. Tiedqt 
tog NT11111.(ae ',hi,- i Y:til-holdene, TY-firki ei• /14,1,1,;• I:  II.,.. 4.1' bla i=  ,irrede, 

find(' Il'.  I iI.ci't Tid, 111.311 1111' vid-
eler om deres tipetrende l'a,rd. T Daimi:d-k lirev Bornliolin unitrent 
lal'  affulkel. Nordslesvig  eg  :In-dre Dele nr. T:Inder led og;no 11., beskrivellgl. - Valdenuir ma lt to ogsaa med Slrifilintien af   sin: Re-
terbiaslid hilrin;.e .1 ,1ar uden krsid flige,  rarilrt-mt at 	SITIO 

7,Jciiclor.  Intel af alt ;lette kvad,, ,dog  lians Eric,rrgi, _ 	.  . ni (~11 ilfritid  blev -Val/122:1'1r  
Tias sine  gainle flage. Trans 1)ro-tr, ning  vim g.n.'»I.  f Kld,:i er, fredd der  luvrigl. ikke betInveli ar;  hele. -tlii et Mronlig6 Forhold ruell("•ar !Mixt ef:i Ileipe, (1;1 forneinnie 1:•irlkl, 
ikke skulden /laskede at insti bi. vel  lamedis  '1',-,-ve lide ikk,-4tirs'1,' 
FOI'S•H'I'i'ltil' i ..-F:•ir:kain'i: lid 
'hun liiiryi*  i Virkeligheden til i 'Valdemar den Stores 1Tisiot‘i'. 
En 11.14'".:i'l h PR Ildt. SIM, tinat k.:11.• 
/14..\111.T1'  h.; \le, C:bi-it.:4)1)11er, +Ide 
Ildlig,  ,1■ 411..ligt. :•,:i.n.ei i et tila!{. Sf in  hulre.   var den a Idsie, hige-Irorg, gift i  "‘fee1,1, id inrii, din ■••iigslin, Margrell■  i NfIrgS.  M.in klinik:  nydl.  Vdlileinai all skue ;in  vug-.14.- Ilatier... V:, •1•1, 
Snu! lian forfulgte tein si uro ":1,,a1 	lin,' -.de d 1. Iltll'  111(.r1 	1:11■ i.- 
Ir' 	Ii', 11,11ift 11'.. ..,,r111 line i 1 S-I'11:1 
i 10 \,u., 11• ■■•-e,ni, 1-0 I ;Il  ,11-' 	an- 
•l• i' 	t ii 	i r  i• ■:•• 	-1,ailili• 	iiii% 	iir 
'''' • 	' 	•.1iiii • ia ••••:-• i,; Il c...,  

I • ■ • 	. ; I -' -. ,nit e ' 	I i• 
1 •i•-i 11.0-1- 

h -• 	.1: ili•--- 1,-,` 1 	<11- 
;I 	h. il,. 	1.11t.-d.d._!,  i 

• E. •t• ! I{ Vii -- 1,,L .  ,," ;-:(4. 

kr›rkI'Lli!ttforvetitiitg 

Pette' • • tue, : 

Grønt-Konserves. 
C.:d-n:ter. Snittebønner, V, k.lit,iiner, 

Ked-Koreserves t i t Priser i 

ai? og 1 Toms, alle Længder, er 	Lager, 	der ventes en 
stor Ladning af samme Slags Bræ cider i Løbet af-  Ugen  surl 
kommer. 

Til Tagbrædder og  Reparationer 
er dette et soldi  og  billigt Materiale. 4 	Rabat ir kornant. 

• Nordlandets Handelshus, 

•- • 

BORNA MARGARINE 

nr tin,-frisk 	trelsma(ik.nde ng 

LÆKKFRT SMORT1EBROD 

Husk at bestille= ".  

Hostbinciegarn 

91tlinge goloitiat T4`rOuttforrettting 

ih:res Ou/ve med 

FLY ..:-‘'ORTEX 
BILLIGT OG HOLDBART 
da det ikke tager Skade af 
Fuglighed.Vand og Svamp. 

Pris pr 8 75  
Meter 

t,Thandies 

Vi bider elm Bestillinger paft 

pCt. Superfosfat, 
PCt. Kaliggictning„ 

INIverre 	 Gødningskalk 
til 	 August—Seple,nher Maimed. Priserne bliver 	e 
end som I Foreared 

• 4 	 •!. 11.4i,.,•• 42' -41•:15_ 
Handelshus 	 yr-k i-dilli;rns !). 

,‘'. 	deror; lir j;ning gjnr- 
1■1'114 i i )•,1-11111t, 

i 	 r!!)  •• .111 irk!:: •- 	1,, • " 	" in, il , , 	P 	 1 	• 	.1 .111 ,41“. 

11. ,..11 til TtilLiT1144, var haii. d•-•.ir•i, sin 
Ullg,14)111 11 I V•1(' 14-1.44i Isenge nede Tv‘dd lud rilir benyttede 	ef, ivkk Mundheld; "Iler Tage". Des var ei d:rir:tab, ler heluld  nOvell srim "klynke Tider •  ri i"' Il, 	il; 	ii• brugt  ilet :;1,1 Trinlr,n 	duTen v.tr en ler  kunde ri:  11011,  lians ;., 	n in er vi 	I 4,1  nred 1-il 

••t-nr.; 

 • 	iler 	,111 lian bro-. .1, .1,,, 	blu  j-eva. ,.r -iler atter 
de  I. [vid For. ; la 	ii-on.inilg- r-„ 	ly  1,I,edes 	:in 

1'31,  Dritlen:0'k (Ir, ikke  s...tn le! 	' Si ■1:- 
i 	i 	tz.ntL,I.11g1,  der lsun. 

1c1.,1■ .:1 	 var 
••••-”,i 	cledgai;;!.  r:everie, .d enten -lel nu mest var in 

I:  (1..sr 
I. 	eturi. 412; ii.rre 	,11",;tle 

31 V.111111.11- ; 	I; 	lbetif 
• 'il, 	 1,1,1 •..11• 

i 	1,1 	 -1- , 
•,,I, 	'- n ai 	i:ere 

I 	id al ;-.09,e• -due 
51w2.1, 

T ! 	k I 414 11'14 l• 11:1 -fil stil (nej- 
, Tiene‘imit merl kiirr Varsel. V:ililern ir  4'11 f.)ri g I, der fur 	(n Del 	ifii 	i (le Stum-

le ilansh SI  ii,:e:-. Di; e  Falk  var 
Kungen ,kyldigti  Tor' den hikke, 
de  havtic,  'Ar!, og  de var , h Jem- 

p,4;:p  ct 

Irtai!_f!emar 

dag 

Nordlandets 

Det bedste og billigste 

sælges i 	

Nordlandets Handelshus. 

Nye, store Sendinger af: 

Isopal og Lædertagpap 
sælges til ganske  maa  Priser 

Alle Slags Søm og Spiger 
sælges meget billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Averlr 	Nordbortiolms llilelilild! 
Billigste Annoncepris.  - I.Fnees overalt paa Nordlandet 

Tørre gode Udskudsked 

aar varrisen 
skal Paptagene repareres og  smøres med 
den gode Linoleumstjae?e,. 

som fabrikeres al Røneing  & Gjeried, 	— 	.ikter denne i 
hele. halve ng  kvarte Tønder sand 25 kg  Dunke. 

Rod  Tagmaling 	t 
Imprregneredo Strimler  , l1  Korsraden. 
Vi sælger Tfrer(11 	Ntairi,leg! ug  lager '11.r, 	1111.nr:1•• 	11?:- 

Minering, avorkir 	t 	kan halidits 	h , • 
glorblutibett4 kffiniletørit, 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms Vegetabil Nulorille, 
fremstille, bebandl-= , 	aes.  ;7n  ::fauske 

kaerligt forlange of:in-,t,, 	Prodnkt t*.1 	.N.1.4.a,1- 
. tider. - - 	Forrittning.3r 	AlLinge-l3rstadvig rfel,;,t3r 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Nar 	skal llefidin dulle Tid 
enten Sild eller Kod, saa maa det anbjale:; at bru2,e enten 
del spanske grove Salt 	dobbekt rat- 
tin. Køkkensalt. V; ■ tai stort [Aget. 
og Priserne er lavere end ::om i Fjor. 

Nordlandets Handelshus. 

Mit Arbejdstøj 1., 	. 	m •i■ i 	%ed ti 
10-0e del lnis 

Jens Hansen. 

Syltede Frugter. 
Æbler, Pærer, Blommer. Stikkelsbn-r, Tyttebær, Fersken, Abrikoser, Annanas samt  tørrede  Æbler, Abrikoser og  Ferskntr sælgeq til meget billige Priser. 

Min§c Qolouial $robufffin‘retiting 

griliotage, garn 
og  Strømper il di I en Selvfølge  al Dr  legen Steder køber billigere en eller sne ged sant  hus mig, derfor skulde De i eg 	fntere,,e kølle hos mig. Desuden IIAT jeg el prent Udvalg I Bomet ■ ,,klednfou. 

ens Xansen, 

Sardiner 
i Tomat og  Olie fra 40 øre Ds. Benfri Sild 	Anschioser, Gallelhitter, Laks, Hummer, Rejer, østers. Muslinger, Makrel sælges til meget- billige Priser . 

AliingEd Kolonial & Produktforretning 

ccercligsgede Xicedninger. 
Jeg har det Storte Udvalg 

og  finer abselui de bedste Kvaliteter 	alle garWaale Mønstre til saa  1/111112  en Pris som legen anden. Matti tages.  For 	pas., 
mug ga1,11.!t Il 5. 

Stort Lager af Iiirrde,  Hatte og  k.iskellei. 	kan !jetle 
Drue  en god Daglait 	ti ni kotie Dees 	his 

,en Xansen. 

Alle lomme Now, Sdke, Ruser, Flasker 
og 	som ønskes fratrukket? i Regnskabet, bedes  be'!emt returneret 
inden 15. Juli d. A. 

N^rdlandets Handelshus. 

In du :Nords Udsalg 
ved Victor Planels. 


