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En Celle paa Motorcyklen. 

edestg.d., 

Foileden blev der r \rettet?! in-

derst I Tronhjem Fjorden i et Lak-
senet fanget en Kæmpehaj, som 
hører til de sjældne i de nordiske 
Farvande. Deri var godt 10 Meter 
tang og vejede Ikke mindre end 
2 Tons. Fiskeri havde ødelagt en 

impaNir.t<  
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Sommermorgen, 

Nu aahner Himlen sig Nan og høj, 
nu er det Morgen I Dagens Rige, 
og Nattens Syner 

men langsomt vige, 
tyst som en svindende taaget Reg 
for Gydens glade og klingre Sløj. 

Et sejrrigt klingende Hanegal? 
Og Ekko svarer det mangetungell 
Thi nu er Natten paany betvunget 
og Lyset hersker I Himlens Sal, 
og Solen skinner i dugget Dal, 

Og tusind Stemmer faar Lyd paany. 
Hør Fuglesangen, 

der, styn ger spraglet 
sit gyldne Islæt I Herisekaglet -
hør Lærkens svimlende 

Sang om Gry, 
der vælder ned Ira en gylden Sky. 

Ja, Sommerdagen har atter kaldt, 
dens gyldne Solskin 

har ramt min Rude. 
Der venter alter en Dag _derude 
med Solens Sødme 

og Strandens Salt. 
Den gyldne M egen har favnet alt. 

Christian Stub-Jørgensen. 

Fra" fjerne Lande 

.eands6ylin 
i .97ordengland. 

Al Fabrikant Ja nse e, Darup. 

Hvis man kunde tænke sig, at 

et Menneske herhjemme havde 
lagt sig til at sore for 33 Aar si-
den og føret vaagnede nu, saa 
vilde han med Forundring opdage, 
at alt havde formidlet sig, saa det 
var næsten ganske ukendeligt. 
Tænk bare, hvor denne lille By 
har skiltet Udseende i den Tru! 
Skat der saadan vendes op og 

ned paa alt tre Gange i et Aar-
hundrede, Sis stopper Tanken op 
og erklærer sig ganske fallit, lan-

ge fer den er naaet 100 Aar Ind 
i Fremtiden. -- (Jeg tør slet Ikke 
tale om det levende Liv, der rø-
rer sig, det er jo endnu mere for-
ekeltigt fra fer.) 

Anderledes i England — eller 
de i all Fald i Nurlhurnberland, 
hvor jeg opholdt mig. Husene der 
og i alle omliggende Landsbyer 
var, som de havde været 1 flere 
Hundrede Ains og som de vil ved-
blive al være i uoverskuelig Frem-
tid. De to vigtigste Bygningsma-
terialer, Sten og Skiler havde man 
lige ved filanden. og af dem var 
alle Huse bygget. 

Stenene — rødbrune Sandsten 
al samme Farve ug Kvalitet som 
vore grove Sltbentene, findes over-
alt i og over Jorden 1 brie Landet 
eller rettere sagt: hele Noriblim-
benend er en eneste earnmertheeti-
genne Sten, der enkele Steder 
em lager nogle Hundrede Fod frem 
over Jordens Orerfisde, men de 

Nete Steder er dækket at et Muld-
lag fra 10-100 cut. Ja i en en-
kelt brat Dalsænkning eller kir-

dunes Flodseng vel al endnu tyk- 

kere Lee. Under dette Stenlag, 
der vistnok alidtritieltgt er 30 - 90 
Fud, hildes næsten overalt Kul af 
en fortrinlig Kvalitet, og:imellem 
Kullagene ligger Skifer. Jeg kom 
en Dag paa min Vandring til ei 
overjordisk Skiferbrud, et Resultat 

af Fortidens mægtige Jordonnnelt. 
Ir ingen 

Husene er som før omtalt alle 
hyggede af denne rødbrune Sand-
sten, udhugget og tildannet i be-
stemte firkantede Blokke 2 X 2 >e 
4 Fod. Nøer de saa bliver-opløri 
paa den faste Undergrund, v11 del 
let forstags, at det er, meget solide 
Huse, • der ikke som vare slaar 
Revner hist og her, fordi Grunden 
synker eller-  Materialerne er for 
dam lige. 

Nsa, det -  var ' en lille Landsby 
al Størrelse som Darup, jeg gerne 

skulde fortælle lidt om, og som 
den vande 7 - 8 Byer, jeg havde 
Lejlighed til at: se — paa een nær, 
og.:senden tror jeg, al alle.  Nerd-
Englands Byer er. Den ene, er 
Gunnarlon, og-.  er  bygget som 
sari-  mange Huse.  ilBjerglarideirie, 
i Randen atten stejl Klippe, saa-
ledes at el_ Hus kunde tigge 20 Fod 
højere end et andet, • selv om Af-
standen mellem dem kun var an-

dre 20 Fod (Huset var indhugger 
i Klippen, savledes al denne ud-
ejsrde de tre Vægge, „og saa var 

den djerde opført af de Materialer, 

som blev udhugget.) 

Men det var rm Biriley og dens 
Beboere, jeg skulde fortælle lidt 
om. Fra Jernbanestationen er i 
lige Linie ca. 3 km til Byen, men 

ad Kørerejen 6 —7 km. Der føner 
saa en Geng,s'i op over M•ankerue, 

men da Terrænet er meget ujævnt, 
mad uran i ledret Fee.e iltre Steder 

sætte sig paa sin Hale og lade 
sige til ned ad Bakke og bruge 
heade Hænder og Fødder, naar 

man skal opad. 
Byen har sin Længderetning i 

Øst og Vest. Man kommer Id den 

fra deus vestlige Ende og har da 
straks Kirken og Kirkegsarden som 
det eneste, der ligger paa hejre 
Høand. For os har vi nu den lange 
lige Gade, med Iles  Meter højt og 

1/2  Meter tykt Stengærde pas beg-
ge Sider af Gaden. Og alle Huse-

ne pas Kirken nær nas nordre Si-
de af denne og ca. 20 Meter til-
bage. Udlor hvert Hus var en pæn 
Lange i Stengærdet, og en Gang 
med Plantning paa begge Sider 
følte gennem Husets Prydhave til 
ludgangsderen. Pas den sydlige 
Side at Gaden havde en:hver sin 
Urtehave, der skraanede jævnt mod 
Syd og vistnok var af udmærket 

i Beskaffenhed, vel egnet til at give 
et stort Udbytte, hvis de rigtig 

1 havde haft Forstand paa det. 
i 	Lad os da kigge inde:vice i et 

af Husene. Ja, jeg siger nok .lad 
os`, men jeg ved bestemt, at vi 

• faer Ikke Lov. Hers det lirke er 
er Hue, hvor der sælges noget el-

, ler et Poithus efter lign., saa faer 
man Ikke Lov at komme ind, hvad 

Fold et i Amerika fører en lige 

ses annerk Karup soul Public! her-
hjemme mod de berusede Auto-
mobillister, der mellem Aar og 
Dkg er Skyld i et meget stort Au-
lal U ykker paa Gader og Lande-
veje. De det nu ikke er saa nemt 
at transportere en beruset Auto-

mobilist fraset Sted langt ude paa 

Lander til nærm es'e P, litistation, 
har Poldret ( . Los Angelos anskaf-
fet sig Moire cykler med Cetie Sn- 

Ærinde man sart end har. Land-
posten, som havde grumt der I ly-

ve Aar, sagde, at han kun een 
Gang havde været inde t Forben' 
Hus, hvor jeg kom til at bo, og 
kun een Gang I el andet, nier] el-

lers aldrig i noget al de andre 

hele Byen. 
.Mit Hjem er ruin Fæstning' 

alger Englænderen, og bens Kone 
forsvarer denne Fæstning saa godt, 
et intet, som hun ikke synes om, 
eller som eine hendes Mening kan 

være tvivlsomt, !nar Lov at kom-
me indenfor dels fine VæRee. 

Nu er det fører, man opdager, 
at det virkelig ogsaa ligner en 
Fæstning. Mod Gaden er del to 
Stokværk højt og har I nederste 
Etage kun en svær Plankedør, 
der indvendig er forsynet med tre 
avæte Jernslager og et eneste Vin-

due, hvis Poet og Tværsprosse 
ogsaa er af Sten, ligesom Muren, 
og hvis største Lysning er 20 x 
50 cm. Midt I denne Lysning er 
saa endda anbragt et svært Jern-

kryds. 
Vinduerne i øversie Stokværk er 

større og ikke :malede' Lrsikrede. 
Med venstre Ende er Huset snin- 

devogn, sandedes som man ser :hd 
isne ovenetenende Billede. Den be-
rusede Motormand pulles ind i 
Cellen og transporteres sari til nær-
meste Bys Politistation. Som man 
ser er Cellen forsynet med en tor-
svarlig Jernlænke 'med Laos til de 
mest urolige Dellkventer. Det er 
forøvrigt en probat Ekstrastraf, Be-
ruseren faer i denne forsmædelige 
Transport i Bur — til Grin og 

Ilagn lur alle. 

menbygget med Nabohuset, som 

er af bestemt samme Form og 
Størrelse. Ved deri østre Ende ug 
i Flugt med Husets Forside fører 
et 7 Fud højt Plankeværk tæt be-
sat med kropigge foroven hen til 

Skellet al Naboejendommen. Dette 
skal bestaa af et Stengærde 2 ni. 
heil, og 	in, tykt. lude I Gear- 
den, som vel i sit er 20 	15 In. 
er et lille Baghus, og om det hele 

gnu samnist bøje Stengees de, Det 
er virkelig en Fæstning I Ordets 
bogstaveligste Forstand. 

Vi lader den svære Dørhammer 

falde, og der kan hetes i hele Hu-
sel. Et øjeblik efter bliver de tre 
Slaaer skudt fra ug Døren aabnet 

saa meget at vi ser et lille rynket 
Gernmelkoneansigr, del med sien 

ele Mistro stirrer paa os to frem-
mede Fugle (jeg tænker her pen 
det Besøg, som min Hustru 

jeg aflagde i dette Hjem I Som-
meren 1913). Men da hun hørte 
og forstod Navne som Valby 
Vallekilde og Darup, saa kan det 
nok være, al Døren kom op og 
Ansigtet blev ungt og glat. VI 
var meget velkomne og vil aldrig 
glemme deres Gæstfrihed. 

Foran Døren huer 'den smid:kr 
Trappesten -- Husets Van hen- 
mærke 	Hnsmodererens Stolt- 
hed. 

Hver eneste Morgen hele ;mel 
lægger hun elg pas efne Knæ part 
Dertrerakelen, hvorfra hen kan nas 
over hele Trappestenen, og sne 
skurer og vasker hun den ganske 
ren og tørrer den ser løn som 
skal vane til at mile pas, og sal 

tager hun en flad Kasse, hvori 
horn har 6-8 Stumper Kridt al 
forskellig Farve, og nas overmafer 
hun den med de mærkværdigere 
Figurer I de mærke:taxie Farver. 
.Se, her lige midt pas salter jeg 
altid min Mands Moders Tegn -
hun var snilden en god Kvinde, 
som jeg ønsker al min Slægt skal 
ligne — og her min Faders Tegn 
-- han var Tjener for Hertugen 
al Derby og :efne med hant 
mange Lande 	var Divan I Dan- 
mark engang — og denne Sløjfe 
er et Minde om min Mands Mor-
mor, der engang reddede ti Barn 
Ira at indebrænde!" 

Og eaedan blev hun ved at for. 
tælle, hvad enhver Figur bestod i, 
aresammen Minder om gode Træk 
i deres Familie. — .Og hvis nu 
Fraeces bliver gift og faer Huset 
her, saa kender hun, hvad det er 
altrammen, og sari vil hun samle 
det bedste i hendes og hendes 
Mands Slægt, og det vil komme 
til at sine her, som et Værn for 

vort Hus, at intet ondt skal kom-
me herind!' 

Aa, som hun kunde fortælle om 
sin Familie, og som hun omfattede 
alle gode Minder med ømhed. 

EN bmpelmj i et LÅSOliel, 



Drænr©r 
Rede, godt brændte Ret bases 

altid pen Lager 
(Iling. Teglværk. 

ifarlolleisprejlnial. 
De, dt r ønsker din.! Kanofer 

Spieihcde i ..ktrtivrier maa snarest 
indiarre Besurring tit 

Skr mirer H. Nielsen Olsker 

Skrderforretning 
1 Ssndrlg 

Urideittgi,e,le her salme! en 
Skriederfonelieng i Sandvig og an-
befaler mig mei 1. Was■ es 

Fro! Slut ■.4ki g(ai 
Shri Prøvekollektrou i trange 

smukse Mønstre lorerindrs, 
Reperationer og 0,vmesninger 

bulnet og billigt, 
Ætbildleat 

V. Hangenarn. 

Olsker lEgsill!iskrods 
Fra 29. Juni 	it  es Medlem- 

itteires Æg paa ilalegatard hver 
]fandag. Tirsdag ng Onsdag. 
Der bliver udbetalt 10 øre pr. kg 
over D. A. Æ.s Notering, Nye 
Medlemmer optages ved Henven-
delse til Bestyrelsesmedlemmerne 
Konrad Nielsen, østervang, L. An-
dersen, Dategeard. P. Frienard, 
Kirkebogsard. Emanuel Madsen, 
13. Sg Pc. og Uens Chr. Hansen, 
Skovvang. 
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Hatte 
til Dets set af Rester 	udsælges 
meget billig 

Thora Pedersen, 
A lir ee Modeforretning. 

Iii u e=Sandvig 
Gymnastikforening 

erholder lledlenasbal Simdag 
den 28. Jun! K. 8 paa C/hiaten-- 
skin Sal.  

Medlemskort skal forevises. 

Bestyrelsen. 

ED bede ° eller kvie 
30,ir hal nestaael Tuberkulinprøve', 
ønskes tit Køns. 

P. C. Halm, 
Dahisminde pr. Tejn. 

Samme Sted er 1 Ugers grise 
etl Salg. 

Sandvig Testue 
.,Den Fru Vir ache tilhørende, 

beliggende Ejemlom i Sand-
vig med tilhørende stor Have, Ke• 
aebaizeu, Inventar og Service er 
til Salg 	Henvendelse ril mig. 

Sandvig Testue etablerede. I 
Soniti.eien 1921 og er stærkt be-
søgt i Turist-Siesortilden, 

Sagfører Fr. Pihl. 

91He glikforb k)oforfe, 
rattife 	oftleer, 	 )13ftriber Og 

£etiontine fallit alle aittrc -8taggi prima ffltb,-; 

ifaber ixtge5 til meget biltip 43riE5 i 
Nordlandets Handelshus. 

'Renligt ug billigt Zummerburnbiel 
er Briiiituk4)rifetteit „Ije". Ti) V.abiiiiig fritte 
farer. store og jmaa ,Beftiftinger er,Jpeberek 

Nordlandets Handelshus. 

1 Sepierneei Maerreo er der 100 
Aar siden, at del første ved Damp-
lokomotiv drevne Jernbanetog'aat-
tes i Fart paa Sti rekningen St. c <- 
ton— Darlington [England. Slep-
henson selv førte Toget og vandt 
en stor Sejr;for;Kulturen. Stephen-
son, af hvem vi !her bringer et 
Bilede, vir en fattig ,Fyrbrader søn 
fra Kulminerne. Han:;tilegnede sig 
selv alle de elementære Kundska-
der og forøvrigt ogsaa i de tekni-

ske Kundskaber, der førte ham ind 
paa Tanked om at afløse Heri■ ene 
som Trækkraft ved de smart Kul-
minelog og erstatte dem med Damp-
lokomotivet. Og da Banen mellem 
Kultninebyers St,  ceton og Darling-
ton skulde hygge., fremsatte ban 
dit dristige Forslag om at lade 
,Jernhesten" hække det. At han 
blev levret for en forstyrret Per-
son gjorde intet Indtryk pen ham 
Han holdt energisk fast ved sine 

 Teorier og overvandt tilsidNI Mod-
standen, sur han fik Lov til al vi-
re Eksperimentel, som album fuldt 
ud lykkedes. I England vil Sfejr-
henaoris Navn I disse Dage være 
pert ales La-her, idet England af• 
lerede nu i Ikeyridelseri af Juli 

! Maa. ed fi Per Jubilæet med en 
I  Kerepedemonstrarion af Lokorno- 
 taver og Jernbanetog fra Stephen- 

1 	første, Hundrede Aar gamle 
Lokorno9s til VW(' Dages mægtige 
Ekspieslokornoilver. 

il udlejes 

fra.  1. Juli. 

Gudstjeneste og Meder. _o__ 
Søndag den 28. Juni 

Allinge Kirke Kl. 10. 
Pastor 0. Lind, Asta. 

Ols Kirke Kt. 10. 
Pastor Friis, Nustrup. 

Luthersk Missionsforening. 
Tejn Kl. 2 Allinge KI, 4,30 

H. Mortensen. 

M,iudisl-Menigheden (,Belesda'). 
Søndag Gudstjeneste KI, 4 Efne. 

Søndagsskole Kl. 2. 
Enhver er hjertelig velkonimen. 

Pastor Bereer-Petersen 
	....■■•••■ 

31aa Xors Yde 
allwItiks Torsdag den 2. Juli 
Kl. 7,30 i Aulteeet 	Tillarlde af 
ugunstigt Vejr prim Mrnighedshjem- 
ble ) 	Psstor William Nielsen 

V. Hansen, 
Brøddegaard Olsker. TH Rø 75. 

Mejeriet 
hajbjerggaard 

Dyrskuedagen Onsdag den 1. Jah 
er Butikken lukket fra Kl. 11 Fm. 

Tein Orqsloreumg 
Tirsdag den 30. Juni (Dyrskie:- 

dagen) lukkes Udsalget K1. 12. 
Bestyrelsen 

Rutsker o, Tyreliohlsiorellieg 
afholder aarlIg GenunIforsainling 
Fredag den 8 Juli Kl. 7,30 
paa MIssionshusei som sædvanlig. 

Jordbær sælges 
Egegnard. 

Tit, Kiemer s ti. 54 

i En ældre kone 

Friskbrændt Aalborg Cement 
Waiierclic %to:: 041 Zoincfrigiticr 

MIgu3 billig 'fra Vager. 	etor Wabat »cD 
fontant S'N». 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbrændt Portland Cement 
titb»De fra Vager til billigite ,Brits. 

..Skoftmittf- 	f:Yrobtffilforreinitici 

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

‘'N .■•■•■•••■■•■•••■•• 

EINESTE DANSK IrAnfaiK 
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Fra i Dug al har jeg nabriet et 
Værksted, hvor al Slags Fodtøj 
repareres og fursaales. Træbunde 
sættes i Kapsko og Støvler. Alt 
Arbejde udføres solhit og billigt 
at Fagmand. 

H11,1111 Jørgensen, 
Øs. e,  gade, Alhede. 

ordbær 
og Stikkelsbær købes til hø-
Jerde Dagspt is, 

Gartner Jensen, 
Tit. 41. 

Det hænder 
for eller settere, al De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til Klit) eller Salg, Under- I 
visning. Pension eller andet 
Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har don største Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad 

stor Del af Laksenettet, men de! 
ark Ejeren rigelig Erstatning for, 
idet Fisken ladebolds hele 6 Tøn-
der Lever. 

Fisken skal nu indlemmes i 
Tee4:didents Museum, og nvenstaa-
ende Billede af den er iaget idet 
deo !oases i Land. BrugJen, som 
Fiskens norske Navn er, hører til 
den største nukende Haj, og den 
største et alle Fisk. Den kan blive 
indtil 20-23 Meler lang. 

 Nattergalen. 
Al den tyske Dig 

First von Wrldenbruch. 
—0 — 

0 Nattergal, 
alle de søveløses Trøst, 

du Sanger geret mellem Løvet — 
du vækker min Længsel 	 '1 

at Billud med din Røst, 
mit Hjerte bli'r stort og bedrøver, 

Fra Lø.:skjulet dirrer 
et irei.gsersluidt Skælv, 

or over dig Skyggerne glide — 
30113 sad du 

og hulkede ud tor dig selv 
en Sorg, ingen anden maa vide. 

Kanhænde, 
naar nogen ad Skovstien gear 

og hører dit Tonevæld strømme, 
at han standsar betagest 

og lyttende staar 
og stirrer i halvvaagne Drømme. 

Maaake, naar han naar 
til art Kammer — maliske 

han mumlet : 
Hvordan kan det hrene ? 

— mil Sind og skis Mødte, 
dels 	kke og Ve 

en Fremmed har lært 
mer g  at Ittab'e. - 

ved Chr. Stub-Jergensen. 

Hvorfra faar man 
RADIUM? 

Nogle interessante Oplys-
ninger om Vidunderstoffet. 

Omhyggelige Regnestykker har 
vip, si iler ru al nu ikke er frem-
stillet mere end knapt 250 gr., alt-
saa et Lamirelt dansk 'II  Pund 
rent Radium: men naar man hører, 
hvilke Kræfter der skal i Gang fur 
blot at fremstille 1 gr., 534 faar 
man mere Respekt for dette halve 
Pund. 

For det første skal man bruge 
500 Tons, 500,000 kg., omhygge-
lig udsøgt Erts og lige sart mange 
Tons diverse Kemikalier, hvortil 
1000 Tons Kul, 10,000 Tons de-
stilleret Vand og 150 Menneskers 
Arbejdskraft i en Maaned. 

Det første Radium blev uds on-
det al den saakiddle Begblende, 
der stammede fra Jaachirneda1en 
Bøhmen, og som vid det Reastuf, 
Madame Curie lagde til Grand for 
sine epokegørende Undersøgelser. 
Dette Stof findes rgsaa r C ,Inwall 
England, altsair ikke sieriez langt 

frir de allerede t Rome. ilden kend-
te hellare.lende Kilder .ed Beth, 
hvis Vukaorelkd tørst herigennem 
blev 1,rikierei. 

Endvidere lindes Skiftet i de øst-
lige forenede Stater samt 
Afrika og i Indien. 

Et andet Mineral, der kaldes 
Csinolit, findes derimod i større 
Mængde i de vestIrge Stater Co-
lorado. fltah og i Aastralten. Der 
gives adskillige antire Mineraller, 
æterammen indeholdende Uran, 
det Stof, som forlener Rhinskvins-
glas med deres g algrøni-straalende 
Farve. 
Uran er. re enalt uløseligt &Tipier 
til Radium, smil det i Løbet af 
Aartusinder gear over til af sig 
selv. 

Rarditiorsindts sit ir ir er 	ud- 

viklet 1 Byen 011 1 Frankrig, hvor 
Produktionen er baseret paa por• 
tagisisk. 

1 Asiet 1911 tog man fat pas 
Fremstillingen t Pittsborough r De 
forenede Stater og med en haadan 
Energi, at indtil 1921 var af den 
daværende Verdenafrernstilling paa 
140 gr. de 100 gr, udvunden i 
De forenede Stater, 

De gamle Miner i England hav-
de I mange Aar sendt Uran-Mate-
rialet til TysIdarte; men det frau-
live Forspring paa delle Omrande 
førte nu Stoffet III G fl I Frankfig, 
o,!, lin den Kilde kommer der nat-
ligt ca. 3 gr. Radium, hvilket 20 
Mand henter op af Jorden. 

En Mine i CJI 'Mål I arbejdede 
for en Larven -Fetere, iler )dele 
4 gr. mulle, men har nu [trannet 
lukke, ug snaledes er det egne* 
oaset med den [11~3n-code arne-
rikanske:Industo, fordi Kongo har 
overfløjet (km alle. 

Dybt hine i Afrika, 3-400 Mil 
Ira Has nen Bella er der fundet 
ov erot di linie rige Mdien jer, der 
udnydea at et belgisk Selskab, som 
bringer Mineralteme ;til en Plads 
i Nærheden af Aniwurpen, der nu 
er blevet Hovedsædet for denne 
Industri. Medens Indtil Begyndel-
sen al 1923 De forenede Stater 
leverede fire Femtedele af Verdens-
forsyningen, saa kommer nu 95 
Precent sf den samlede Radium-
Produktion fra Belgisk-Kongo. 

JerAliilllefis 
100-11rs dubbe, 

ønskes oplaget t Huset hos er Par 
enlige Folk. Betaling eller Over- 
enseouist. B bel nila. ,,fljeto' mod- 
tager B 	K 'mul. 

med Avl til 4 Køer er til Salg el-
ler Bytte med et Hus I All.-Sandv, 

Karl Frederiksen. 
Allinge Vang. 

Ztanbarb k)uftbinbegarn 
storl' Togter, efitra prima ,QPal , løber 400 ni 

pr. tg. = `11111. prima bo. 'ober 330 ni. 
ægge eorter •er paa Fager. 	elbigt itbføb, 

[borfor »i tan :4i'elge billigt. t3eitillinger no. 
tere. 

Skotabs-hrksied i Allinge, 	Nordlandets Handelshus. 

Ea godt beliggende 

Ejendom 



Xø1) Xerrelingeri i 
24agaåin du `XordsUdsalg 

 

Dr. BORCH 
IraccLuerer daglig i Juni 
~ned. 

 

    

    

 

En 6-7 pers. Bil 

     

     

Den bedste Vare! 
Det storste Udvalg! 
Den billigste Pris! 

Største Udvalg i kulørt Manchetlinned i moderne 
Mønstre og prima Stoffer fra 6,35-13,50 

Hvide Piqueskjorter med 2 bløde Flipper 
sidste Nyhed 13,50 

Hvide Kjoleskjorter, stribet Pique 	 12,00 
Hvide Natskjorter med kulørt Bort 	 9,75 
Hvide Dowlasskjorter fra 	 4,20 

do 	ekstra god Kvalitet 	7,10 
Hvide Tennisskjorter af prima Panamastof 12,00 
Hvide Satinsjakker, alm. Facon 	 8,40 

do. Benklæder 	 7,15 
do. jakker, Tjenerfacon 	 9,00 

Gule Nankins jakker 	 8,20 
do. 	Benklæder 	 7,40 

Mægtigt Udvalg i Sokker, hvide. sorte. 
ensfarvede kulørte og i moderne tande og strib. 
Dessins, Uld, Bomuld ug Silke. 
Kulørte tætnede Sokker fra 98 øre til 6 50. 

do. ensfarvede, alle Farver, fra 85-325 øre. 
Heluldne Sportsstromper, ensfarv, og mell. frs 485-600 

Pyjamas at prima Floret fra 13,50 
Størs e Udvalg I s rrie o, kulelle Bindeslips fra 150--700 

Alt i Straahatte, engelsk Facon 4-5 - 6 Kr. 

Panamahatte fra 12 Kr. Samme Facon i Bast 275. 

Straahatte fra sidste Sæson udsælges for halv Pris. 

Bløde Filthatte alle Farver og i moie.ne Fac jus 
fra 4,50 12 Kr. 

Hvide Lærredshatte 2,35, Hvide Autohuer 5 Kr. 
Løse Hue-0.ertræk 175. 

Nyeste Faconer i Sportshuer f a 220 550. 

Sorte Lastingshuer 325. 

Livremme i Ruskind, Læder og G ra,mi fra 190-400. 

Seler 1:a 1 Kr. Sommersele (ssy:n1;g 	) 2 K'. 

Den Iranske Sele (G ayor) 3,85 

Mange F. coner i Flipper, bløde hvide Flipp,..r fra 50 

Manchetknapper Ira 20 0.e p- Par. 

Kelørt Yr. cc undertøj pr. Sæt 10 Kt. 

Art i Arbejdstoj Overalls, Kedeldra2ter, 

Flonels-, Z 	 Kluskiskj irrer , Ma.-køn øj, 

H Ide Ravridugshenklærl‘r us. m. 

Største Udvalg. Billigste Priser. 

Victor klancl, Xtlinge. 

udlrjes bulkgi, 	Tit. Rals. 75 
Smed Mogensen. 

yitt £iwerg 
Urmager og Guldsmed 
Allinxe r. Tlf. 93.. 

Bilkørsel 
besørges med Lastbil 	6.7 
Personers Bil. 

Tlf. Allinge 91 y. 
Henry H nape. 

• No* • ••••••••• 
• • 

53iografen. 
Søndag den 28. Juni Kl. 8 

Pia no.P.-
,  

Ivioihter, 

Chr. Transen Holm, Allinge. 

eruurr:rrr,irlr,re ..{1111:111:7.1 •, 

Pris som sner. 
artu llllllll llllll aaaaaaaaa 

I 

• t 

Bornh. Spare= og Laanekasses Det øde Hus. 
Spændende Kriminalfilm 
Akter efter Conan Doyles 
kendte Sherlock-Holmes 
velle af samme Navn. 

...----... 

Den store 
Overraskelse. 

i 2 
he. 
No- 

Afdelings Kontor i Allinge 
er fra og med Mandag den 22. ds. flyttet til Urmager Lind-

bergs Ejendom ved Havnen.' 

Kontortid 10-12 Form, og 2-4 Eftm. 

loroholms Simre-  og laallebsse. Rulle 
Tjære, Taglak, Kultjære, 

Finsk Tjære, Carbolinium. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

e 7kMil118/4, ‘41‘6118/ 
NORS 	No PL9 
21locrile 3umbev.=.; 

rtort 
Stribede og ensfarvede Silkejumbers 

Mønstrede Silkefoulard med korte Ærmer 

do 	 med halvlange Ærmer 

Silketrikoline i Kasakitiefacon 

Uldcrepe-Marocain 	do. 

iornuldsmousseline, smukke Mønstre 

Uldmousseline, prima fransk Kvalitet 

fikse uldne strikkede med korte Ærmer 

do. 	 med halvlange Ærmer 

fra 9,75 

18,85 

27,75 

35,00 

18,85 

8,00 

13,00 

8,00 

9,00 

31agasln du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

Skuespil i 6 Akter 

af Charles Kenyon. 

I Hovedrollen Tom Mosre. 

• N•011.99.94.• 
 

Olsker 
Tilbud pas Fornyelse af Taget 

psa Tein Skole, at udføre i Som- 
merferien, ønskes. Man bedes hen-

! vende sig t11 Fisker Hans M. Bent-
sen, Tejn. 

Soznerandet. 

Olsker 
Kommuneskatten for 1. Halv-
sat 1925-26 bedes Indbetalt til 
Skalkeopkræverne Andersen, Dale-
partid. (For Beboerne øst og nord 
for Banelinien Hans M. Benisen, 
Tejn. 

Sognernadet. 

Blaa Kors Stævne 
Søndag den 25. da. paa Fore-
ningens Fesiplaus ved Rø K1.3,30 
Folketingsmand Tilsiger og 

Pastor Skertrup taler. 
Alle er  %eliminere. 

['mous!' tres Onsdag den Iste Juli 
Kl. 10-12 og 2-5 i 

C. Larsens 
Fodtøislor-
retning 

Dr. s.sair. 
rtt. 	Isf1.11,4“. 

lbete* 	Xn,,dre. 

H lille Parti Frott 
sælges sad længe Forraad haves for kun 2 Kr. pr. m. 

r‘orklatter f.ctitMsbit4:-s 

Vore Uldmouseliner 
er hjemkomne i fikse Mønstre og stort Udvalg. 

Billige Priser. - Se Vinduerne 

Nordlandets Handelshus. 

De boble Kvaliteter 
Mine gode bekendte amerikanske Overalts og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Bern. Prima blad Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige Arbejdshenklærter. Trøjer. Blu-

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

Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

iloroholmsboallokasses 
1  

 

Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er ',all: 

3 Yllannedrrii 	 .11,5 Tiet. p. a 
AimIndellge mparekn,mv.yrikarte 
Folio 	 2 

Porsorirelmensfal.li ugen 	3,5 
hvortil Præmie. ildril 2,5 [ret. 

'1/41111~0111010111i  	411 

Al Reparation og Vedligeholdelse 
af Paptagene - lige meget hvilken Slags Pap - hør ske med 

P. fintg & Cjulds Paleht-Lillolills-fire 
hvoraf vi har stort Lager hjemme i Halvtønder, Kvartt(sndel 

og nye Dunke, som følger gratis med ved Handelen, 
Til alt ru Træværk - udvendig Brug - anbefales samme 

Trænol-Maling, rød eller gul. 

Nordlandets Handelshus 

live* i Nordkorllbohils heltid! 

Under Ledelse af 

examineret Practipedist 
afholdes 

Demonstration 
af 

;occialiteter fitipitle 

De kan opnaa ojeblikkelig Lindring 

for enhver Fodlidelse. 
Dr. Seksep's Specialiteter lilpasses eller ['Mens Beskatlenbed 

:Ar  anaeuge 	 Gratis Konsultation. 

Skillet all 1:eger hele vente n over har disse Speerallteler i Dag opusnet en sad. 
dan Anseelse, al NO% al de Fod-Apparaler, sarn sælges I 4.1 Lande, er .Schou" Fabrikat. 

og anvendes 1 det 



Nyheder 
i fixe moderne Kjoler 

og Sommerfrakker. 
Stort Udvalg 

Messens 8ne-21dsalg 
efir. essen, 

Citronvand. 

\44- 

Erindringsliste 

Borgnu s «kontoret 2--4 Eftm. 

0•111111•••••••••■•• 

BORNA MARGARINE  

er fin. frisk nu velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

LIMM4111111,411~111111•N  

1 

er det allerbedste og sælges til billigste Pris .  

?ttlinge r1.oloitiat= og ljroburtforretniug 

Veer 

Vebomme 

etrbgematter 

etbbe og Vie iver 

bebit og bittigft i 

111i1100 1(01011i31- 	Produkliorrelpillg 

Køkkenudstyr. 
Gryder, Stegepander, Kasseroller, Kander 

i Emalje og Alluminium, 

?Muge Moluntat,  Ø i;robigtforretning. 

freri:=tilles behandles 	- poevares, vil ganske uvil- 
kaarligt forlange dette højfinqProdukt til di» Maal-
tiddr. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

8,50 
8,57 
9,06 
9,11 
9,22 
9,314 
9,50 

10,10 

Bornholmsk olabilllaroarille ll 

C wrr„ 
 TA£ 

Fyldte Chokolader 
,,A L B A" Spise-Chokolade 

,,ANKER" Cacao kun f 1/8 kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Klemens 911asflinsnedkeri 
Tlf. n. 13 - og  Savvært 	Tlf n 13. 

anbelit!er Havemøbler 	FIngstarnger. 

Vaskemaskiner, g,od Kmi,iruktiou (adlimnes 4,:r re i Plove).: 
Tojrniler, telte og pr„ k' ske. 	Klædeskabe od Kommoder. 

Et Kan, Senge f.n 30 Kr. I fele So 	 ue.1 
lurres med 	id. EI P.I.0 Stole Ira 10 50 Kl. 

Brandstiger, Bygningstommer, Lægter, Brardder m.m. 
alt I bedste Fm.;r;,t j 

L. Pihl, Klemensker. 

Traadvæv 
til Indhegning af Honsegaarde o lign. haves paa Lager i 
alle Dimensioner og sælges billigst i 

%Hinge fidonial,  og 4kohtifflorretoing. 

bel?o"per mere 
at (lad 	 rimt! 

blot otfbit bære faa (loge at benbenbe lig  tit 

mig, Da jeg har Det fterfte Vager af fierbigf)ebe 

glitIntioger i atle ..,::-...".torrelfer og til 43rifer, Ze 

iffe firaber mange (s,..-,teber. = 6231obe sp:Ierrehntte 

t)ar jeg, et bett en gro Vager, font bliber folgt 

til langt uraber ben alm. 45ri, ba jeg har mret 

fan belbig at fas et 4.trobelager oberbraget. 

mig fan te fan alt bbab tertirbitiltg an-

gaar, og i be filte litfwlbe biftigere eitb aubre 

c- teber. ',eg bar ogfaa et fint V.a:er af Sibrile 
i De nnejte 'Monftre, font tan fas jnet efter sill.nat 

for bom ber imiter bet. 

gens Xansen, 

Aligningsartikler. 
5‘3ra.bber, 1.gaittel, -iontmer, &ment, Zogpt4), 

Olaoferehe 'error, Mrnbber otj -binetrng. 

C.ementror. gom, €_•.= friter og txotte 

xeng4ler og 	eflag. 

Ilageittbiter og Ztalbuinbner 

sabelales tit bifligfte Sri jer. 

?flange Ratantal= ug rolturtførretning.  

Køreplan. , 
- Rønne-Allinge 

Jernbane. 
Gyld.g 31, Maj til 15. Septernbei 

Søgnedage, 
herre-Sar st. lat 

" 
Rønne H. 8,00 12,50 4,10 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,10 4,27 7,32 	9,47 
Klemens 8,30 1,27 440 7.45 9,59 
Re 	8,46 1,43 4,56 801 	101; 
Hu mleda18.54 1.51 5,04 8 10 10 21 
Tejn 	9,00 2,00 5,10 8,16 	10,27 
Allinge 9,12 2,12 522 8.27 10,37 
Sandvig 9,20 2,20 5,30 8,35 10,45 

mf, n 
t  

Sandvig 7 25 9.05 1.12 5.15 8,20 
Allinge 	7,31 9,13 1.19 5,23 	8,28 
Tein 	7,39 9,22 I 28 5.32 	8,37 
}lund& 	7,44 9.26 1,32 5,37 	8.41 
Rø 	7 54 9.38 1,44 5.49 	8,53 
Klemens 8 08 9.53 2.00 6 05 9,08 
Nylrei 	8 18 10,05 2,10 6,15 	920 
Rønne H. 8,37 10,25 2,30 6.35 9 40 
*) løbe, kuu Mandag og I ■-• sdar. 

ha 29. Juni til 31. August, 
1 leger ikke Mandag og Tfirsda,:, 

fra 29. Juni til 31. August. 

Søn- og Helligdage. 
nr 

Rønne H. 	8,00 12,50 4,10 
Nyker 
	

8,16 ,06 4,26 
Klemensker 8,28 	,18 4,38 
Ru 
	

8,43 	,33 4 53 
H,/ rnledn1 
	

8,51 	,4I 
	

5,01 
Tern 
	

8,57 ,47 5,07 
Allinge 
	

9,07 ,57 5,17 
Sandvig 
	

9,15 2,05 5,25 

Randvig-Remar• 
Sandvig 	9,00 1,50 5,35 
Allinge 	9,08 1,56 5,41 
Tein 	9,15 2,06 5,50 
Humledal 9,20 2,10 5,55 
Ru 	9,31 221 6,06 
Klemensker 9,46 2,37 6,22 
Nyker 	9,56 2,47 6.32 
Rønne 11. 10,15 3,05 6,50 

Dameskibsexpedltionen, aaben ved Ski-
benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8- 9 og 2 -3. 
Folkehngs2nilir,ger (Borgerskolett I Sal( 

Læsestuen: Søgnedage Ira 5-9 Eftm. 
Udfaan Mandag og Fredag 7- 8, 

samt Tirsdag 3-4. 
Hiielpekassen: iForm. Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandt'. 

Jernbanest er aaben for Gods 8-12, 2-o 
Klemens jernbanestation do, 

Kæmnerkontoret 10-11 og 2 4 
Laane- (12 Diskontobanken 2 4 Eftm. 

. ostkontoret: Sognedage U-12 og 2-6 

Skandinavien -Amerikalinien : 
Agent Otto Oornitzka, 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-- 7 

Sparekassen 111-12 og 2-4 
Stempelfilial i Sparekassen. 10 12, 2 4 

Branddirektøren do. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr 

Olsen, Musses Kontortid 1---4 Em 
Telegrafstationen 4-12 og 2 6 
Toldkamret fI I? Fyr m. 2--5 Efterm 

3  øger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller inang-

ler De en Svend eller Lær 

Ting. en Fodermester eller an 
den Medhjælr., bur De snarest aver-
tere i Nord-Bornnoirria Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hjem og læse* at ses godt 

son hvert eneste Tyende_ En An-

nonce her i BiaJel vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-
stillende '<unitid. 

Strømper. 
Sorte Bornuldsstremper fra 85 øre 
Svære Makostremper fra,2,50 
Svære ribbede Strømper, megkt stærke. 2 Kr. 
Florstrømper fra 2,35 
Svære danske Strømper 2.5e 

WuThlattlico oanbeit$EM 

Kotøier, 
Grimer, Tøjrepæle, Legner. Led. Es, Fjederhager, Pæle 

købes bedst og 13111481 

?Iftinge ffolottial og stzrobtiftforretning. 

ler  

Alle Mennesker, 

"(ylling'efoderel ,,RombollT 

ROSALT 
tilbydes fra Lager 

og 4]3robuftforretning 

Ro ejærn 
i forskellige Størrelser og Modeller købes billigst i 

1 ft ifige Stololtial og ‘13robitrtforretItillq. 

7,15 
7,31 
7,43 
7,68 
8,06 	 som har set. hvorledes 


