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„Nord-Bornholms Ugeblad'
ry kltes / et Antal nf mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem: Pos:rast:net t Allinge.
Sandeig, Olsker, Ratsker, Rit og Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den stsrste Udbredelse Nordre Herred
bliver last t ethvert Hjem og egner sig der.
ar bedst til Avertering.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
oplager gerne tlekentitgsrelser af enhver Art

Fredag den G August 1920
occconcoccicozcocomoccow=cce=oxocreccionmccoixococce
San længe jeg lever, er Vejen min Ven
— men aftnes det atter,
jeg kommer igen,
og stille og lavs vil jeg lægge mig hen
og slumre til Drømme og Hvile.
Chr. Slub Jørgensen.

Kall 11131I blive «ug igen?

saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Ffter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ndgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Riariets Kontor og
koster I Kr. halvaarlig.

Da jeg vaagnede
en Augustmorgen i en Høstak.
—0—
Før Solen var oppe, tog Fuglene fat,
de fyldte med Sang mine Drømme.
De kvidred om Dag i den
graanende Nat,
om sprudlende Solstraale-Strømme,
der plasker saa gyldent
fra Morgen til Kvæld.
Der risled fra Natmørkets
mægtige Fjæld
et vindende, skindende,
syngende Væld,
SOM Sindet ej evner al tømme.
Ifald jeg var Fugl,
var jeg lysvaagen straks
istedelfor døsigt at dovne.
Men jeg er en Blomst af en
underlig Slags,
rir-r langsomt til Livet maa vaagne,
— en mærkelig Plante,
mer sjælden end smuk,
der folder sig udi e: lykkeligt Suk
og rejser sie sagte r Vindenes Vug
fin undret ved delle : at vaagne I —
Forundret ved alt,
hvad der falder mig nyt,
og alt, der endnu er det samme
— en Snegl i et Hjulspor en guldgylden Pyt,
sum spejler den evige Flamme.
Det glimter af Dugg
pas de duftende Straa,
og aldrig var Himlen saa
perlemorsblaa
med fjerline Skyer der ser jeg dem slaa
paa Hvælvet med Skramme
ved Skramme.
Og alt hvad jeg ser,
har jeg drømt om i Nat,
ha drømt om de mindste smaa Dele,
hver Sangfugl, der munter
og frejdig ter fat
og Græshoppens Leg pan sin Fele.
Den Morgen, der vaagner
i stort og i smaal,
den Himmel, der kupler
' forjættende blaat,
det er mig søn nyt,
men jeg kender del godt,
i Nat har jeg drømt om det hele.
Det Liv, der har levet
og skabtes paa ny,
det toner mig muntert i Møde.
Og midt i en Hymne af
Længsel og Gry
jeg vaagner Igen fra de døde.
Jeg vaagner igen som etspirende Frø,
og lever en Stund til jeg atter skal dø,
Hav Tak for din Grav,
du velsignede Hø nu vandrer jeg Livet i Møde.
Jeg kysser jer ydmygt,
I duggede Stran i Nat I min Drøm sari jeg smile
en Vej der var hvid og fortrolig at gaa,
nu kalder de evige Mile.

I det norske „Tidens Tegn" har
Professor, Dr. Holzk ureelt t. der
er Bestyrer af Central-Rønlgenlaboratoriet ved Wiens offentlige Sygehus; skrevet en meget interessant
Artikel om den østrigske Professor
S lel n ac h s nyeste Forskninger. Som det erindres meddelte forleden
Telegrammer fra Wien, at;Prolessor
Steinachs sidste Undersøgelse havde
førl til det opsigtsvækkende Resultat, at man kunde forlænge Menneskenes Liv, gøre gamle Mennesker
unge igen, ved en Operation af
Puperletskirtlen.
Meddelelsen er bleven modtaget
med megen Mistro i den danske
Lægeverden. Professor Holzknechts
Udtalelser om Professor Steinachs
Opdagelse gaar i den stik modsatte
Retning, idet han slaar fast, at det
er en overordentlig betydelig, ja vidunderlig Opdagelse, der er gjort, en
Opdagelse, paa hvis Resultat man
ikke bør tvivle, da der allerede er
foretaget Forsøg, som gør det uomstødeligt. Man kan gøre gamle
Mennesker unge igen, give dem fornyet Livskralt og Mod,
Kraftkilderne lur Livets Ophav og
Eksistens forblev længe skjult, ski iver Professor Holz k necht. Vi kunde
rigtignok erkende, at mange af disse
levende Mekanismer blev drevet
stærkt og godt, mange ujævnt eller
svagt (de forskellige Temperamenter og deres Varianter); men hvorfra denne Drivkraft kommer, forblev
indtil for omtrent 40 Aar siden at
være ubekendt. Vi vidste bare, at
der i alle højere Livsvæsners Legeme foruden de Organer, hvis Formaal ligge, klart, var andre, hvis
Forniaal vi ikke kendte og forstod.
Jeg kalder dem Skjoldbruskkirtlen,
Binyrerne og Hjernehypolysen. Skønt de i deres Indre er bygget
som andre afsondrende eller lignende
Kirtler, fremviser de intetsteds nogen
Kanal, som fører deres Produkter
til et Anvendelsessted (Kirtler uden
Udlerselsgange). Videre finder man
lignende Væv, ikke som selvstændige Organer, men fordelt — indsprængt ligesom Krystallerne I Urbjerget — i andre forlængst kendte
Organer (1. Eks. i Klinkirtelen og i
Bugspytkirtelen).
Skridtvis blev nu disse Dannelser
udforsket og bestemt som Kilder for
Organismernes regulerende Kræfter;
de afsondrer talrige kemiske Stoffer
fra Blodet og lader dem vende tilbage i dette (Blodkirtler). Af disse
Stoller har ethvert sin særlige Opgave
— det ene fremmer Aarernes Muskelvæv, del andel ægger Knoklerne
I til Vækst, atter andre ansporer Hjer1 tet, befordrer Stolvekslingen. giver

Kropbevægelsen Livlighed, Hjernen
Handlekrahighed o. s. v. — Denne
Mængde kemiske Kilder, hvis Produkter med Blodstrømmen tilføres
alle Legemets Celler, regerer Organernes Stat som et Direklorium ligesom indsigtsfulde Fagministre,
der ikke trænger til noget Overtrovede.
Til disse Væv med indre Afsondring, og som har til Huse i kendte
Organer, hører nu ogsaa et hidtil
lidet pearigtel, som Steinach efter
dels Funktioner har kaldt -Pubertetskirtlen . Stedet for dette Væv
kan ikke forundre os Allerede i det
ydre Billede af Livet optræder ved
Siden al Hungeren i Følge Ordsproget Kærligheden som Livets
mægtigste Regent. Til Trods herfor har den kortsynede Verden snart
lovprist den, snart foragtet den, men
næsten altid undladt at vurdere den
rigtig. Dog, efter at mere og mere
de Slør falder bort, som af Uforstand
og ond Vilje er trukket over Seksualismens Indre, overrasker det ikke

ozoo

hale detn, ja lian kunde støttekg
endog give dem omvendt Retning.
alt eftersom han formindskede Prrbertelskirtlen, vedligeholdt eller forstørrede den eller efter Omstændighederne bragte den til ny Vækst.
Sammenlatter man de Dyre-Protokoller, som gengives i første Del af
det Sleinachske Skrift, og som i
Forening med de fotografiske Afbildninger før og efter Foryngelsen
samt de anatomiske Billeder tillader
et kritisk Indblik i Virkningerne,
sne aahenbarer der sig følgende forbløffende Forandring hos Dyrene :
Gamle, ensomt sammenkrøbne, appetitløse, stive, unuskelsvage, modløse Dyr, hjemsøgt af Insekter og
delvis af typiske Aiderdonissygdomrue, faar Livlighed og Madlyst tilbage, tæt, glinsende Pels, Formerne
runder sig, Dyrene pudser sig igen,
leger med Ungerne, kæmper med
Rivalerne, bygger Reder, genoptager
tidligere Vaner, Tilbøjeligheder og
Drifter — og lever ikke sjælden en
Fjerdedel af den normale Livsvarig-

blomstring al en ny Ungdom.
Sleinachs Resultater med Dyr var
i Hovedpunkterne allerede sikret for
8 Aar siden. I 1912 overgav han
dem til Videnskabernes A katteurt i
i Wien til Opbevaring, for imidlertid uforstyrret at kunne foretage Detailbearbejdelsen og bane Vej for
en Overførelse pas Mennesket ved
Operation og Remtgenhealraaling. 1
denne Forbindelse maa tilføjes, at
allerede Steinachs tidligere Forskninger ved en lykkelig Behandling
af Sygdomme, som hernede pan en
for ringe eller falsk Funktion hos
Pubertetskirtlen tilfulde har vist deres Anvendelighed pas Mennesket.
De ny, som nngaar Foryngelsen,
belyser han ved tre Tilfælde — paa
en for tidlig ældet Mand af Arbejderstanden og to gamle Mænd af
Købmandsstanden, pan hvem den
lille Operation blev foretaget af en
af hans Medarbejdere.
Virkningen hos de gamle Mænd
svarer i alle Enkeltheder til de overraskende Resuftater med Dyr : nyt
lJdseende og Optræden,. genvundne
legemlige og sjælelige Evner, Dygtighed i Arbejdet, genvunden Livsglæde og Livskraft — ligesom i
før Svækkelsen indtraadte.

.7 morgensolen.
Sol, som saa mit tørste Spor
i Provinsens bløde Jord,
som skal blege Stolens Klæde,
naar jeg selv ej mer er til,
og naar andre Fødder vil
paa min Fyrretærskel træde.

Grydedal.
Fra en Udflugt i Paradisbakkerne ved Nexø.
længere at finde, at Energikilderne
ogsaa for højere fysiske og psykiske
Evner har sit Sæde i dens Organer.
Altsaa ; det drejer sig ikke her om
Ophavet til nyt Liv — dette garanteres ved andre og mere omfangsrige Væv — derimod om et sart Væv,
som kun er synligt under Mikroskopet, og som fordelt i Kimkirtlerne løser andre Opgaver. Dette
har, efter al dels Funktion i sit uhyre
Omfang er opklaret af Sleinach, afsløret sig som en al de store Befordrere i Enkeltvæsnernes
Ved sine tidligere Iagttagelser af
friske og syge Dyr og Organer har
Steinach skabt Grundlaget for sine
sidste Resultater, hvis næsten eventyrlige Indhold betegnes I denne
Artikels Overskrift. Ikke bare som
en tilfældig Opdagelse, men i streng
Forfølgelse af et systematisk Arbejdsplan, fremtraadte med logisk Konsekvens Opdagelsen af den Kendsgerning, at Puberletskirlfen er en
al de højere Livsvæseners mægtigste indre Regulatorer, og af den og
dens Vekselvirkninger afhænger ikke
alene Tilblivelsen og Vedligeholdelsen, men ogsaa Svækkelsen. Steinach kunde nu hos sine Dyr paaskynde Alderdomssymptornerne, for-

hed længere end de, som ikke er
behandlet — for først efter Opbruglungen al den ny Energikilde for
anden Gang at gen Alderdommen
og det ubønhørlige Ophør i Mede.
Hvad nu angnar Metoden ved
Nyoplivelsen af den aldrende Pubertelskirlel, har Sleinach angivet to
Midler: et raskt virkende, en lille
Operation, som beslaar i at underbinde den i Overfladen liggende,
sarte Udførselsgang paa den ene
Kimkirtel — og et langsomt virkende, nemlig Rønlgenhehandling af
sa mme.
Begge Midler bevirker en Begræns
ning al Kimkirtlens Virksomhed til
bedste for den deri fordelte Pubertetskirtel, mellem hvilke der altsaa
beslaar en Art Arvepagt, som Stei[inch udnytter, hvorved han har sat
Kronen prut sin Opdagelse. Uden
noget som helst fremmed Organ,
berøvet andre Individer, bare ved
en Cellefornyelse i deres eget Legeme, blev Handyrene foryngede.
1-los Hundyrene førte den tilsvarende
Fremgangsmaade ikke til de samme
Virkninger; derimod opnaaedes lige
saa gode Resultater ved Indplantning al unge Kimkirtler. Den eksperimentelle Paavirkning førte altsaa
hos Individer af begge Køn til Op-

Giv du mig 5011/ fordum dem,
der i Jættestuens Gem
i Provindsens Kæmpegrave
sover med sit Flintekram
under Hyrder, Græs og Lam Sundhed, Brød og Kraft i Gave
Und mig blot en Haandluld Dage
fuld af Fred og uden Klage
under Himlens Folketag
Lad mig leve, le og lytte
frisk til Livets gamle Myte,
stærk og rolig, Nat og Dag
ved dets sunde Aandedrag.

Affensolen.
Sol over Gaardmollen, gul og storl
Nu længes du bort mod
den vidende Jord,
der venter dig omme bag Hegnet,
Naar Aben spejder ha Palmens Top,
saa hils den Ira mig,
naar med Glans du staar op
og skinner den lige i Synet.
Sol, du hælder saa tungt mod Græs.
Nu har du jo set vore Kvier og Gæs
og smiler Farvel og rejser. Hils Himmalayaa Luftsyn af Sne I
Jeg laer del aldrig selv at se,
men hils det l Jeg ved, hvor det knejser.
Klokken i Ulmet ringer dig ned.
Fuglene synger fra Hegn og Led,
og fra Glamhullet stirrer der Ho'der.
I Nat. naar jeg sover krum
paa min Plads,
saa vendrer du dybt under
Gulv og Madras,
hilset med Klang af Pagoder.
Harald Bergatedt.

De borahuluiske Kul.
--o—
Aktieselskabet „Bornholms Kulværker' holdt Tirsdag Eftermiddag
Generalforsamling pan Selskabets
Kontor i Arne/legede, Ktrbenh., hvor
der vedtoges en Udvidelse al Aktiekapitalen fra en kvart lit en halv
Million Kr.
Kapitaludvidelsen er navnlig nødvendiggjort n1 den Stigning af Arbejdslønnen, der har fundel Sted
siden Arbejdet for et Par Aar siden
blev projekteret.
Arbejdet med AnIzeget af Skakten
ved Hasle har stimet pan i et halvt
Aars Tid og er nu sav vidt fremskredet, at man til Efteraaret kan
paabegynde Kulbrydningen.
De bornholmske Kul er Stenkul,
der besidder en Brændselsværdi af
4 a 5000 Kalorier. Til Sammenligning har engelske Kul en Brrendselsvrerdi af omkring 6-7000 Kalo•
rier og amerikanske Kul en Brænd.
selsværdi at op imod 8-9000 Kalorier. De bornholmske Kul vil dn
nærmest svare til tredje Klasses engelske Kul. Askeindholdet er ret
høj, fra 10-30 pCt.
talt regner man, at der i Lejerne
ved Hasle, hvor Brydningen om korl
Tid skal begynde, findes omkring
200,000 Tons Stenkul. Disse vil
sna at sige udelukkende blive anvendt til industrielle Virksomheder i
Rønne og Hasle.

Elveeland engageredes Tusit.'d fattige
Negerbørn Ira Jamaica og i Sultanens Harem optræder 300 dal isende

Holet linmmersims,
Sondag d. 8. August
1:1

Kvinder.
Det er sikkert den flotteste Udstyrsfilm, der endnu er forevist lier
i Allinge, og vi anbelaler vore Læsere at benytte Lejligheden til at se
virkelig god Film,

Stor

Sangeren Edm. Flornta
fra København er kendt og afholdt
i vide Kredse over det ganske Land
for sin smukke Stemme og sit hjertelige Foredrag. Her pan Bornholm
har Edmund Florents skabt sig en;
taknemlig Venneskare heade fur sin.
dejlige Sang og sit gode Hjertes
Skyld, hvortil mon ikke forgæves
har henvendt sig. Vi behøver blot
at nævne Sangerens Hjælpsomhed
ved den uforglemmelige Fest sidste
Sommer for ,Rede Kors° og Menighedskoncerterne pen øen, hvor Hr.
Florents alleverede den betydelige
Indtægt til Syge og Fattige.

Jangaften

al Sangeren Edmund Florents.
Billetler forudbestilles hos Portier
Nybo, Hotel Hammershus. Tiloversblevne Billetter a 1,50 fans ved Indgangen.

Værktø j

Drik
Kineralvands fabrilten
„BORNHOLM"s
velsmagende Mineralvande.

Citronvand - Apollinaris - Isvand,

--.

og Redskaber anbefales.
Glas, Poreelan

og

hele Køkkenudstyr

til billigste Priser.

Hotel Allinge.

Slotoitia1 $robuttiorretising

Søndag den 8. August

3roncert
af

HarmoniKaBunstnerno

Herman Gellin og Ernst Borgstrem.

-

teessens Sne-21dsalg.

Stort Program.
Haven illumineres.
Enlree til Haven 1 Kr. Salen 2 Kr.

Derefter Bal
hvortil Billetter a 2 Kr. giver Adg.

- :Telefon 100.

Glatte

iiiibede Fløjler

i sorte, blaa, brune og graa Farver

11••••••••••••••
•
•

i kiprede florfaste Kvaliteter.

Biogalt efinelsen,911essen,211inge.
Lordag den 7. August Kl. 8
og
Søndag den 8. Kl. 8

Fra. Uge til Uge
Paa Søndag
optræder de af mange allerede kendte
og feterede Harmonika-Kunstnere,
som vi her præsenterer for vore Læsere ;

Paa Søndag Alten synger Hr. E.
Florents aller en eneste Gang pan
Hotel Hammershus og paa Tirsdag
ved en Afskedskoncert paa Menighedshjemmet i Allinge. Hr. Florents
Sang kalder paa det bedste I Menneskehjertet og han er I Besiddelse
af rige og sjældne Evner, som formaar al kaste gylden Glans Over
vore skønne gamle danske Sange.
Programmet bestaar kun af de kønneste og lødigste Ting, som lian
giver Festglans ved sit følsomme
Sangersind. — Der bør være fuldt
Hus og Blomster til disse Koncerx
ter.

Tørv.

Herman Gellin og Ernst Borgstrem
har et nyt og godt Repertoire og
vil sikker! samle fuldt Hus paa
Hotel Allinge. For at gøre Aftenen
endnu mere festlig, vil Haven blive
illumineret og Publikum vil fan Lejlighed til at tage sig en Svingom
bagefter.

Gudernes Datter
hedder den Kæmpefilm, som Allinge
Biograf fremviser paa Lørdag og
Søndag. Det er et østerlandsk Sagn,
som det store amerikanske Filmsselskab har taget under Behandling
og pan hvis Udførelse der er ofret
fænomenale Summer. Man vil =aske endnu erindre de SensationsMeddelelser Bladene bragte om den
berømte Annette Kellerrnann, Verdens bedste Svømmerske, der er
Hovedpersonen i denne Udslyisfihn,
hvorledes hun og hendes Medspillere I flere Maaneder øvede sig i al
svømme og dykke med bundne
Fødder i det oprørte Hav udfor en
af Sydhavsøerne, for al de kunde
°Kina den tilstrækkelige Færdighed
i at agere Havfruer med Fiskehale.
Ogsaa Anitas Dødsspring i Havet
Ira del over 100 Fod høje Taarn
vakle Sensation og betragtedes som
en Højderekord i sportslig Henseende. Vi skal sluttelig nævne, at i
denne overdaadigt udstyrede Tusind
og en Nats Film optræder over lyve
Tusind Personer. Til Dvatrgbyen

Fra Kæmnerkontoret sælges prima
sydske Tørv, som forventes
med Sejler snarest.
Paa Lager forefindes Presselørv
fra Hundsetnyre, Tørv Ira Bondegaard og Spellingemosen.

Allinge-Sandvig Brændselsudvalg.

klerus Datter

!ned Halurrysier er hl Salg pas

Lille ICrashavegaard,

Kolde?, Kufferter

og forskellige andre Møbler haves
paa Lager til rimelige Priser.
Møbelarbejde udføres.

H. Chr. Dam, Allinge.

4 Ugers Grise

Østerlandsk Sagn.
Denne eneslaaende Film er en
Aabenbaring fra Tusind og en Nats
Eventyrrige.
I Hovedrollen -den smukke 'Annette Kellermann, foruden
optræder 21,218 Personer, 1200 Børn
og 300 dansende Kvinder.
Billetpriserne ; Voksne 1,25.
Børn 0,70, Skat iberegnet
emir For at undgaa Trængsel
om Søndagen, bedes Publikum benytte Lørdagsforestillingen.

Theodor Stenberg, Olsker

Nogle Køer,
Hjorth,
Skovgaard i Olsker.

tn ,barl

kan Ina Plads straks pan

Store Lærkegaard

Chr. Olsen, Nossen, Allinge.
CLO ET 1rP■
ALBA

Dreng eller Pige

Spise

med gode Skolekundskaber antages
i Lære paa gode Vilkaar.

Chocola der

Allinge Bogtrykkeri.
Overretssagfører

M01110hOliSili011111101

:Rojesen 5rofoed, Rønne
llortenagittle 17.

(Pilestræde, Allinge)

Tirsdag den 10, August

Afskedskoncert
ved Sangeren Edmund
København.

Inkassation, Dokumentskrivning m. m.
Træffesi

Florents,

Alle hør møde til denne ypperlige
og værdifulde Sangaften.

God Malkeko
eller Kvie, som kælver i August, er
til Salg hos

A. Grønbech, Sandvig,

1 Mejemaskine,
Aflægger, samt en Bredsnamaslcine
er til Salg hos

Kirsebær,
Gartner Jensen,
Telefon Allinge 41.
En ikke for ung

Pige eller ældre Dame
ell, Regler

Telefon 100.

En flink

Ribs, Stikkelsbær, Hindbær og Kartofler købes.

som skal kælve til Efteraaret, ønskes til Købs .

i Bomuld og Linned.

••
•
• ••••••••••••••

Lund, Nørregaard, Rø.

er til Salg hos

(Duge o,s5 Servietter,
iloandklwder og Viskestykker

1. Del. Haremskvinden.

Kl. 8

Et 4-llesles Tærskeværk

Vessens 7:1neudsalg,

kan fan en let Plads straks eller til
Iste November hos

Laurits Bager,
Kranhave, Klemensker.

Hasle Onsdag Forind.

Xavenzobler
haves paa Lager.

Klemensker Snmikerlorrelning
Telf. Kl. n 13,

L. Pihl.

En- og Tospænder

efiara6anc
udlejes til moderale Priser.
Telefon Sandvig 32.

V. Sørensen, Borre'

Navcl omkring Bornholm.
Harpen jeg griber, rører dens Strenge
medens Tankerne harer af Sled
fra min stille Bo over Mark og Enge
til den skuindækte sandede Bred,
hvor Øret fanger de skvulpende
sølvblaa Vovers Sang,
og øjet følger de snehvide
Mangers Vingefang.
Did tid I Guds stolte, skønne Natur,
hvor ej man lever som Fuglen i Bur,
men har høj Horisont og Udsigten hi,
ej kender det daglige Livs Vrøvleri,

eller Købstadens Luft, sag tung
og graa,
men hvor Himlen oftest er lyseblaa,
hvor man er Iri for Byens
Spektakkel og Trængsel:
did ud, ja did ud gaar stedse
min Længsel.
Dog. hvorfor skildre Havet
saa IredefuldI og mildl?
Her er det Elementerne
i Favntag mødes I
Har du skuet Havet,
naar del rejste sig vildt,
naar alt derude i Naturen brødes ?
Ogsaa naar Bølger i Vildskab
sig Jaarne,
mine Tanker bliver til Strandbredden luerne.
Jeg søger da i Harpestrengens Klang
at gengive Vovernes brusende Sang.
Jeg længes did til Havet, naar
<let spejlblankt for mit øje giner.—
Jeg længes did, naar Stormen suser
vildt over Land, og Bølger bruser
over Brændingen ind Imod Kyst ;
naar det gælder at vove en Dysl !
Vær hilset, du Hav,
som Kendskab mig gav
til Livets omskiftende Tider t
Ve den, som pas Stilheden lider
og ej er parat
til at tri' en Dravat,
naar endelig det gælder,
og Uvejrsstunden sig melder.
Laurits Stephan,

■

Fiskens blprorellmg, Tom skal
NV 'god

ÉT

Sommersild
i 'is, 2 ', og rir. Tdr., solid Emballage, annelales og forsendes over
hele Danmark.
Telefon Allinge 67.
Privat 106 og 130.
,
— SILD nedlægges I Folks egne
Kai. Bestilling modtages gerne.

QQ0

Til Hjemmebryg

V4t

anbefales

Fineste dansk Fabni['z- .7t
i

Pak:zen.

Soyaskraa, Glutenfoder,
Coldings Foderblanding.
Majs, Havre, Hvedeklid, Rugklid.
Billigste Dagspriser hos

9iffitine SiolottinI & $robliftforretuing

Bedste kvalitet Standard llasibilldeparo
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.

»arup prima Stald6ere
af den rigtige Størrelse - er paa Lager.

Nordlandets Handelshus.

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

Nordlandets Handelshus.

r-

°dang

A. M.
prima

Hirschprilllg & Sollers
Cigarer tørre
smiges i

Ægte rod fjertæt Dynesatin. 2 Al. br.
En meget fin og let Halvdun 7.50 pr. kg.
Til Underdyner: Meget svær og stærk Bolster i flere
Mønstre og Kvaliteter.
Dansk Landfjer, meget fyldig, 5,50 pr. kg.
Dyner syes og stoppes gratis.

i\Corcliandet andelshus
føres i meget stort Udvalg.
Kvaliteten er god og Prisen billig.

Nordlandets Handelshus.

Viggo Glistrllps
KAFFE.
Specialitet:

Ægte Java Kaffe.

Vi har rigeligt Lager

Vi har et

megt

stort Udvalg i

Bade- ,45.`,riikler
411

Badedragter,
Badesko,

Badehætter,
Badekaaber.

og sælger gerne

Krystal Soda,
fin anterlk. Soda,
Caleineret Soda i los Vægt.
Blegsoda, Ludpulver,
Potaske.
NunlIght prima Uldløjssrebe.
Perfeetionsseebe til Uldtøj etc.
Billige hvide Stangsireber,
Brun blød Krystal-011esrebe.
iSpande a 12V, kg og Baljer samt
i løs Vægt. Priserne ere billige I

Den Postmester Altredes
Dødsbo tilhørende særdeles smukt
beliggende Ejendom I Lesebtek
ud mod kysten, al Areal godt
10,000 Kvdr -Alen, er til Salg

Nordlandets
Vi har stort Lager af hellinned

Dækketøj,
som sælges til meget rimelige Priser. 1 Stk. 2 Alen bredt halvlinned

Dugedrell 6.75 pr. m.

Nordlandets Handelshus.

Bornholms Marprilletiks
VEGETABIL
MARGARINE

Sagfører Fr. Pihl.

Ell kno gik INIlllluer

Handelshus.

er

anerkendt som den bedste.
Faas hos alle Handlende.

ken fim stadigt Arbejde paa

Kaggaard i Rutsker.
Telefon Ruts 62.

Nordlandets Handelshul

De hede brier Tawidinillosmalerialer.
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.

9turbhurbet

til alle Priser.

Til Overdyner:

hos Deres Handlende

ved snarest Henvendelse til

ARtieselsliabet

bor De 1 egen Interesse se vort store Udvalg s

Vattæpper og Uldtæpper

Norillalidels hildelshos Frotte til Kjoler og Dragten

Prima danske Varer sælges. Nordloodels Handelshus
Syillllsknll, Hugklid, Hvedeklid, Svinet.
Ejendom i fillingt.
Priserne er rimelige i

ge have dengeticistv

atibef«juiJ.

llorliliolms
Spare- & Laauekasses
___
,-1
Afdeling i Allinge ---------Kontortid : 10-12 og 2 —4.

Modtager Indskud pas atm. Sparekassevilltam til en Bente
al 4 pCI. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

Hvor det kniber med MelMærkerne, maa vi anbefale at anvende

Fineste Majsmel, extra prima Kartoffelmel, Maizena, fineste
dansk Bygmel og prima valsede Byggryn.

Nordlandets Handelshus.

Nasatl

Xodtriver, :ebotrne,
og Høstleer
anbefales fra

Strygespaan

og

08[111i11088dil
faas billigst fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Xusfi.,
naar De bestiller Deres Klædninger i min Skrædderforrelning,
faer De de bedste Varer til de billigste Priser,
Klædninger eller Man! fri 125 Kr.
Spadseredragter og Flak=
ker syes.

.7ofiansens
Sfirædderforretning.

4iUinge fitolostial,- og $roburtforretniug.
Vi har store Oplag af udmærkede

gode 21dsfiuds6rtedder
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat
pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.
Prima

Tagtjære og Tjærekoste
anbefales til billigste Priser fra

A Ilinge Kolonial- og Produktforretning.

Telefon Allinge 137.

Kaffepriserne Vi har friskbrsendi Portland Cement,
nedsatte.
Min bekendte

Frokost og Javakaffe
anbefales.

J. B. Lar sen,

Vægpap i smaa og store Ruller,
Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller,
og sælger til laveste Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

Ros os kan køb«

alle Slags Brædder og Planker,
alle Længder og alle Bredder,
son] passer lil enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige i

(

Nordlandets Handelshus.

r

S

anske aWokuskager, hele og valsede,

er et udmærket Foderstof som Tilskud til store og sinaa

Kal 1. e

og Ungkvæg. Sælges til en billig Pris i Forhold til Majs og Koni.

Danske valsede Hørfrokager til Fedekvæg.
Prima Soyaskraa, Bomuldsfrekager, Foderblanding.

91firblanbeN Ontibetout.

11 Slags Foder fil hils og Kyllillgor,
Hel Majs. Byg, Blandsæd, Havre, Knækmajs, Store Byggryn,
valset Byg, Hvedeklid, Rugklid, Blandet Majs og Bygskraa.
Kalkskaller i Sække og løs Vægt. Bankebyg,
Naar Poser og Sække medbringes, da sælges billigst.

9terNanbe0 Oanbel*I5.

Kvalitet No. 1,
Huggen Krystal, huggen Melis, Topmelis, Flormelis,
Fin stødt Melis, grov stødt Melis. Puddersukker,
Golden Sirup og Spare-Melis sælges.
F Priserne billigst i

Nordlandets Handelshus.
Et mindre Parti af de gode

franske Høstleer

Bade

Kaaberil
Dragter;
Hætter
Sko

Største:Lager.!

J. P. SOMMER.

Gode Høstriver, gode Lebomme,
Rixford Høforke. Batavia Strygespaan
sælges i

Nordlandets Handelshus.
,...~-25-• k41 -g-~b~

Alinge Xolonial=
å, 9roduktforretning
l
anbefaler

alle Borler Kolonialvarer
til billifie 43rifer.

o.
21llinge Nolortiat
Serroburtforretning
~C)1~

Bade

IVIaatter
Haandklaeder
Lagen
Strandparasoller

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.
Stempelfilial i Sparekassen. 10 -12. 2-4
Dampskibsexpeditionen, asken ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 8-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-1d,
Telegralstationen 8 Morgen til 9 Alten.

Søndag 9-10.
Statsanstalten for Llvslorsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen prut Raadhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanest er asken for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Forind.. Bagerm. P. Holm
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

8fitereriet

MODERNE DAMEBLUSEP
Storste Udoolg. c frikse c faconer
i Voile, "pli!), Zefyr oj

jfigasin au 'bras Mak, /Mille.

og 317askinsnedfieriet
anbefales.

.e. MW!, 5Clemensfier.

puv

Telefon n. 13.

neger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær •
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-I3ornbolras Ugeblad

Vi har de allerbedste Sorter Taglak
i hele, halve og kvart Tønder —

og Prisen er rigtig.

Finsk jordbraendt Tjære.
Engelsk Karbolinium.
Rød Tagtarve I Dunke.
Linalle-Fernis til Maling„
Alle Sorter

Farver

til Malning og Kalkning.

Nordlandets Handelshus.

hel* I liortiborilhohus 11geblad!

der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses al saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.
Vi har del gammeldags

Største,' Udoolg i[JVatkjaler, cfricertrøjer,

9rove spanske Salt rBenkkeder,I Chemiser, Undertøj, Skørter ej
Underkjoler]
Saft: Xekkensalt
Prinia!Kvalitet i lyladapolcan og Moll.
Yin( og rent 8ntersalt
Stensalt I Stykker III Kreaturerne.

Nerdlandefs lindelsims

.5)iagasin du "Xord,sillinge.

