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Fra Festen paa Hamershus. 
Valkyriernes Dans paa Frtluftsteatret i Dalen. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse l Nordre Mened 
&irer last t ethvert tifim og egner sig der. 
or bedst til Arerlering, 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser al utiles,. Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger Au/Blotter ile. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag., kan bestilles pas alle 
Postkontorer samt paa Markis Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig• 

Fra en ung Bornholmer, der dæk-

ker sig under Pseudonymet Niels 

M. Kjæ reb y, har vi modtaget en 

Del Digte, der — om ikke helt form-
fuldendte — dog røber en ikke ringe 

Dybde og Temperament. 

Rendes efne. 
Hendes Øjne er som Havet -
uden Bund og uden Bred I 
Der har jeg min Sjæl begravet, 
al min Fryd og al min Fred. 

i de mørke Vippers Skygge 
leger Skælm med Skalk og Trold, 
og den dybe Trang til Lykke 
lyser bag sit Uskyldsskjold. 

Hendes Øjne er som Esser, 
sprudlende med Gnisters Regn; 
mere værd end Hundred Messer 
deres stumme Elskovstegn, 

Jeg vil drukne mig i Dybet 
af de Øjnes Trylleri — 
jeg vil dølge mig hos Krybet 
paa hver dunkel, lønlig Sti, 
naar hun vandrer lyst forbi. 

memento mori. 
Der gaar en stormende Livs-Allraa 
gennem hvert bankende Hjerte — 
1.ri Higen mod Maal, de færreste naa, 
dti fleste faar Skuffelsens Smerte ; 
— og Døden hvæsser sin Le! 

Der er en Jagen, en II og Larm, 
hvor Livets Strenge, de dirre; 
men agter paa Døgnlykkens 

brudte Karm, 
der Rædselens Øjne stirre ! 
-- thi Døden hvæsser sin Le. 

Ja, der er Jubel, hvor Liv sig rør, 
ug Glædens Guldharpe klinger; 
uren Strengen brister og Jublen dør, 
naar Dommedagsklokkerne ringer 

, og Døden hvæsser sin Le I 

.Civets Xaar. 
Kast alle Idealer overbord -
og du kan blive mægtig, rig og stor, 
dit Samfunds Pryd. 

en Ære for din Stand, 
berømt, lovprist, en hædret 

Hædersmand 1 
men vil du leve efter dine Drømme, 
da laer du mangen bitter Skeel 

at tømme. 

rammesyn. 
Jeg skuer i det fjerne 
et Land, et herligt Land I 
— en Slægt, der glad og gerne 
vil om de svage værne, 
— jeg skuer i del fjerne 
en Kvinde og en Mand ! 
— Jeg skuer -- ak I en Stjerne 
i Horisontens Rand. 

Bornholm som Thristlad, 
—o— 

Vort Bysbarn, C h r. S t u b-J ø r-
g en se n, har i Aarhus Amtstidende 
skrevet en Artikel om ovennævnte 
Emne, hvoraf vi tillader os at gøre 
et Uddrag 

— — 

- At komme til Bornholm er for 
en Dansker som at komme til Ud-

landet. Vi har alle lært i Skolen, 
al Bornholm er det eneste Sled i 

Danmark, hvor Urtidsklippen træder 

frem til Overfladen. Det er delte 
Forhold, der betinger Øens tørste 

Ejendommelighed: Klippenaturen. 

Men derfor maa man ikke tro, at 
Bornholm er en ensformig Stenø, 

Graniten selv ejer de rigeste Varia-

tioner — fra de stejle Fjeldkyster 

ved Johns Kapel til Østkystens Skær-
gaarde, fra Hammerens isskurede 
Klippeknuder til de overdaadigl 

planlebevoksede Klipper ved Rø. 

Klipperne er dog ikke all. Boving-
Petersen har en Gang kaldt Born-
holm for „Skandinavien i en Nød", 

og dette Udtryk kan enhver tiltræde. 
Her er en milebred Skov med idyl-
liske Søer (Almindingen), Heder(Høj-
lyngen), smaa Vandfald,(Dynddalen), 

frugtbar Agerland (Sydbornholm), 

Klitter (Dueodde), ja endogsaa en 
lille Kridtklindt (Amager). Ingen kan 

klage over Afveksling. 
Ogsaa videnskabelige Turister maa 

til Bornholm. Del er selvsagt de 
geologiske Ejendommeligheder, der 
har størst Interesse, idet Bornholms 

Undergrundsdannelser naar lige til 

del Punkt, hvor det øvrige Danmarks 

begynder : Kridtet. Særlig Interesse 

har en Række Kalk- og Skifertag 

fra Jordens Oldtid, som man kan 
følge langs Læsavens og eleeaeris 

Løb. Men ogsaa i botenisk Hen-

seende er Bornholm noget for sig, 

Plere Plantearter, som er ukendt I 

det øvrige Danmark, findes lier, Og 

for interesserede Zoologer vil jeg 

lige nævne, at den sjældne Bom-

barderbille lindes paa Bornholm. 

Forbindelsen mellem København 

og Bornholm, der under Krigen fore-

gik om Dagen. er nu atter lagt om 

til Natlart. Naar man gear til Køjs 

I København Kl. 9,30. er merl i Rønne 

naar man vaagner om Morgenen. 

Sejladsen foregaar med store nye 

Dampskibe, der tilhører Dampskibs-

selskabet af 1866 — bekvemt ind-

rettede og stetgaaende Passager-
bande, i hvilke man mærker det 

mindst mulige til Hammervandels 
Besværligheder, 

Hvor skal man nu bo, naar man 
kommer til Bornholm ? Ønsker man 
blot en !redelig og idyllisk Plet, 
hvor man kan tilbringe nogen Tid 
borte fra Døgnlivels Støj og i en 
skøn Natur — ja, saa kan jeg ikke 

anvise noget bedre Sted end Gud-

hjem. Det er en baade hyggelig 

og ejendommelig By — stejle Gader, 
gammeldags Mennesker. Det er det 
Sted, hvor man bedst mærker den 

egne bornholmske Duft og det Sted, 
hvor man mest uforfalsket hører det 
bornholmske Mast. Byen har Bane- 

forbindelse ined Rønne via Almin-

dingen, — en herlig Statsskov med 

Øens højeste Punkt „Rytterknægten" 

hvorfra man kan overskue hele Øen 

og i klart Vejr se Sverrig. 
Men ønsker man at se sig om, 

er Allinge maaske det mest centrale 

Sted, hvor underligt del end lyder. 

Det skyldes, at man her er i umid-

delbar Nærhed af et Sted, der for 

de fleste vil være det interessante; 
— „Hammershus", Nordens største 

Ruin, naar man undtager Visby -
et historisk Minde med Tilknytning 

til de fleste betydningsfulde Begi-

venheder i Bornholms Historie. -
I Ruinens -Nærhed findes ejendom. 
melige Klippepartier, saaledes to af 
Bornholms 6 „Ovne", dybe Klippe-
huler, hvor man kan gaa eller sejle 

langt ind under Klippen. Lidt nord 
for Ruinen, næsten skilt Ira det øv-
rige Bornholm ved den store Indsø 
Hammersø ligger den ejendomme-

lige Klippeknude „Hammeren' med 

to Fyr og en Kapelruin fra Middel-
alderen. 

Fra Allinge er der desuden god 

Forbindelse med Rø, hvor den skøn-
ne Kyststrækning „Helligdommen• 

Il. C. Ørsted 
og Elektromagnetismen. 

En Hundrednarsdag. 

I Onsdags var det 100 Aar siden 
Hans Christian Ør s t ed udsendte 

Meddelelse orer den mærkelige Op-
dagelse, der var faldet I hans Lod : 
Den elektriske Strøms Indvirkning 
paa Magnelimalen. Han kundejorde 

den i en latinsk Redegørelse paa 2 

tættrykte Kvartblade, som lian om-

sendte til Ssmtidens mest fremtræ-

dende Personer og Institutioner in-

denlor den videnskabelige Verden; 

og hans Opdagelse gav Stødet til 
en Række videregaaende Forsknin-

ninger, der i Løbet af det Aarhun-

drede, der siden er rundet, har bi-

draget til at give Verden et andet 

Udseende. 
Ørsted var født 1777 og var Søn 

al en Apoteker Ira Rudkøbing. -
Sammen med sin 1 Aar yngre Bro-
der, den senere berømte Jurist A.  

findes. Endvidere vil det for Fod-

gængere være en Nydelse at gaa 
gennem den dejlige • Finnedalsskov 

til Fiskerlejet Vang, der ligger ma-
lerisk op ad en Klippeskrænt, og 
dertra mod Syd gennem del store 

Stenbrud „Klondyke" til de mæg-

tige Fjældpartier ved „Jons Kapel'. 
Dette er kun en Antydning af de 

Naturskønheder, der findes paa øen, 

naar dertil kommer den Omstændig-
hed, al der lindes ypperlig Bade-

strand derovre, bande Sandstrand 

og Klippestrand, hvor der er dybt 

Vand helt inde ved Kysten, saa vil 
man forstav, at Turister intet kan 
savne her. I enhver bornholmsk 

By findes flere første Klasses Ho-
teller og Sommerpensionater, lige-
som de handlende sørger tor, at 

man paa den fjerne Ø ikke føler 
sig sat udenfor Civilisationen. 

Det ligger i de danske Turisters 
egen Interesse at skabe en dansk 

Turistsæson paa Bornholm. De gør 
øen en Tjeneste ved at lægge deres 

Penge der — og Rejsen vil altid 
yde dem fuldt Vederlag for deres 

Penge. 
Chr. Stub Jergtruen. 

S. Ørsted, kom han til København, 

for at studere og stillede bl. a. her 

Bekendtskab og sluttede Venskab 

med deri omtrent jævnaldrende Adam 

Oehlenslitger. Til at begynde med 

følte han sig ogsaa stærkt draget 

at Poesien og vandt i 20-aars Al-

deren Universitetets Guldmedalje for 

Besvarelsen af det æstetiske Pris-

spørgsmaal. I det hele vedblev Li-

leraturen at have en stor Del al 

hans Kærlighed Livet igennem, og 

han var til sin Død en mangesidig 

interesseret Natur. Hans Flid og 

Arbejdsevne var overordentlig. Og 

da han etter Aarhundredskiftel be-

gav sig paa en længere Stipendie-

rejse til Udlandet, havde han baade 
farmaceutisk Eksamen og 

den filosofiske Doktorgrad bag sig, 

havde vundet endnu en Guldmedalje 

— for et medicinsk Prisspørgsmaal 

— og var bleven Lektor ved det 
medicinske Falkultet. Det var Na-
turvidenskaben, dur havde besejret 

Æstetikere. 
De han eller 3-4 Aars Forløb  

vendte hjem, blev han Professor 
Fysik og udfoldede nu en omfattende 
og betydningsfuld Virksomhed som 

Universitetslærer 
Han var ingen stiv og tør Stue-

lærd, som Flertallet af hans samti-
dige Værkfæller; hans Forelæsninger 

var aandrige og fængslende, grebet 
som han personlig var, al den nye 

naturfilosofiske Retning, der søgte 
at omfatte hele Tilværelsen og Ver-

densaltet som en ubrydelig Enhed. 
I Aaret 1800 havde deri italienske 

Forsker Volta konstrueret den efter 

ham opkaldte Søjle, en Opdagelse, 
der vakte den unge Ørsteds største 
Interesse og medførte, at han i sær-

lig Grad kastede sig over Studiet 
af Elektricitet, Galvanisme og Mag-
netisme, nden al han derfor undlod 

at foretage Strejftog ind paa andre 
af Fysikeres vidtstrakte Ornraader. 

Og saa hændte det en Sommerdag 
i Aaret 1820, som han stod og eks-
perimenterede i sit Laboratorium, at 
han opdagede, at en Magnetnaal, 

der kan dreje sig frit i horisontal 
Retning, bringes til at svinge ud af 
sin sædvanlige Stilling Nord—Syd, 

naar en elektrisk Strøm ledes forbi 

den. 

Allerede 8 Aar forinden havde Ør-

sted udtalt som sin Overbevisning. 

at Elektricitet og Magnetisme var 

hinanden nærstaaende Kræfter, og 
han fandt Støtte for sin Formodning 
i den Omstændighed, at Lynet paa-

virkede Magnetnaalen. Dels blev 

Naalen urolig, naar et Lyn slog ned 

i dens Nærhed, dels kunde den blive 

ommagnitiseret. 

I det udførlige Cirkulære, H. C. 

Ørsted udsendte efter den skelsæt-
tende Opdagelse, gjorde han nær-

mere Rede for de Forsøg, han videre 
havde foretaget, og for de [orakel-

lige Omstændigheder og Biomstæn-

digheder ved den elektriske Strøms 

Indvirkning paa Magnetnaalen. Del 
vilde være for vidtløftigt at komme 

nærmere ind herpaa. Vi skal kun 

minde om, at Magnetnaalens Udslag 

til den ene eller den anden Side 

afhænger af den omløbende Strøms 
Retning. Reglen er klart og knapt 

angivet af Ørsteds Elev, Professor 

Holten i følgende: Holder man den 
højre Haand i Strømmens Retning 

og vender Haandens Inderside mod 
Magnetens Nordpol, da vil denne 

slaa ud til den Side, som Tommel-

fingeren viser. 

H. C. Ørsted skønnede straks, at 

lian havde gjort en Opdagelse af 

stor videnskabelig Interesse, men 
synes ikke at have haft Anelse om 
dens vidtrækkende praktiske Betyd-
ning, og han saa sig ikke istand 

til at forfølge sin Opdagelse videre 
i dens Konsekvenser. Det er der-
for ikke rigtigt, naar man undertiden 
hører sagt, at det er Ørsted, der har 

opfundet Telegrafen. Med hans Cir-
kulære af 21. Juli 1820 indskreven 

hans Navn blandt Naturvidenskabens 
Stormænd ; men det var andre, der 

ved at gøre hans Opdagelse til Ud-
gangspunkt for ny Forskninger og 
ny Eksperimenter bragte den ind I 



bar grebet meget stærkt Oln sig i 

vore Dage, nemlig al ryge Cirplej_ 

ter. Mon Ungdommen egenlyg rig• 

tig forstaar, hvilken Fare denrre daar-

lige Vane rummer ? Del rir sand',  

at en Mængde Mennesker ryger og 
har røget hele deres Liv igennem: 
men ilet er intet Bevis frir, at denne 
hæslige Vane er uska?,egg. Et krai. 
ligt Legeme Maler t lang Tid et, 

vanemæssig Tilgang af Gift, og til-

syneladende uden at dette siralfer 

sig; luen Ulykken er den, at del 
ofte børst er Børn ene, der kommer 

til at lide under deres Ophavs slette 

Vane. 
Sagen er den, at en vellagret Ci-

gar indeholder knap Halvdelen af 

den Giftmængde, som en frisk Ci-
garet indeholder ; og saa maa man 

betænke, at den lidenskabelige Ci-

garetrager jo aldrig nøjes med een 

Cigaret om Dagen ; men han ryger 

mange, maaske endog i Dusinvis ; 

dertil kommer. at Cigaretrøgen naar 
helt ned i Bronchierne og Lungerne 

i langt højere Grad end Røgen Ira 

Cigar og Pibe. Næsten enhver, der 

ryger, laer meget olie Svælg- og 
Halskalarr, og disse Sygdomme fin-

des næsten altid hos Cigaretrygeren 

— de gør barn derfor i allerhøjeste 
Grad modtagelig for Tuberkulose, 
ligesom Hjertet meget let angribes; 

Hjerteslaget bliver uregelmæssigt, og 
man faar Hjertebanken. Disse Hjerte 

besværligheder forsvinder naturligvis 
igen, hvis man rettidigt vænner sig 

al nied at ryge ; men man maa ikke 
glemme, al jo længere Tid der par, 

desto vanskeligere bliver det at fan 
Besværlighederne til at forsvinde, 

ja, at det maaske vil blive helt umu-
ligt at fas dem til at forsvinde, og 

at den vedvarende Misbrug af Ni-
kotin gennem Aar har' en absolut 

uheldig Indflydelse paa Legemets 
Væv og pas Pulsaarerne...Følgerne 

bliver tor tidligt indtrædende For-
kalkning og tor tidligt begyndende 

Alderdom. 
Delte burde Ungdommen betænke 

og huske paa ; at det gælder om at 

uiidgaa alt, der kan svække Lege-
mets Modstandskraft, og vil man 
tiet — og holde sig sund og rask, 

bør Juan undgaa at ryge Cigaretter 

— — men er man en ung, smuk 
Kvinde, der iluriigsi muligt vil være 

gammel og grim, — saa skal man 

ryge Cigarener.' 

Sernene sove. 

Børnene sove — jeg hører 
dem trække Vejret og puste let. 
Alle de dikkende Ure -
det evige Aanderhart. 

Tiden arbejder stille, 
Og Hjertet slaar i den slumrende Nal. 
Holder nist Hjerte inde, 
tager el andet tal 

Hver Nat forsvinder der noget, 
Bestandig bliver del ved med at gro, 
Skæbnerne knoppes og visner 
mult i den dybeste Ro. 

Det er en trøsterig Glæde 
at høre de pustende Munde 
Lad mig kun synke i Mærket -
Lykkelig gear jeg til Grunde. 

Kai Hoffmann. 

13. Skyttekreds 
Rutsker 

afholder Præmieskydning Søn-
dag den 25. Juli paa Kredsens Bane 
i „Fuglesangen". 3 og 5 Skuds 
Skydning saml Salonskydning. 

Skydningen begynder Kl. 1 Eftm. 
Bestyrelsen. 

Bilkørsel 
udføres. 

Vognmand Jacobsen, 
Telelon Allinge 19. 

som sælges la meget rimelige Priser. I Stk. 2 Alen bredt Ind% linned 
Dugedrejl 0.75 pr, m• 

Nordlandets Handelshus. 

skal 9e have pengeudstyr 
bor De i egen Interesse se ‘ort store Udvalg i 

Vattæpper og Uldtæpper 
til alle Priser. 

Til Overdyner: Ægte rød fjertæt Dynesatin, 2 AI. br. 
En meget fin og let Halvdun 7,50 pr. kg, 

Til Underdyner: Meget svær og stærk Bolster i flere 
Mønstre og Kvaliteter. 

Dansk Landijer, meget fyldig, 5,50 pr, kg. 
Dyner syes og stoppes gratis. 

j\forcliandelandelshus 

Frotte til Kjoler og Dragter 
føres i meget stort Udvalg. 

Kvaliteten er god og Prisen billig, 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har et megt stort Udvalg i 

Badedragter, 
Badesko, 

Badehætter, 
Badekaaber. 

Nordlandets Handelshus. 
33,332 	 . 	  •• 
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er anerkendt som den bedste, 

Faas hos alle Handlende. 
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,,V(etriver, :eborrrie, 
Strygespaan og Høstleer 

anbefales fra 

ffatiatiat,  oQ 13murtforrentinn. 

„,er, der føde Id praktiske Resul. 

tater. Den ene Opdagelse fulgte nu 
ener den anden, og da man havde 
opdaget, at der kunde frembringes 

en meget kraftig Magnet ved at lade 
den elektriske Strøm gennemløbe en 
omspundet Kobbertraad, der var vik-
let mange Gange om en Jernstang, 

ug al man skiftevis kunde magneti-
sere og afmagnetisere Jernet ved 
skiftevis al slutte og afbryde Strøm-

men, var der kun el Skridt til Ind-
retningen al den elek Irisk e Telegraf. 
Denne fik dog haml større praktisk 
Betydning, da Amerikaneren Morse 

oplands et Skriveapparal og !elan-
vendelige Skrifttegn, som .fremdeles 

er del System, der i del væsentlige 

er i Brug overall. 
1 Danmark blev den første Tele-

graflinie aabnel d. I. Februar 1854. 

Den gik fra Helsingør over Køben-
havn, Korsør, Fredericia og Flens-

borg ril Allona og Hamborg. Aaret 
efter lagdes el Kabel over Øresund 
til Sverrige, 1 1859 fik vi Ira Søn-

derjyllands Vestkyst telegralisk For-
bindelse med England, 1868 lagdes 

Kablet fra Sønderborg til Englands 

Østkyst og 1867 Kablet Ira Hirtshals 

til Arendal i Norge. Del er en Ære 

for H. C. Ørsteds Fædreland, al det 

var her Store nordiske Telegralsel-
skab, hvis Virksomhed har strakt 

sig saa vidt over Verden, stiftedes. 

Dels egentlige Stifter og ledende 

Annd gennem en lang Aarreekke var 
som bekendt C. F. Tletgen. 

H. C. Ørsted har ikke blot ved 
den Opdagelse, der skabte ham Ver-
densry, tegnet sit Navn blandt Vi-

denskabens Foregangsmænd. Det 
var ham, der først paavisle Metallet 

Aluminium, og han har foretaget 
vigtige Undersøgelser med Hensyn 

til Klangfigurerne og Vandets og 

Luftens Sanimentrykkelighed ; det 
var ham, der stiftede Selskabet til 

Naturlæreres Udbredelse, og at lian 
udførte el grundlæggende Arbejde 

for Oprettelsen af Polyteknisk Lære-
anstalt. 

Et smukt Billede af Ørsteds Na-

turoptattelse har vi i det mærkelige 
Arbejde: „Aanden i Naturen', som 

hører til de ejendommeligste i vor 
Li lera tur. 

H. C. Ørsted døde 1851. Han 
var en sjelden ren og ædel Natur, 
jævn og stilfærdig i sin. hele Frem-

træden. J, C. Handl slutter sin Skil-
dring af ham med Ordene: 

Sjælden har nogen forenet et sari 

'stort Navn med el saa brunligt og 
uskyldigt Hjerte som han. Der var 

intet hos ham, som man behøver 

at lægge Døgsmaal pas eller at 
stille i el bedre Lys, før man viser 

det tor Verden, og maa kan derfor 

vel sige om ham, at han ikke blot 
var en stor Videnskabsmand og en 

sjælden Tænker, luen ogsaa, at ban 
var el stort og sjelderit Menneske. 

Jeg saa dig paa Stranden idag 
i en Dragt, 

som Eva engang skal ha' basre!. 
Jeg tror ikke meget pas Evas Pragt, 
jeg tror hun var formløs og haaret I 

Men du havde Linjer og 
ordentlig Haar. 

Dog ingen Beskrivelse, kære! 
Du var som om Længsler 

i Tusinder Aar 
havde villet, at saa'u skal del være. 

Herman Wlldenwey 

Cigaretten. 
—0— 

Undgaa denne modbydelige Gift. 

1 sidste Nummer af „Sundheds-
bladet” finder vi en Artikel af en 
Læge, der har Bud til mange unge 
— og ikke mindst blandt det smukke 
Køn : 

„Del er en Mode, som desværre 

Kaffepriserne 
nedsatte. 

Mini bekendte 

Frokost og Javakaffe 
anbefales, 

J. B. Larsen. 

Olsker Solos Sygekasse 
indfører Ira 1. August Kontrolhøger 
latedetlor Sygesedler. Disse skal 
medbringes til Lægen og pantegnes 
af denne for hver Gang han søges. 
I modsat Tilfælde maa Medlemmet 
selv betale Lægehonoraret. Kontrol. 
bogen skal nor hver Januar Manned 
indleveres til Bestyrelsens Eftersyn 
og Kontrol. 

Kontrolbøgerne hum hos Kreds-
lorriræriderie og kostet 25 Øre. — 

Komingentel til Begreiveløeø-
knAmen, 25 Øre pr. Medlem, op-
kræves lait. Gang i Oktober Kvartal. 

Bestyrelsen, 

En Ged 
der har lammet for en Maaned siden, 
er til Salg hos 

lind Grønhed', 
Klippely, Tein. 

Olsker. 
Kommuneskat for 1. Halvaar 

1920-21 maa være indbetalt inden 

1. August. Derefter vil Restance-
listen blive skrevet og Rente tillagt 

Søgnerandet. 

111•••••••••••••• 
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Allinge Biograf, 
Lørdag den 24. Juli Kl. 8 

og 
Søndag den 25. Kl. 7 og 8 1/, 

Falliodrellocil. 
Stort Skuespil i 3 Akter 
af Nordisk Films Comp. 

samt 

Dell qloolsommo Pro[bssor, 
Morsomt Lystspil. 

• 
••••••••••••••• 

En flink 

Dreng eller Pige 
med gode Skolekundskaber antages 
i Lære pan gode Vilkaar. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Overretssagfører 

53ojesen ..7(ofoed, Rønne 
$t, Mortannande 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Formel. 

En nyoplavel enspænder 

Fjedervogn 
er til Salg hos 

Smed L. Grønvall, Vedby. 

EI loruiril Spæde 
(benyttet som Brosche) er tabt fra 
Sandvig til Villa „Havkatten". 

Bedes afleveret mod Dum til 

Andr, Koloads Pensionat, 
Sandvig. 

4 Tillægshaner 
(tværstribede Plymoulli-Rock) 

er til Salg. 

Fyrpasser Dam, 
Hammeren Fyr. 

Fiskenes Solgsloromol, Tom 
Ny god 

Sommersild 
i 1/4, 1/8  og t/i6  Tdr., solid Embal-
lage, anbefales og forsendes over 
hele Danmark. 

Telelon Allinge 67. 
„ Privat 106 og 130. 

— SILD nedlægges i Folks egne 
Kar Bestilling modtages gerne. 

Vi har stort Lager af hellinned 

Dækketøj, 

Vi har store Oplag af udmærkede 

Jode 2Idsfiuds6rcedder 
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 

pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi har friskbrændt Portland Cement, 
Vægpap i smag og store Ruller, 
Gibsromev. Bedste Tagpap i Ruller, 

og  Nedgør til laveste Dagspris. 

Nordlaudets Handeishus. 



tørre Cigarer 

Prima danske Varer sælges. 
hineskraa, Dugklid, Hvedeklid, 

Priserne er rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Soyaskraa, Glutenfoder, 
Coldings Foderblanding. 

Malt, Havre, Hvedeklid, Rugklid. 
Billigste Dagspriser hos 

«uge goltutini $robnitiarrettling 

Bedste kulild Standard llosilidegaril 
er nu paa Lager og udleveres gerne. 	Prisen er 2,15 pr. kg. 
pr. Kontant, naar.  hele Sække a ca. 20 kg købes. 

Nordlandets Handelshus. 

2 a 3 Læs prima Kløverhø 
købes. Opgiv os billigste Pris pr. kg frit leveret i Allinge. 

Nordlandets Handelshus. 

»arup prima Stald6sre 
af den rigtige Størrelse - er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

rA. 
, 	prima 

Aktieselskabet 

Hirschprung & Sønners 

sælges i 

Nordlandets Handelshus 
	 4 

Automobil. 
Elegant 6 personers Automobil udlejes ved 

Henvendelse til Heders Hotel. 
Telefon 3. 

Bo bedste Smiler Tagbidillsiderialer. 
Ægte amerikansk Asfalt-Læderpap 

Klæbemasse og Søm hertil gratis. - Pris 1 Kr. Kvdr.-Alen 
Icopal-Tagpap. 

Herkules-Tagpap Nr. 00. 
Krone-Imperial Tagpap Nr. 00. 

Taglister og Taglægter. 
Køb snarest, thi Priserne bliver højere. 

91orbiluttict 

Fineste dansk Fahril..pt 

i kr R3kker. 

og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

/Minør 	 $rolinftforretnio 

lloroholms Spare- & Ganekasses 
Afdeling i Allinge 6'9"-- 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
al 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

En Dreng eller 1131181111BP 
ken faa stadigt Arbejde paa 

Kaggaard i Rutsker. 
Telefon Ruts 62. 

.gllinge-Sandvig 
977otor-YrersReuterR. 
Dem, der ønsker at benytte dette 

Værk laer, bedes indgive Bestilling 
snarest. 

E. J. Andersen. 
Telefon Sandvig 3. 

Ombar og limrjragi 
købes i fast Regning eller Kommis-

sion. 
Handelsgartner Jensen, 

Allinge — Telefon 41, 

En Pige 
kan paa Grund al Giftermaal Ina 
Plads straks eller til Isle August 
hos 

L. Kofoed. 
Fredshvile, Klemensker. 

Telefon n. 46. 

SPEJLE 
i forskellige Størrelser til rimelige 

Priser. 

Rammelister og Vindues-
glas I alle gangbare Maal anbefales. 

Harald Petersen. 

En- og Tospænder 

efiara6anc 
udlejes til moderate Priser. 

Telefon Sandvig 32. 
V. Sørensen. Borre.  

Xotel„Sandvigs" 

Yalmefiave. 
5funstnergroncerl 

af Violinvirtuosen Frk. Juanita Nor-
den-Brockmann og Pianistinde Frk. 
Grettholtz. 

,Mavemøbler 
haves paa Lager. 

Klemensker Snedkerforrelning . 
Telf. Kl. n13, 	L. Pihl. 	, 

Hotel „Allinge". 

Koncert 
hver Aften saml Søndag 
Efterm. af Frkn. Lassen og Sørensen. 

Ærb. 
Mathias Jacobsen. 

118Sdll 
G8filii0S8011 

faas billigst fra MI ge i(01011i81- Og Prodforretoio 

Hvor det kniber ,med Mel- 
Mærkerne, maa vi anbefale at anvende 

Fineste Majsmel, extra prima Kartoffelmel, Maizena, fineste 

dansk Bygmel og prima valsede Byggryn. 

Nordlandets Handelshus. 

GLOET TA 
ALBA 

Spise Chucolader 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Oogiuklieri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

J 

Drik 
Mineralvandsfabrikken 

„BORNHOLM"s 
velsmagende Mineralvande. 

Citronvand - Apollinaris - Isvand. 

Æg, Høns, 
Kyllinger, Duer 
købes til Dagens højeste Pris. 

Æg betales indtil videre nied 4 øre 
over i mjeslc Notering. 

Carl Jacobsen. 

YfusR! 
!nier De bestiller Deres Kleed-
finger i min Skireddeiforretning, 
faar De de bedste Varer til de bil-
ligste Priser. 

Klædninger eller Mani Ira 125 Kr. 
Spadseredragter og Frak-
ker syes. 

gollansens 
Skrtedderforreining. 

Telefon Allinge 137. 

Fiskernes Saigsloremng, 
HASLE 

Telefon 107 

modlager nu Bestillinger paa Lægge-
sild, og anbefaler vi os med Ned-
lægning af Spegesild i Folks egne 
Kar. 

Ny god Spegesild 
haves paa Lager i god og holdbar 
Emballage og forsendes gerne over 
hele Øen. 

Til Hjemmebryg 
anbefales 

Friskbrændt og malet Malt. 
Maltsaft paa Flasker. 
Prima Humle og Gær. 

Nordlaodels Handelshus 
r--  
orlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Javn Kaffe. 

Vi har rigeligt Lager 
og sælger gerne 

Krystal Soda, 
amerlIt. Soda, 

Calelneret Soda i løs Vægt. 
Blegsoda, Ludpulver, 
Potaske. 
Sunlight prima Uldtøjssrebe. 
Perfeetionssæbe til Uldtøj etc. 
Billige hvide Stangserber, 
Brun blod Krystal-0110,mb" 
iSpande a 12V2  kg og Baljer samt 
i løs Vægt 	Priserne ere billige i 

Nordlandets Handelshus 
Ejendom i fillinge. 

Den Postmester Alhedes 
bodsbo tilhørende særdeles smukt 
beliggende Ejendom i Losebtek 
ud mod Kysten, af Areal godt 
10,000 Kvdr.-Alen, er til Salg 
ved snares! Henvendelse til 

Sagfører Fr. Pihl. 

'1':**** 

Arutomo6iler 
udlejes — saavel til Smaature som 
over hele øen. — Moderate Priser. 

Hotel Sandvig, 
Telelon 13. 

**At~~4tt**** 

@I» 
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Bade 
Wirrt 

Lager.1 

Kaaber 
Dragter 
Hætter 
Sko Bade Maatter 

Haandklæder 
Lagen 
Strandparasoller 

SOMMER. J• P. 
Største 

Erindringsliste. 

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm, 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm, 
Lune- 	Diskontobanken 2 .-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelltlial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Drunpskibsexpeditionen, aabett ved Ski-

benes Ankomst'og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag  og  
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og  2-0 

Søndag 
Telegrafstationen 8 Morgen III 9 Aften, 

Søndag 9-10. 
Stalsanstalien for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen, Kontortid 1-4 Em 
Folkehogsantlingen pna Randhuset: 

Fredag 7-8, 
Jernbanesi. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
hjælpekassen: Formd.. Bagerun. P. holm 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag  fra 5-7. 

8ficereriet 
og 2ffaskinsnedkeriet 

anbefales. 

.e. Jifil5  .7Clemensker. 
Telefon n. 13. 

D
oger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lier. 

ling en Fodermester eller an-
den Medh jælp, bør De snarest aver-
terei Nord-hornholms geblad 
der hver Fredag  bringes direkte direkte ind 
c.1700 H jem og  læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godl som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Vi har det gammeldags 

grove spanske Salt 
S'ajf. 5Cokkensalt 

.7int og rent Smarsall 
Stentmit i Stykker 111 Kreaturerne, 

Nordtudets bidsk 

Største Udoolj. Jtikse < faconer 
i Voile,oplin, Zefyr og Silke. 

DAME LINNED I I 1I 11111111 II 1111 II I I II 	III I III 

Hos os kan købes 

alle Slags Brædder og Planker, 

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige i 

alle Længder og alle Bredder, 

Nordiandets Handelshus, 

Al lil!is Foder til Hans og 

fterlilnitbet5 

ganske Xchnskager.
7 
 hele ei ridsede.. 

er et udmærket Foderstof som Tilskud til store og arnes Grise, halve 
og Ungkvæg, Sælges til en billig Pris i Forhold til Majs og Korn. 

Danske valsede Hørfrekager til Fedekvæg. 

Prima Soyaskraa, Bomuldsfrekager, Foderblanding. 

glorblettliet 

Kvalitet No. 1, 
Huggen Krystal, huggen Melis. Topmelis, Flormelis, 

Fin stødt Melis, grov stødt Melis. Puddersukker, 

Golden Sirup og Spare-Melis sælges. 

Priserne billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Et mindre Parti af de gode 

franske Høstleer 
Gode Høstriver, gode Lebomme, 

Rixford HøforKe. Batavia Strvgespaan 
sælges 

Nordiandets Handelshus. 

~.~." 

,Xolonial= 
9roduktforretning 

anbefaler 

alle Sider Kolonialvarer 

Hel Majs. Byg, Blandsæd, Havre, Knækmajs, Store Byggryn, 

v alset Byg, Hvedeklid, Rugklid, Blandet Majs og Bygskraa. 

Kalkskaller I Sække og les Vægt. Bankebyg. 

Near Poser og Sække medbringes, da sælges billigst 

sagasin du llods Dåsalg, Allinge. 

Største:Udoalg ]Vatkjoler, frieertrojer, 
.13enklceder, Chemiser; Undertøj, Skørter 
Underkjoler, 

Prima Kvalitet i Madapolom_og Moll. 

,Wiagasin du e))ford, .5111inge. 

tit biftiqe 43rifer. 

O 

proburtforretruml 

Vi har de allerbedste Sorter Taglak 
i hele, halve og  kvart Tønder 	og Prisen er rigtig. 

Finsk jordbrændt Tjære.
rn  Engelsk Karboliniu. 

D Rød Tagfarve i Dunke. 
Linolie-Fernis til Maling. 
Alle Sorter Farver til Malning og Kalkning. 

Nordlandets Handelshus. 

AverMr i Notordoims Ugeblad! 


