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Alcraklokfier. 

Der er Toner, hvis.Klang er saa høj 
at vort Øre dem ikke kan fange, 

Insinde Melodier 
gear vore Sanser forbh 

Men vi aner, naar Sindet er stemt, 
at Alverden Ioner af Klange, 
at Himmel og Jord og Hav 
er en eneste stor Harmoni. 

NaarVinden gaar henoverVejgrøften 
Blaaktokker sagtelig svinger. 

Skønt vi kan se dem skælve. 
hører vi ej deres Klang. 

Men tro ej de Klokker er tavse -
hører vi ej, at de ringer, 
kan vi se paa de blaanende Kalke, 
de er sitrende fulde af Salig. 

Tro ikke al Verden er tavs. 
fordi du har ondt ved at linde 

Genklang for alle de Toner, 
Livet har vakt i dit Bryst, 

men aabn dit Sind imod Verden, 
og du vil høre derinde 
Ekko al Blaaklokkeklaneen, 
den syngende Verdens Røst. 

Christian Stub-Jørgensen. 

Men 3ilstriliske vilde, 
Polynesier, imliopere 

og Eskimoer, 
Om Menneskeædere, indianske Ma-
skedanse, kinesiske Faarekylling-

væddeleh etc, 
(Rejsebrev) 

r=x;-3 

I dei Herrens Aar 1655 oprehe-

de Kong Frederik den Tred'e et 

Kunstkarnmer, hvo' Rariteter fra al 

Verdens Lande Int deres Plads og 

omhyggeligt blev ordnede og ru-
bricerede. I Tidens Lob kolli for-
skellige Samlinger til. Fra vore 

Kolonier i Afrika, Indien og Grøn-
len(' kom bestandig ny, s)iæiune 
Sager hjem, ug nu om 	[,;e tiar 

1, I 	NdLIOIlili1OLlsitei I Koneunavn 
et ettrografisk.Museurii, ffintanende 

snart sagt alle ikke europæiske 
Kulturel, med Sager et saa stor 

Veedi, at man har Lov til al kaldt: 
▪ uarsirreetige. 

Der er Pladsmangel paa Museer. 

Tingene merl hobes :Infor stærkl 

hammen. Det hænder at man 

UdatIllingen fra Midtattika bunder 

en grønlandsk Konebead og i Kun-

go-Udstillingen ser sig stillet over-

for et Kort uger eenderjydske 

tteifir 'pap ikke atali e 

Steder har Kunnet seelle Plads tit. 
Men Turen gennem Museet er til 

Trods for alle Vatiakeligheder som 

en Rejse foretaget I Telter gennem 

Alverdens Riger og Lande. Den 
er spændende og rig pua Ople-
velser, og saaledes er vi da nu 

blandt de vilde i Australiens Indre, 

hvor man æder en overvunden 
Modetander Og hjertelig glæder sig 
hver Dag te er Synet al hans hen-
genite, albtegedeeKr rogier. Her er 

en Kappe af Pungdyrskind, som 

de usle Australiere bruger dem I 

Fr2 den ældste T':1 har Kasch-

mirdalee r Indret] været berømt for 

sin Skønhed og Yppighed, som 

muhammedanske Digtere har be-

sunget og skildre/ som et Vidun-

derland — en Paradisets Have. 

Denne Have er omgærdet al de 

skyhøje HI malaja-Bjerge, hvis Tin-

der er bedækkede af den evige 

Sne, og den gennemskæres af en 

Biflod Hl Indirs-Floden, „Danilem", 

koldt Vejr. Ellers gaar han nøgen, 

kun med et Bælte. Sine vigtigste 

Redskaber laver han endnu af Sten, 

Boomeranger — del krumme, flade 

Kastevaaben, der, hvis det ikke 

rammer, %ender tilbage til Udsen-

deren, gør han af Træ : men han 

Irører dog ill Verdens mest lavt-

slaaende Racer og gaar sin Under-

gang i Møde. 

Men vi vil dvæle lidt ved de 

hejerestanende Racer, som bebor 

øerne I det sløre og stille Hav, 
hvor Livsforholdene har været al 
eu saadatt Beskaffenhed, at man 

kan tale om en Kultur- 
Her ser man udskaarne Billeder, 

rigt malede. Fremgangsmanden 
blandt de vilde r Landstre en var 

den, at man ved hæflig:Larni søgte 

at jage kære afdødes Aander ind 

i Billedet for altid at kunne bevare 

dem om sig. Ligeledes har man 

her den Seik at bemale de dødes 

Kranier. Først skal Begravelsen 

dog finde Sted, og Kraniet graves 

derefter op igen oue smykkes med 

de skønne Farver, inden det ved 

en stor Fest udstilles og siden op-

bevares som en Helligdom i Hyt-

ten, — en Hjælp mod de onde 

Aander. 

Paa Fiji-Øerne finder vi et in-

telligent Folk, der bl. a. har for-

stenet al fange Blæksprutter alene 

med en Pind. 

Del gear til paa den Maede, at 

der i Eileen af en Træpind hestes 

en broget Konkylie, som Blæk-

sprutten, der jo ellers ikke er dum, 

med sit svage Syn antager for en  

som slynger sig genrem den I tal-

rige Bugln!nger, og hvis Vand ved 

Kanaler ledes ind over Markerne, 

der især dyrkes med Ris. I tidli-

gere Tid var disse Egne opfyldt 

med Vildt, det vrimlede al Anlilo-

per, Stenbnkke, Bisonokser, vilde 

Geder, brune og sorte Bjørne og 

Leoparder. Men Englænderne har 
her drevet Jagten saa grundigt, at 
del nit kun er i de mest forbogne 

. 

Verdensspejderchefen 
Sir Raden - Powoll søm Indianer. 

(Se Teksten paa næste Side). 

fed og dejlig Snegl, hvorefter den 

klemmer til af al sit! Magt og — 

lanesoint molles over Vandel III 

Føde for Nibeboerne. 

Desværre hor europæiske Kul-

turbestræbelser blandt de vilde haft 

el Resultat, der Ikke svarede III 
Anstrengelserne. Det ses bedst 

pas Havaji, hvis muntre og idræts-

elskende Befolkning absolut ikke 

har haft godt af Berøringen med 

Alkroge og paa de højeste Bjerge 

at man nu møder Vildtet. 

Kaschmirdalen ligger 5600 Fod 

over Havfladen, og dens Befolk-

ning besrear for største Delen al 

Muhamedanere. Denne Paradisets 

Have har fra Oldtiden været kendt 

for sine lintuldede Geder, af hvis 

Uld der forfærdiges de dejlige bløde 

og kostbare Kaschmirschawier, 

japanske og amerikanske indvan-

drere. En Gane fandtes her et 

stort Kongerige under Kong Kane-

hancas den Førstes kloge om end 

despotiske Styre. 

Hvad der vel nok bidrog III 

europæiske Handelsrnænds  Utaal-
modighed ved de vildes Regimen-

te var den Skik, hvorom et Laer-

ben og nogle Overarmsknogler, 

Anbragt i en klonet Gren, bærer 

Vidnesbyrd. Det var Høvdingen 

'<ved' Resvea, der havde dræbt 

sin Fjende, Høvdingen Kora-dua-

dua, ædt ham og anbragt disse 

Rester i Grenen foran sin Dør. — 

Al og til hændte noget lignende 

Forkynderne a f Evangeliet, der 

saaledes tilsatte Live: lor detes 

Tro. 

Vor Tanke tot etager nu det væl-

dige Spring helt op til Vest-Eski-

moerne, til de Stammer, der bor 

omkring Syd-Alaska i Amerika. Al 

se deres Redskaber, Spyd, Pile-

spidser, Økser og Kar, er som at 

høre Fortællingen om det barske 

Klimas strenge Krav til sin Mand. 

Hvalharpunerne har de lavet al 

Skifer, der brækker, naar Dyret 

rammes, og først naar Dyret som 

Følge af Savet driver op til Over-

fladen, kan Vest-Eskimoerne høste 

Lønnen for deres Anstrengelser. 

Ualmindelig fine Haandvrerkere 

har de nordamerikanske Indianere 

været. Hvor set man Mage tit fint 

vævede Dragter, kunstfærdige Vsa-

hen og smukt Fieltevrerk ? 
Blandt dlaseMennesker var Klin-

væsenet raedende og Samfundets 

Grundvold. Hver Stamme bestod 

I af el Antal Slægter, der liver tog 

sig Navn pas el Dyr, der «loges 

fur Slægtens oprindelige Stamfader 
og kaldtes Slægten Totem. Selv 
yndede indianerne ogsaa at be-

nævne sig med Dyrenavne (.Den 

sorte Slange", .Den gule Utve 

osv.) 

Ejendommelig for denne sær-

egne Kultur var Maskedanse, og 

alle kender vf jo fra vor Barndoms 

Beger Indianernes krigerske 

inden tie tapre drog ud paa Krigs-

stien. Niar en ung Mand skulde 

optages i et af de hemmelige Sel-

skaber, mnalte han længe leve I 

Skovene i Selskab [ned Aanderne. 
Her viste sig Skytsaanden Satipala 

— det var Indvielsen, og han blev 

nu oplaget. 

— Særlig omfattende og eetrol-

dig er aelvføleeng Øst- og Vest-

grøniatraernes Udstilling. Muse-

ers mange Pelse, Fangstredskaber, 

Baade og Umager stammer for 

Øslgrønlændernes Vedkommende 

særlig fra Egnen omkring Angmag-

salik. Øetgrenlienderne er frede-

lige Jægerfolk, der udelukkende er 

henvist til Havjagten, særlig pie 
Steler, da Fiskeriet spiller en min-

dre Rolle paa disse Egne. 

Mand og Kvinde bærer omtrent 

ens Dragt, og den indre Pels ven-

der Haaraiden indad. Det mindste 

Barn bæres af Kvinden i en Bre-

repels paa Ryggen. Befolkningens 

økonomiske Stilling er ikke for-

bedret, efter at de europæiske Pro-

dukter har vundet Indpas. Kaffe 

og Bred er daglig Fede. Tobak er 

uundværlig. For at komme i Be-

siddelse af disse Ting kan Grøn-

lænderne eden tinde præ at artige 

hele deres Fangst, serv om de skal 

mangle Ked og Skind. 

Tanken om al genfinde Grøn-

land, efter at Forbindelsen mellem 

de i 985 oprindelige oprettede 

Bygder var bleven afbrudt, opstod 

pas Kristian den Andens Tid ; men 

tørst 1609 gjorde man Landgang 

paa Vestkysten og 1721 grundlagde 

Hans Egede den første Missions-

station. De nuværende 13 Kolo-
nier paa Vestgrønland var anlagt 

allerede 1775. Hvad Danmark der 

har udrettet, er velkendt over hele 

Verden. 

Atter et Spring ud i Verdens-

rummet. Vi passerer de stakkels 

Ildlændere' eleudtee Redskaber, 

afrikanske Negerstammers Hytter, 
Inventar, Vaaben, Smykker — og 

naar frem til Forindiens rige og 

solmettlede Kultur. Her er et Hus-

alter med Symbolet for Guden 

Vishnu, her er en forgyldt Vand-

beholder, som en Indisk Fyrste 

har skænket en dansk Eventyrer, 

og her ser vi et Tempeludstyr af 

Brorace, nogle gamle Figurer, lan-

det i Jorden ved den gamle dan-

ske Koloni i Trankebar, og som 

sandsynligvis blev nedgravet al 

den oprindelige Befolkning, da 
Muhamedanerne erobrede Landet. 

-- Det er pudsige Ting man op- 



Bærplukning 	visning, Pension eller andet 	. 

er forbudt pen Grieshm i 0 seer. 	
Husk da, at Nordbornholms Uge- 

eg 

 Jacobsen. 
blad har den største Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad Da humisloreilm 

frier pas seadan en Verdensreje. 

tigage 	tO4)11 Forkearepenne for 

Kvindens Ligetes, nem de hører, 

et i Bagindien og ugsas paa Sti-

mens opterer man Skuespil med 

Træfigurer. saaledes al Mændene 

ser selve Figurerne, medens Kvin-

derne man sidde bag ved Skue-

pladsen og nøjes med at se Figu-

rernes Skygger ? Er det ikke en 

Hsan imod Kvinderne ? Alligevel 

siges det, at de morer sig fortræf-

feligt bag det bagindiske For-

hæng, 

Vi drejer atter paa vore ønskers 

Ring og befinder os nu I Kin a. 

Det er jo, som alle ved, i Aarlu-

sinder lukket Land for Europæerne. 

og ingen havde Adgang til ,Him-

melens RIge`. Nu er der lukket 

op, og rimaske kommer det til at 

betyde en gammel Kulturs Forfald. 

Danskerne hørte løvrigt til de fo-

retrukne, og der var en Tid i for-

rige Aaritundrede, hvor en Dansker 

var den eneste Europæer, ,der af 

Kejseren havde Ret til at handle i 

det kinesiske Rige. Her er Jernka-

noner, „Svingbasser", kaldes de, 

Broncepeuker, Fuglen/her — Le-

getøj, som fastgjortes til linierne 

af Fuglene —, Porcellærisbure til 

Insekterne, hvor Feerekyliltigerne 

indespærredes og brugtes tit Væd-

dekamp. Og sari er her naturligvis 

fint Porcelæn og lakerede Sager. 

Haandværit 

som ingen Enroprcer gor 

!lage til. 

Her er er Foderal af Guld til 

Beskytte:se af en lang Mandariner-

negl, og her er en gul Silkekjor-

tel med den kejserlige Drage. Et 

vævet Tæppe viser et gammelt 

Ægtepar, der er i Besiddelse et 

de tre højeste Goder et Menneske 

efter kinesisk Tankegang kan nas. 

Høj Alderdom, Rigdom og meget 

mandligt Afkom, 

— Og saa slutter vi ved de Tro-

fæer, som den berømte Krigshelt, 

Curt Adeler, hjembragte fra sin 

Krig mod Tyrkernes Admiral, Ibra-

him Pasha. Han sloges selv med 

denne ijentlige Admiral, huggede 

Hovedet af ham og fravristede 

ham hans Sværd, som nu hænger 

i Museet. Pas en Tavle fortælles 

om denne Begivenhed: 

Daer Roll der Bassen Koop 

(der ruller Pashaens Hoved). 

og sidemi beskrives de gavnlige 

Virkninger, denne Daa.! har for 

Standsningen af ,Tyrkerfloden- , 

som truede Europas Kristenhed. 

lierhossiiejdorsloe 
i lbeffirk. 

I meste Marined fra den 10.-

23. August, stævner Spejdere fra 

alle fem Verdensdele og tre Alver-

dens Lande til Danmark til det 

store Verdens-Spejderstævne, den 

internationale Jambore, der skal 

afholdes pas Erinelundsslellen -

nord for København, talt kommer 
der c. 4000 udenlandske Spejdere, 
og sammen ined de danske Spej-

dere bliver Lejren pas Ermelunds-

sletten paa over 6000 Spejdere, 
en Kæmpe-Teltlejr, der I sig selv 

bliver af den største Interesse, 

Selve Spejderbevasgelsene Fader, 

Sir Baden-Powell, kommer hertil 

for at overvære Slevnet. For 20 
Aar siden gjorde :han sig særlig 

berømt for sit lange Forsvar af 
Byen Mafeking under Boerkrigen. 

Forsvaret varede 217 Dage, og 

del var herunder at Ideen til Spej-

derbevægelsen fremkom. DA del 

kneb med at udfylde de Huller, 

som Sygdom og Død frembragte 

i den ['utallige Befolkning, fik Ba-

den-Poweil den Tanke at oprette  

el Korps al Byens Drenge og at 
indøve dette Korps i 0,donans 

og MeldIngstjenesle. Og Drenge-
ne gjorde god Fyldest. 

I 1907 slettede han I England 

Spejderbevægelsen, i 1909 blev 

lian ophøjet i Ridderelanden og i 

1910 log han sin Afsked fra Hæ-

ren for udelukkende at hellige sig 

Arbejdet med Spejderbevægelsen, 

der har funden Udbredelse over 

hele Verden, Herhjemme hos os 

begyndte Bevægelsen kort efter at 

den var rejst i England, og det 

er en slot Ære, og vil sikkert 

blive at ikke ringe Betydning tor 

Danmark, at det andet Verdens-

stævne som Spejderne afholder, 

lægges her. Vort Billede viser Ba-

den—Powel fra hans Besøg forle-

den i Amerika, hvor han lod sig 

fotografere i lndianerkostume, 

Juli. 

Bag Banken løfter 
sig Maanehornet 

med spinkelt Guldskær 
og signer Kornel, 

i natligt Havlys den danske Ager 
stav guf cee fager, 
mens Malmen hen 

over Hvælvet drager. 

1 Morgenbrisernes blide Vuggen 
bli'r Kornet kysset Goddag 

at Duggen. 
og perlesmykket det hilser Gryet, 
til Dag fornyet, 
naar Morgenhimlen 

atter silkeskyet. 

O ødsle Dage og blide Nætter, 
hvor rigt i signer 

de danske Sletter I 
Hvem mindes Vinterens 

Nød og Kulde ? 
Saa sødmefulde 
etaer tunge Aks 

over mørke Mulde. 

Chr. Sluh-Jørgensen. 

?figen Sommerkorsus 
sjælelig Ilygiejile, 

Tirsdag den 8. Juli aabnedes 

Fnustinus Sommerkursus i sjælelig 

Hygiejne i det gamle Raadhus I 

Sandvig med es Dernonsliationr-fo-

redrag af Kepien' i Hæren J. P. 

Jespersen om Legenisrøgt e le 

J. P. Moller, fortsattes sidste 

Tirsdag den 15 Juli med et Eks-

periment-Foredrag om Suggestion 

og Hypnose af Forstanderen. 

Hver Tirsdag Aften i Juli og 

August Marined vil der blive holdt 
lignende populær videnskabelige 

Foredrag om legemlig og sjælelig 

Sundhed i Reglen ledsaget med 

Eksperimenter, Demonstrationer, 

praktiske Anvisninger eller øvelser. 

Man er ikke tvungen til at følge 

hele Kursusrækken, idet hver Af-

ten udgør et hele for sig. 

At der her er skabt en Institu-
tton, der har Bud til alle og imø-
dekommer en Trang hos mange 

til at las grundig Oplysning Gro 
de Spøresmaal og Studier med 
Hensyn III den personligt Udvik-
ling der beskæftiger Sindene over-

all i den intelligente Verden, viser 
den stærke Tilstrømning, ikke 
mindst til del sidste Foredrag, der 
paa Grund at den allfor store Til-
slutning undtagelsesvis blev hen-

lagt til Teatersalen 1 Allinge. 

Medens Kere. Jespersen slog til 

Lyd for den daglige legemlige 

Hygiejne, der danner Orurdlee 

fer en eland Sjæl, var del udteue-

kende den sjælelige Hygiejne For-

Mander Faustinus beskreltigede sig 

med. 

Det stadig voxende Krav der 

vore Dage stilles til den enkeltes 

Arbejdskraft og hele Ydeevne nød-

vendiggør en tilsvarende Udvikling 

af de Midler der tjener til sande-

lig og legemlig Vækst og Sund-

hed. 

De sidste ti Aars Forskninger 
pas det psyko-fysloiogiske Omraa-

de kommer nu med en uvurderlig 

Hjælp ved at vise Muligheden for 

en Kullkering at de sjælelige og 

rundelige Egenskaber og Evner. 

Erfaringen har vist at de fleste 

aeudelige Evner kan udvikles gen-

nem en syslematisk Træning, ja 

al Hjærnen armeer er mere villig 

og mere modtagelig for Træning 

end Musklerne og at en Forening 

at legemlig og sjælelig Sundheds-

pleje 'kan bringe sine Udøvere et 

uanet Maal al Livskraft og Arbejds-

evne, 

Vor Hjerne bestanr al el Antal 

Nerveceller, som ingen Videnskabs-

msend har Tal pen, men som tor 

et normalt Menneskes Vedkom-

mende ansimas til gennemsnitlig 

ca. 8-900 Millioner. Nogle har 

lidt flere, andre lidt !ærte Hjerne-

celler, men for ns alle gælder det 

et vi ikke er i Stand til at forøge 

del Antal, vi fedtes med. Derimod 

slamir del i vor Magt ar ,opdyrke` 

vor Hjerne, idet vi alle gear rundt 

med el Antal slumrende, ubenytte-

de Hjerneceller, „Brakjord", som 

ved Kultur kan bringes til Ydeev-

ne og forøge vor Tænkeevne, vor 

Forstand. 

Naturligvis har vi alle vor Be-

grænsning, men hvor denne Græn-

se ligger, kan ingen afgøre. Kun 

ved vi, at den virkelige Grænse 

aldrig naas — søs rundhaandet er 

Naturen. Netop derfor er det vor 

Pligt mod os selv og Samfundet 

at stræbe efter den højest mulige 

fulde aandelige Udvikling, og for 

de flesle af os gælder det, at det 

ikke skyldes Mangel pas Begavel-

se, men alene Ukendskab til de 

umnadelige Fond af Hjernernateri-

ale (Forstandsslot) der findes i et-

hvert normen Menneske, naar vort 

aendelige Standpunkt som ottesi 

ligger lavere eed Jet burde. 

Der er i sandelig eoni i legem-

lig Henseende Nogle er fra Fød-

selen rigere udstyret end andre. 

Mell ligesom el ganske elminde-

ligt Gennemsnila menneske ved 

Legemsøvelser kan [rimte sig op 

til at besidde en alorre Styrke, 

Udholdenhed og Smidighed end 

den, der Af Ligegyldighed eller 

Dovenskab forsømmer sit Legeme, 

saaledes vil ogsaa ellivert normalt 

Menneske med en almindelig jævn 

Begavelse kunne træne sig op til 

den Sjælsstyrke, Udholdenhed og 
sandelig Smidighed, der skaber 

fremragende Mænd og Kvinder. 

Det aendelige Initiativ udviklet 

gennem stadigt afvekslende Tanke-

arbejde, skaber Aandssfyi he, 

Den store Forretningsmand har 

selv udviklet sin aundeliee Styrke, 
men oftest kun altfor ensidig. Man-

ge Mennesker tror om dem selv, 

at de er bunden af en snæver 

mindelig Begrænsning, fordi de 

Ikke selv her kunnet linde Vejen 

til d c n alsidige Udvikling, der 

skaber Livsglæden) og Livslykken. 

Ninar et Menneske opdyrker en 

sund ion-luftig Tanke orn sit egel 
er pel d og sætter alt ind paa sin 

paa sin aanelelige Udvikling, vil 

han ikke alene nas sine Tankers 

Maal, men uvIlkaarlig vokse sig 

stadig større. 

— — 

Med eu Række Eksempler hen- 

let fra sine egne dee tefaringer 

som psyeige. Forse, 	Flygelet, 

sør belyste Fausenus disse Teori-

er og paaviste hvorledes slumrer,. 

de Evner og Talenter ofte udvikles 

ved en Tilfældighed, mest skabte 

under en eller anden mystisk eller 

'engles-mystisk Paavirkning,  og 
ban viste ved nogle interessante 

Suggestions-Ex pert menter, Tankens 

Initeldningens og Forestillingsev• 

nerie Magt over Sjæl og Legeme. 

Under denne Searce var det 

hnvecteaeelig sine Teorier Faueti-

nus fremlagde, næste Tirsdag Af-

ten fortsætter lian 1 Sandvig Rand-

hus med de praktiske Anvisninger 

Ill en Art Hjernegymnastik, 50111 

hans Kursus vel lettes! og mest 

betegnende kan kaldes. 

Del er et System, der pul en 

Mnarle svarer til J. P. Midlers Sv-

slem for Musklernes og Aande• 

drættets Træning og som dette 

kun fordrer nogle Minutters daglig 

øvelse, som enhver kats osrerkorn-

me, 

Fra Uge til Uge. 
—o- 

- Er tiet Vejret, Valutaen eller 

Rediumakilderne, der bevirker et 

Bornholm i Aar er overfyldt med 

Turister og Feriegaster. Maaske 

er der alle Dele i Forening, der 

bidrager 10 det gode Resultat. 	- 

Fis:dellerne har efter ,,de 7 magre 

Ara' ikke været helt forberedt paa 

invasionen, og mange Steder mas 

der redes paa Gulvene, naar det 

kniber med at fas Tag over Ho-

vedet for Natten. _Freja' havde 

i Søndags 500 Passagerer med 

hertil, men mange af disse, der 

havde tænkt pari at feriere lier, 

maatte resumere af Mangel paa 

Plads. Det fortælles at et Selskab 
lejede Biler og kørte fra Hotel til 

Hotel, fra By til By, for at opspore 

et Værelse for Natten. Henad 

Morgenstunden, efter 300 km vild 

Jagi, maatte Forsøget opgives, da 

Chaføren faldt I Søvn al Udmat-

telse ! 

Eksemplet er maliske overdrevet, 
Mern del er ikke godt at vide, hvor-

ledes det vil gaa, hvis Varmen 

holder sig og Trafiken bliver ved. 

1 Allinge sener nogle fallerede Ho-

teller — Minder Ira Kligeaarerre -

gabende tomme og griner Turister-

ne i Møde, og der spørges med 

Rette 	„Kan disse irske med tur- 

holdsvis fair Omkostninger indret-

tes ril en Slags Reser‘e-Sovestuer ? 

Hotellerne, der lokker Feriegæster-

ne herover, har jo en vis Forsøg 

gerpligl. Reklame er godt, men 

et godt Renomme er bedre, thi der 

skal afsætte Frugterne for de kom-

mende Aar. 

Terist. 

Allinge Itiograf. 

— Den spændende Film, _Even-

tyrersken fra Monte Carlo', der 

forevistes i Søndags, lunsrenes pas 

Søndag under Titlen eOprørs- 

onnineen", ag hendes Bedrilier 

skal nok holde Tilskuerne i Aande. 

ilfislieilesle og Mer, 
Søndag den 20. Juli. 

Allinge Kirke Kl. 8. 
Ols Kirke Kl. 10. 

T.■1•.■1•NI« 

afholder ordinær ereneralfoream-
ling Mandag den 21, Juli KI, 6 
pilt Rø Aliroldatioter. 

Bestyrelsen. 

Ejes o 	i Allinge, 
D:Ir Køler,. Herneran Funeb 

tilhørende, at Blikkenslager Hene 

Mortensen beboede, ved Apoteket 

Allinge beliggende rummelige 

Forretningsejereloni med Butik er 

meget billigt Id Salg. naar Han-
del kan ske straks. 

Nærmere tied Henvendelse til 
Sparekassebogholder Ridder l 

Allinge ener Saglerer Fr. Pihl. 

Præmieskydning. 
14. Kreds afholder stor Præmie-

skydning Søndag den 20. ds. paa 
Kredsens Salonskydebane, Øster-
vang, Olsker. 

4 11prs grise 
er til Salg den 23 ds. 

Th. Jacobsen, 

krakgrund, Olsker 

Frisk plukkede 

JORDBÆR 
lens hver [)ag. 

E. .1. Andersen, 
Tlf. Sandvig :i. 

Gylter, 
nær ved Ferring, er til Salg. 

Charles !Uriner, 

Skovfoged, Olsker. 

En Malkeko 
er til Salg, 

lians Chr. Hansen, 

Skovvang, Olsker pr. Tein 

En ung velanbefalet 

Pige 
søges til el Embedemandshjem 
Københavns umiddelbare Nærhed. 

FoldinargtIg Kaaroe, 

Vanløse Byvej 16, 
for Tiden Egelykke, Allinge. 

84,4111•91111~11•111~ • • 
!Biografen. 

Bendag den 20, Juli Kl. 8. 

2. Del af den store Sensii-
tionsflIrn : ,Eventyrersken 

fra Monte Carlo- : 

Oprors—llromilllleou • 
•••••••••••••• 

Slagte-Kyllinger 
kat es, 

Hotel Sandkams. 

Eis lure brugs men god 

Læsfjedervogn 
er til Salg eller Bytte nied Krea-
turer. 

Risegnard, Rutsker. 

Det hænder 
for eller settere, at De har4Brag 
tor en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til tiob eller Salg, Under- 

Nu modnes Kornet 
paa Danmarks Sletter, 

Aks hvisker sammen i lyse Nætter, 
med Slemmer tysse, 

fortroligt emme, 
som halvt i Drømme. 
Og Livets Safter i Roden strømme. 
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Bedste Standard I-Iøst- 
Bindegarn i store Nøgler, som løber cirka 400 Me er pr. kg, kan 

forudbestilles til en meget rimelig Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Ny Cement i Sække. 
Nye Sendinger al Lieder-Tagpap — meget stærkt. 

leopal og Itaberrold. 1 større Partier giver vi billigt Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 

Danske grove Hvedeklid, 
danske grove Rugklid, grove engelske Hvedeklid i 50 

eg Sække samt dansk grov Soyaskraa og prima smaa Majs 
har vi nedsat betydeligt i Pris og der kan handles meget fordelagtigt. 

SOMMER-SALG 
til meget nedsatte Priser! 

Restpartiet af Sommer-Overtøj, Damp- og Pigeoverfrakker m. IL.  "d 
sælges med '0-"5 pCt Rabat. Restpartiet af Vaskekjoler, Zepb■ r, Mousseline, 
Voile ni. m.. udsælges med 20 pCt. Rabat. - FA !Parti stribede Zephyrkjoier 
sælges for 4,85 pr. Stk. 

Restpartiet af DrengezVasketoj, lyst og morktstribet, K adethabitter og 
Bluser, ensfarvede og kulørte Zephyrbluser og Skjorter udsælges med 10 Kt. 
Rabat. 

Ovennævnte Rabat kan kun gives mod Kontant. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

cjorlang åvendborg `til 
som nu kan faas i Forretninger og Restauranter paa Nordbornholm -
eller fra Depotet for Bornholm i Sandvig — Telefon Sandvig 25. 

Specialiteter: SVENDBORG BOCK (Luksusklasse A) og 
AVENA MALTØL (Sundhedsøl) 

Desuden føres : PILSNER ØL Skatteklasse I 
LAGER ØL 	— 	I og II. 

_Ekstra LAGER ØL Luksusklasse A 
DOBBELTØL Skatteklasse II. 

C. E. Koefoed, 
exam. Brygmester, Medlem af Dansk Brygmesterforening. 

En Sending Bomuldsstromper 
af svær Kvalitet i sort og brunt er hjemkommet 

og sælges fra 25 øre pr. Par. 

Nordlandets Handelshus. 

dik 

Frelsens Hær, Allinge-Sandvig. 
Lørdag den 19. ds. Frilnftsmode paa Tein Havneplads. 
~dag det 	Kt. 4 	 paa Sandvig Havn. 

Kl. S Aften stor »usikrest og Demonstration paa Christen-
sens SÅL R gis Bigi Pru ra,n. Entree 50 ae. Alle indbydes. 

3nstitut for sjælelig ygiejne. 
(Itandhuset, Sandvig.) 

Tirsdag deri 22. J. I KI 8.15: Forstander FAUSTINUS: 

prsolllill UEIuiklillfl !jemini Viljoirmoll. 
Adgangskort a Kr. 2,00 for nummererede Stolepladser. øvrige 

Pladser 1,50, faas i Sandvig Boghandel (Tlf. 55) og Allinge Boghan-
del (Tit. 50) saml ved Indgangen. 

Det tilraades dog al sukre sig Billetter i.Tide. 

Program for'Juli Maaned udleveres gratis hos Boghandlerne. 

.001111.101111~.011>  

Masser aigod2NaolsNaariie Udskiitls6rædtler  
og forøvrigr Sparrer og Itv:edder af alle Slags sælges til (le 
nugældende meget rimelige Poser. 

Husk at vi har gode 11/4  Toms Udskudsbrædder, snur er sær-
lig gode og solide til alle Reparationer. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi modtager gerne Bestillinger paa 

18 pCt. Superfosfat, 37 pCt. Kali. 
Nbrre Flødals Gødningskalk 
snarest muligt til Levering i August—September. 

Chili Salpeter i Sække. Norges Salpeter i Tønder. 
Restpartier heraf sælges billigt i disse Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

Salt. 
Nonalt, Stilisten, mellem-

fint og fint raffineret Salt. 

Spansk Salt og Mmorsalt. 
sælges id hingste Priser. 

fang(' ftutunink og 
13ruDuttforretning. 

Cambridge Donlop Dæk 
udsælges til 5 Kr. pr. Stk. 

Cyklehandler 

x. e. Yuncfi. 
Allinge. 

Ne"astediere~elleaemys~ 

skiilt gode 

Hoohalikef 
sælges 	Høsiloer, Lebomme, 
Høstriver med de rigtige Skalter 
sælges i 

NonlInfils 
e~aseasaarse~~1.  

Olsker 
kommuneskatten tor 1. 

Halvaar 1924-25 modtages pur] 

Daregadid, samt ved Mejerierne 
„Huintectin` og „Kajbjeregareds" 
lIdbeialinger r Jurr Maaned. 

Fra I. August vil Renter blive 
tillagt med 1/1  pCt. pr. Maaned til 

Betaling sker. 
Stignoraadet. 

Nordlandets Handelshus 

Vi smækker Priserne ned 
paa alle Sorter torrede Frugter al bedste Slags. 

Abrikoser, Ferskner, Blommer, Rosiner, udborede 

Æbler, Æbler i Skiver. San 3laid Rosiner kan herefter kebes 
meget billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har rigeligt Lager af særlig gode Kvalitet"r 

Bageri-Flormel og al Slags Sukker 
og Putterne er sat saa lavt, saa det kan tilraades at købe store Partier 

til Opbevaring. 

Frisk nær, nye Krydderier, Husblas, Vanille. 
Ved kontant Betaling giver vi 4 pCt. Rabat. 

Nordlandets Handelshus. 

„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE IDANNK F.ttrnh h IL 

'Kyllingefoderet BORNHOLM 
Alle Kyllingers Livret!!! 

Absolut det bedste og billigste Tørfoder. 

%Ringe Itolanial= og fflruburtfarretning. 

L 	 



rinedu dansk Febriket 
>11Kg Pokker. 

LOFTTÅ' 
Fyldte Chokolader 

11A L B A" Spise-Chokolade 
"ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker 

FINESTE: DANSK FABRiKAT 

De hed* Kvaliteter 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Bern. Prima blaa Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bom 	Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Vine og Spirituosa 
fra e. .yr. ariOnster & Sen, 51'e6enfiaun. 

Portvin, Madeira, Hordean,e,, Bourgogne Vine. 
Rom og Cognac 

anbelales i vellagrede hue' Kvaliteter. 

gitring(' ,510foninf- 	r,Probufitforreining 

P. Wulfs Cigarer. 
Alle Mærker vellagrede. 

Tobak, Shagtobak, Cigaretter. 
tyrkiske, ægyptiske, Virginia - Mort Udvalg i 

9fffinge Storonia ås 7robtifitrorreining 

Koge-Chokolade • 
Priserne nedsat. 

Stormte Udvalg 1 Spime-ChOkolader, Konfekt og Drops. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Saltglass. Lerrør og Krybber. 
En Ladning Rør og Krybber er hjemkommen og tilbydes til 

meget billige Priser. 

Rtttingc Roloiliat,  og 13roDuttforretning. 

Leer, Lebomme. 
Strygempaan, Rostriver med prima Hasselskaher, Itoeltakkor 

øg Hyppejern haves paa Lager I stort Udvalg. 

&tinge P-With-11z oq s]3robuttforretniiig 

Har De endnu ikke bestilt 

Standard Htt'mtbindegarn 
i store, faste Nøgler, saa tllraades det meget at algive Deres Bestilling 
da Priserne er stærkt apadgaaende og vi endnu kan levere til en me-

get billig Pris i 

Ming Roloitialr. og $roDuftforretning. 

4,10 
4,27 
4,40 
4,56 
5,04 
5,10 
5,22 
5,30 

7,15 
7,32 
7,45 
8,01 
8,10 
8,16 
8,27 
8,35 

Taglak, Carbolinium, 
finsk Tjære, Cement, Tjærekoste 

og Kalkkoste 
og ievritz' alt hvad der hører !il for at fas pudse! Fac4clen, leas teist 
og billigst i 

%Hinge %tantal,  & *zroptirtforretitigg. 

Vort Arbejdstøj 
er det bedste og stærkeste til Prisen. 

Graa Buckskindsbenklæder 6,50 
Blaa Maskin 	do. 	7,00 

do, 	svære do. 	8,75 
Molskindsbenklæder, extra svære 10,00 
Flvergarnsbenklæder 	12,00 
Maskinjakker 	 7,00 
Blaa Overalls 	 8,00 
Svære amerikanske Overalls 10,00 

9torlikinUt 4:)anbel5ilit5 
1~111110111111 1 

Lagrede Bachsteiner-Oste, 
rigtig god Kvaliiei il daglig 	sælges i hele og ',nive Oste 
a 50 Ore Baltkg. 	 60 Ore 

Alle Sorter Omte i fede Int rede Kvaliteter 	:es ti! 
latesie N',te 

Nordlandets Handelshus. 

111411119998111911119991141994,41111191141i 

 

BORNA MARGARINE 

 

rrr fin, frisk og vcr!:maqurwe ug giver 

LÆKKERT SMORREgROD 

••••••11,1114,11•11"14,11111~91"1 

Beskyt Ke,erne mod Kulden. 
De vil hurtig; fan det betalt ved fore ;et Mælkeydelse. 
Almindelige samt imprægnerede Kodækkener haves paa 

Lager til billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

STRØMPER 
U Id 

Silke 
og 

?Bom uld 
:Bedst og 

'Nip! 

MORDI4N D ETS 
HANDELSHUS 

Det storste Lager 
og de billigste Priser 
finder De altid hos os. 

Sorte Itomuldmmtromper 0,55 

Svære ribbede do. 	1,50 

Sorte Mako 	do, 	2,00 

Fine Flormtramper 

i alle Farver 	2,50 

Svære Traadstromper 	3,50 

Sit kemtromper t alle Faiver. 

Alle Mennesker, 
dom har set, hvorledem 

Borhalms Meldtl margarine 
fremstilles, behandle, og opbevares. vil ganske uvil-

kaarligt forlani.:T.., dutter hedflne Produkt til sine Matti-

tider. - AI1v. rorretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

 

AverMr i Nordheroholms ligeblad! 

 

Billigfste Annoncepris. Læses overalt paa Nordlande t 

Hvor hen ; Dag? 
-n- 

Dampskibene .0stbornholm• 
og ,Hammershus" 

til København Mandag, Tirsdag og 
Fredag Eftm. 

fra 	 Tirsdag, Onsdag og 
Lørdag Kl. 8 Aften. 

til Chrislir..ri• ,- Søndag og Torsdag 
med Afg. fra Allinge Kl. 11 Fm. 

MOtorliaad THOR 
10,00 Sandvig 
10.15 	Allinge 4,45 
11,45 	Slammershalde 	'3,45 
1,00 Helligdommen  3,35 
1,30 Gudhjem 	 3,00 

Kun Søgnedage. 

Motorband „Fammeritimm" 
og „Olga" 

ha Hammerh. til Jons Kapel Kl. 2 
Retur Kl. 

Rutebilen 
7,55 Rønne 	A 9,25 10,10'. 
8,30! Hasle 	8,55 9,40 

E8,48 Jons Kapel 	8,42 9,27 
9,10 Allinge 	8,22 9,07 

:9,20 Sandvig 	8,15 9,00 
9,30 Hammershus 8,05 8,50 

10,00 Sandvig 	6,05 7,25 
10,07 Allinge 
10,40 	

6,00 7,20 
0,40 Rø  5,25 6,45 

11,00 Gudhjem 	5,00 6,25 
11,38 Almin dingen 4,27 5,47 
12,15 Rønne 	111 3,45 5,05 
• kun Søn- og Helligdage. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage. 
Itenne-natedrIg 

Rønne H. 8,00 12,50 
Nyker 
Klemensker 8,30 1,27 

8,17 1,10 

8.46 1,43 Rø 
8,54 1.51 Humledal 
9,00 2,00 Tejn 	
9,12 2,12 Allinge 
9,20 2,20 Sandvig 

MiasairIEL-Iir nue 

Sandvig 	9,05 
Allinge 	9,13 
Tein 	9,22 
Humledel 9,26 
R0 	9,38 
Klemensker 9.53 
Nyker 	10,05 
Rønne H. 10,25 

• Dette Tog laller kun 
17. Aug. incl. 

Søn- og Helligdage. 
Ren ne-MandwIE 

4, 4, 5,G0 

1,12 
1,19 
1,28 
1,32 
1,44 
2,00 
2,10 
2,30 

5,15* 8,20 
5,23 8,28 
5,32 8,37 
5,37 8,41 
5,49 8,53 
6,05 9,08 
6,15 9,20 
6,35 9,40 

fra 15. luni til 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Humledal 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

8,00 12,50 
8,16 1,06 
8,28 1,18 
8,43 1,33 
8,51 1,41 
8,57 1,47 
9,07 1,57 
9,15 2,05 

4,10 7,15 
4,26 7,31 
4,38 7,43 
4,53 7,58 
5,01 8,06 
5,07 8,12 
5,17 8,22 
5,25 8,30 

nandwilg-Reane  
Sandvig 	9,00 1,50 5,35 8,50 
Allinge 	9,08 1,56 5,41 8,57 
Tein 	9,15 2,06 5,50 9,06 
Humledal 9,20 2,10 5.55 9,11 
Rø 	9,31 2,21 6,06 9 22 

Nyker 	9,56
9,46 2,37 6,22 9,3i 
9,56 2,47 6,32 9,50 

Rønne H. 10,15 3,05 6,50 10,10 


