
flztenr i ri 	',l'et set It1041 
Og fv.r••-•,4411r• gritinc•tøl  l'o.i ro•••- ■trt 

til 	 .1311t.gg• % ■■■• ■,1%ig. 

01" 	 Hu ug bi I. napin•krr 

Udgivet  ae at bit 	 
Atmvitrtillavende: 11110 1 	1orelitrkn.. 

Telefon '74. 
Trykt I Alling.. lioztrykkrrl. 

ug 	• 

OCCXX1C  CIZ2C1:1  

Nr. 899 

occoanococccooccono 

Ode Aarg. 
m000mmer 

Fredag den 6 Maj 1921 

D 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
trykkes I el Antal af mindst 1600 Feerne'', 
og forsendes gennem Postrresenel I Allinge.  
Sandvig, Disker, Patskrr, Re ag Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse i Normre herred 
bliver hest i ethvert hjem og egner sig den 
ar bedst Ill Averiertng. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekenettgrmiste af enhver Ad 
eaasom Kab, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kantor og 
kaster r Kr. halvaarllg. 

Mai. 
0. Under! Nu vaagner jeg atter. 
Et Lys i mit Sind strømmer ind! 
maaske er det Genskin al alle 
de Somre, der er i mit Sind. 
Og Foraarets Brise omkring mig 
er lun og forunderlig lind. 

Jeg vaagner — og ved ej hvorhenne, 
kun ved jeg, al Somren er nær. 
Det er, som om Vaarsolen skinner 
med større og rigere Skær. 
Nu længes jeg atter at møde 
en, jeg engang har halt kær. 

Nu længes jeg atter al kysse 
den blaa og den blide Viol, 
at knæle blandt Grøfternes Planter, 
hvor alting er mættet med Sol. 
den Sol, der slraaler paa Himlen, 
— min Ungdoms rige Symbol. 

Al høre en Gøg i del fjerne 
og vaarligt susende Træer, 
og bede den bønligt at dræbe 
min Angst for, al Døden er nær, 
og spørge den, naar jeg skal møde 
ham, jeg engang har haft kær. 

Nu grønnes de smilende Enge 
under den hvide Sky. 
De møder mit nyvakle Øje, 
naar jeg er draget al By. 
Ak, alle de svundne Somre,_ 
de vaagner idag paa ny. 	- 

Er det Solen mon — eller Brisen, 
der vækker deri Sang i nut Blod ? 
Jeg længes idag niod al lægge 
Verden under ruin Fod —, 
den grønne og nyvakle Verden 
jeg vandrer idag imod. 

E. G, 

Saad . 
tit vor ffids 2lngdom. 

—o- 

- Det er i det hele taget meget 
vanskeligt,  al bedømme Ejendomme 
for Tiden. Man ved nemlig ikke 

om Priserne paa deres Produkter vil 
holde sig, eller om de vil falde. 

Ingen ved, om han kan fan det 
Kraftfoder betalt, han i Dag giver 

Fedekvæg eller Svin, der skal leve-

res om nogle Maaneder. Maaske 

endogsaa der kan tabes paa det. 

Og ingen holder af det, ja unge, 
som har begyndt med eget Virke, 

kan ikke engang Jaale det, med 
• mindre de bar velstillede Slægtninge 

i Ryggen. 

Man maa jo erindre, at de sti-

gende Skatter og Renter nr. m. skal 

betales. Fade og Klæder er mindst 
lige saa nødvendige. 

Mit Rand til de unge vordende 
Landmænd er der,  for, skriver R n s-
in ni s Jensen t .Dansk Ungdom": 

Vent med al købe Ejendom end-

nu nogle Halvaar, thi der behøver 

næppe at skrives nogle hele Aar, 
Selv om 1 har ventet længe, og selv 

om Ejendommene nu falbydes me-

get billigere end for el halvt Aar 

siden og mange gerne vil sælge, 
køb dog ikke. 

Trøst jer Ikke med, at 1 har ikke 

mange Penge at tabe. Sætter i Mo-
del og Troen fil, er det meget værre. 

Det er Ikke sandart at samle Igen, 
naar del en Gang er tabt. 

1 Virkeligheden har netop de un-
ge, der vil tjene, i alle Henseender 

de bedste Betingelser, de nogen-
sinde har haft. 

Alt opfordrer til nt tjene, arbejde 

og udvikles. 
Hvad selve Fortjenesten arterier, 

ligger Fordelen i, at Lønnen er prut 
Højdepunktet, og dygtige Folk vil 
i mange tjenende Stillinger Ina mere 

ren Netto for deres Arbejde end ved 
at sidde som selvstændige Land-
mænd i en lille Bedrift, og de løber 

ikke den Risiko, at de Midler, de 

har eller erhverver sig, gear tabt, 
som mange Aars Løn er gaael tabt 

pile et eneste Aar I 1920 for dem, 

som har købt. 
Som ung har man lidt svært ved 

at se, at det er en lykkelig Tid, 
man oplever. Men er man i et godt 

Hjem og fylder sin Plads og har 

Interesse for sit Arbejde, hvad kan 
være bedre og mere tilfredsstillende 

end under andres Vejledning at blive 

mere og mere sikker til sit Arbejde, 

saa at alt, hvad man sættes til, ud-

føres lel og rigtig!. 

De aller værste Husbondsfolk -

selv de mest træede og tillukkede 

— kan da ikke stag imod ; de maa 
oplives, hvis de har unge, friske og 

frejdige Folk, der er dem gode Med-
hjælpere. Før de unge med velvil-

lig og dygtig Færd ved deraf, har 

de vundet en større Plads i Hjem-

mel, end nogen aner. 

Det er Vejen. 
Ikke jage fra Sted til Sted efter 

nye Forhold. Nej, bliv 2-3 Aar 

af jeres bedste, der hvor I gensidig 

forstaar hinanden. 
Forlang kun god Løn for velud-

ført Arbejde, og I skal se, I Inar 
den. Ja, I faar mere, I faar jeres 

Husbonds Tillid. 

Og kommer saa den Dag, da Ti-
der og Forhold kræver Fod under 

eget Bord for jer, da vil I erfare, 
al der endnu er gode og hjælpsom-

me Mennesker til, som vil hjælpe 
de unge, de har lært at kende som 

trofaste og dygtige Mennesker. 

i=o=e0==i 

Paa Bornholm. 

Ravnen skreg paa en Runesten, 
Nattergalen slog. 

Morgenvinden saa frisk og ren, 

!renover Marken drog. 

Kornel med sagte Bølgegang 
vugged i Solens Skin, 
Lænken fra Agerrenden sang 
glad sig i Himlen ind. 

Med hvidgraa Stammer lysegrønt 
Birkeskovens Pavlun 
stod, ved Kontrasten dobbelt skønt, 
blandt Lyngen mørkebrun. 

Urkraftig skabende Fantasi 
skrev at vældig Granit 
med Vedbend og vilde Roser 
el Epos, mægtigt og Irit. 

Havet rullede stort og bleer, 
Grænset øjnedes ej. 
Evighedstanken haned sig godt 
henover Dybet Vej. 

Tiden steg med forklarede Træk 
op af den vande Grav, 
der tilbage pars vaaden Dæk 
Vikingeflokken gav. 

Med Guldets Kister pas Armeaturrip 
Bue sprnng atter i Sø, 
og Slcjaldesangen rullede dump 
viden henover Ø. 

Ravneskriget dog Nattergal-Kluk, 
som en Kærligheds-Drøn], 
ombølged lifligt med Jubel og Suk 
i en melodisk Strøm. 

Signe ømt i Luernes Glød 
hviskede Habors Navn, 
Valborg al Klostergraven skød 
op sig i Aksels Favn, 

I Morgenluften saa prægtig lød 
sammen paa Vandrerens Gang, 
fra Nordens Morgen, kraftig og blød, 
Lurens og Harpens Klang. 

Kristian Arentzen. 

De virkelige Myrer. 
—o— 

Det er underligt, men der gives 

Kendsgerninger saa fantastiske, at 
de ligesom aldrig naar helt ind til 

vor Bevistlied — . 

Der gives f. Expl. Dyr, saa sæl-

somme og uhyggelige, at vi slet 

ikke regner ;med dem som Fakta, 

de bliver Sagn og Legender tor os. 

Et saadant Dyr er Blæksprutten eller 

Blækfisken. Vi har alle lært i Sko-

len, at der gives et saadant Dyr -

vi husker noget om otte eller ti 

Fangarme med Sugeskaale osv. -
men andre Enkeltheder husker vi 

ikke udover denne : at Blæksprutten 

naar den er i Fare — „sprutter 

Blæk" d. v. s. udspyer en Vædske, 

der plumrer Vandet, saa at Dyret 

selv kan Ina Lejlighed til at forsvin-

de ubemærket. Dette sidste har vi 

lagt Mærke til, og en god Borger 

i den Stad København vil, natir lian 
hører Ordet 1, Blæksprutte" enten 
lænke paa Valgmarøvrer og Ræve-

steger og Forplumring af Kendsger-

ninger eller ogsna pile el lille saare 
harmløst Julehæfte, som har taget 

Blækspruttens Navn forfængeligt. 
„Blæksprutten" er efteitinanden 

blevet et rent og skært Symbol for 
os, Og saa er den virkelige Blæk-

sprutte dog et meget reelt Seuhyre 
af en saa forfærdende Kraft og Stør-

relse, at selv den vildeste Feberfan-
tasi vil haVe ondt ved at konstruere 
en skinbarligere Djævel f Mareridt. 

Det iillyggelgate ved dem er næs-
ten deres dæmoniske Evne til al gø-

re sig usynlige. Deres Blod er gen-
nemsigtig!, violet eller grønt, sjæl- 

dent rødt. 	De kan stadig skifte 

Farve efter deres Omgivelser, og 

kommer de i en sandart Situation, 
al de ikke kan klare sig med den 

Art tricks, saa bruger de som sidste 
Udvej at lade Omgivelserne foran-
dre Farve ved at udspy den blæk-
farvede Vtedske. 

I Efteraarel 1899 roede en Fisker 
Ricard Dunkin ud for at røgte sine 
Garn ved Cornwalls Kyst, han mær-

kede snart al der var „Bid'. Han 
begyndte at hale Fangsten op, men 

hvem skildrer hans Forfærdelse, da 

han ser, at .Byttet" er en Blæk-
sprutte, den angreb straks Banden 
ng slog Armene sno fast om den, 

at Fiskeren ikke kunde ro den al 
Stede!. Del lykkedes ham dog nred 

en Harpun at ,save" Armene al 
Dyret, til den slap sit Tag og for-
svandt. At det Ikke var en 'Skip-
perhistorie, var let at konstatere, da 
Fiskeren bragte Stumperne af Dy-

rets afskaarne Lemmer med sig, og 
der var forøvrigt ingen Grund til at 

tvivle paa hans Ord da man allerede 
længe forinden havde konstateret, 

at der var Kæmpeblæksprutter i de 

nordlige Farvande. 

Den 25. Oktober 1873 indberet-
tede Præsten i St. John paa New 
Foundland, al to Fiskere der havde 

været ude i en Jolle i Conceplion 

Bay var stødt paa en Kæmpeblæk-

sprutte. 
De havde set noget, der flød paa 

Vandet, og de roede hen til det for 

at se hvad det var. Da Jollen stødte 

imod det skød den mærkelige Gen-

stand pludselig to lange Fangarme 

ud imod dem, og disse Fangarme 

greb om Banden ligesom for at bry-

des med den. Heldigvis havde Fis-

kerne en Økse og med den huggede 

de Dyrets Arme af. En af Armene 

viste sig ar være 5 m lang og over 
1 rn tyk. Den blev preserveret og 

findes nu paa St. Jobs College. -
Hele Dyret maa mindst have været 

15 ru lang. En anden Blæksprutte 

som strandede ved New Foundland 

(1873), malte i alt tredive — 30 -

Meter. 
Den 26. April 1775 observerede 

man en vældig Blæksprutte ved Dot-

lins Island ud for Irland. Man troede 

det var et Vrag og sendte en Baad 

afsted. Til deres store Forundring 
saa „Redningsmændene" at det var 
en enorm „Oclopus'. De mærmede 

sig forsigtigt til Dyret og huggede 
en af dens Arme af. 	Armen Ivar 

flere Meter lang. 	Dyret hvirvlede 
elbunds i en frygtelig Fart. 	De 
forfulgte det 5 engelske Mil, til det 

begyndte at blive træt. Saa angreb 

de det igen og skar dets Hovede 
og endnu en Sugearen al, hvorpaa 
Dyret gik tilbunds for dem. Den-

ne Blæksprutte var I hvert Fald 15 
Meter. De Brudstykker af den man 

fik fat paa, findes i Dublins Mu-

sreurn. 
Ogsaa ved Jyllands Kyst og ved  

Schellandscrerne har man rundet me-

get store og meget massive Blæk. 
sprutter, og all tyder pin at der fin-

des en særlig sk.)r og farlig Art I 
tiet nordlige Atlanterhav, 

Man her Gene pari Oang set deres 

.Blrek•, og Sandsynligheden taler 

for, at de holder til helt op ad Po-
laregnene til og at de er at en u• 

anet Størrelse. 	Man ved nemlig, 

at Blæksprutterne kun sprutter Blæk 

mim de er i den yderste 

og denne _Livsfare- mener man kun 
kan repræsenteres af Narhvalen. — 

Narhvalen er jo en 

yderst kraftig og hurtig Modstander 
Dens spidse I barn er over 2 m langt, 

og man slutter deraf, at den elan 
have andre Fjender at bekæmpe end 

Svrerdlieken, hvis „Sværd-  kun er 

halvanden ni langt 	Rimeligvis er 

disse Narhvalens ubekendte, men 
værdige Modstandere Blæksprutter 
af en snerlen Størrelse, at man vir-

kelig kan tale om Søslanger. 
Forøvrigt lindes der Kæmpeblæk-

sprutter i de uudforskede Oceaner. 
Eli fransk Kaptajn], Dens, fortæller 

et Eksempel fra Kinas Kyst. En 
smuk Solskinsdag var tre al hans 
Folk ganet i Gang med at. rense 

Siderne paa han Skibsskrog tor Tang 
og Muslinger, da de pludselig blev 

angrebet af en Blæksprutte. 	Alle 
Anstrengelser for at redde Folkene 

var forgæves, to at dem blev straks 

draget ned af Uhyret, og den tredie, 
som det var lykkedes at slippe om-

bord, døde om Natten. Under Kam-
pen blev en af Uhyrets Arme skan-

ret af, den maalle 7 rn og havde 

Sugemunde saa store som Gryde-
laag.— 

En anden Episode indberettedes 

i 1861 af Olficeierne paa det franske 

Orlogsskib „Alecton•, som fandt en 

Blæksprutte flydende i Vandskorpen 

mellem Madeira Tenerilta. 

Man sendte den ene Kugle efter 

den anden i Livet paa den 	uden 

ringeste Virkning. Tilsidst løb Or-

logsmanden Stevnen lige ind i Dy-

ret. Det udladede straks hele sit 

.Blæklager, saa at Vandet !arvedes 

sort, og man mærkede en gennem• 

trængende Moskuslugt. Man slyn-

gede en Regn af Harpuner mod 

Dyret, men de kunde ikke faa Tag 
i det løse, geleagtige Kød, Tilsidst 

slog man et Reb om den, men da 

man forsøgte al hals den ombord 

skar Rebet igennem deri og Stum-
perne gik tilbunds. — Dyrere Far-

ve var mørkerødt, og Kroppen var 

5 Meter, hvorefter Totailaangden(rned 

Armene) maa være 15 Meter. 
Den Blæksprutte, der kaldes .0lly-

chotentil", har i Stedet for Suge-

munde skarpe, spidse Hager eller 
Klør paa sine Fangearine, og disse 

Hager er sat' genialt konstrueret, at 

selv den højeste tekniske Sagkund-
skab ikke vilde kunne finde paa en 

,Forbedring- . Er et _Kys' af de an-

dre Blæksprutters Sugemunde livsfar-
ligt, saa er et .Kærtegn• af dennes 

Kløer et Helvede. Blæksprutten kal-
des ikke for intet ;Djævlefisken",— 
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Værktø' ---- —: 
og Redskaber anbefales. 

Til betydeligt nedsatte Priser 
sælger vi 

Nordlandets 

til.hilligste Priser. 

ftaa :Fodtur 
gennem liuropa. 

Servus fortæller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Ntry,iburnliulm Ugeblad) 
—x— 

K ø I n, Pinsedug. 

Hvorledes den store Procession 

egentlig blev samlet, fik vi ingen 
rigtig Mening om. Straks om Mor-
genen var der tilsyneladende ingen 
ydre Tegn. Rigtignok sari vi sum 

hvidklædie Piger og Drenge løbe 
fra Hus til Hus med stiliserede Lil-

jer eller Vokslys i Ilænderne; men 

vi boede al det var en Folkeskik, 
Lighed med neer Børnene her-

hjemme „riser op' Fastelavnsmor-

gen. 
Saa gik vi hen paa det store, nye, 

moderne indrettede Postkontor og 
tik vore Breve og Aviser udleverede. 

Derefter benyttede vi Lejligheden til 

at se lidt pen Byen, og under vor 
Rekognisering var del, al vi plud-

selig stod overfor tætte Folkeskarer, 
der havde taget Opstilling langs For-

tovene. I Midten af Gaden korn 

den hellige Procession diarre. -
Foran gik Munke og Kordrenge i 
hvide forsirede Kjortler, svingende 
Røgelseskarrene. San korn et Hold 

smaa Piger i 6-10 Aars Alderen, 
der var vel ca. 100, alle klædt i 

hvidt ; de, der gik inderst i Klyngen, 
bar paa Skuldrene en Slags Baare, 

hvorpaa et lille Jesusbarn hvilede, 

Børnene, der gik udenom, havde 
stiliserede Liljer i Hænderne, andre 

smaa Blomsterkurve, hvorfra de strø-
ede Blomster paa Gaden. 

Efter de smaa Pigers Tog kom en 

Samling Nonner, der mekanisk talte 

Kuglerne i deres Rosenkrans, sang 

latinske Salater eller mumlede Beni-
ner. Mange bar store Vokslys eller 
Krucifiks. 

Eller dem kommer de smaa, hvid-

klædte Drenge, ogsaa ca. 100, de bar? 
Vokslys i de smaa I lænder, og skri-

der gravetisk fremad, nydende den 

store Ære, der er bleven dem til 
Del. 

Atter en Skare Kordrenge, Munke 

og Prælater, bærende en eller an-

den Kirkes Relikvier, og efter dem 
el Tug af hvididiedte unge Piger i 

10-14 Aars Alderen. Ogsaa de 
bærer Blomster og en eller anden 

Helgenfigur i. deres Midte. 	Saa 
kommer igen Nonner i hvide Kap-

per, Lys og Røgelse, derefter et Hold 
Drenge, 10-14 Aar, Munke, Non-
ner, o. s. fr. 

Men nu kommer de unge Jom-

fruers Tog, Øjnene spiles op I Hvem 

skulde ane, at Kein gemte saa me-

gen Skønhed og Ynde. Og i Mid-
ten bærer de den hellige Jomfru 

Marie, prægtig klædt i Krinoline af 

Silkeflor og Guldbrokader. Alle de 
blottede Hoveder bøjer sig, mens 
Toget skrider frem. 

— Atter kommer Afdelinger med 

Munke og Nonner, Ynglingenes Tog, 

Ærkebispen med den hellige Krum-
stav, Præster og Munke med Kruci-

fiks og den hellige Monstrans. — 
Der hviskedes, at den var al Guld 

og indeholdt de hellige tre Kongers 

Ben, Domkirkens helligsle Klenodie. 
Tog efter Tog passerer forbi -

Kvindernes, Mændenes, Oldingenes 
Tog, og igen Bern og Ungdom, 

Munke- og Nonneafdelinger. Del 
synes som alle de gamle Helgenfi-

gurer er kommen ud at lufte sig 
i den livssalige Pinseluft. 

Vi følger efierhaanden langsomt 

med Strømmen og ataar snart paa 
Pladsen foran den vældige Dom. 
Lig Myrer synes den lange Proces-
sion ar arbejde sig -hen til og for-
svinde i dens Indre. 

Indtrykket var overvældende. Man 

har kaldt denne Tysklands største 
og smukkeste Kirke for .et Digt i 
Sten, saeledes virker den paa Til- 

skurren. De 160 m bøje Turne 
synes paa en Gang kæmpemæssig 
massive og ,Ing ved deres gennem-
hurdle Mønster lig kniplingbesafte 
Søjler, der stræber imod Himlen. 
Dens gotiske Stil en rig p30 OIIIA. 

menter og Udsmykninger, men date-

iler dog er harmonisk Hele. Over 
500 Aar !rar del taget, for al fuld-
føre delte Mesterværk, de( er byg-

get paa Ruinerne af en gammel ro-

mersk Kirke. 

VI følger Proe.:ssionen Ind I Kir-

ken, der har 165 m Længde og 61 
ni Bredde, med Tværskib 6197 Kv.- 
Meter Gulvflade. Til Trods for at 

Kirken kan rumme 25-30,000 Men-

tæsker, er der dog allerede Træng-

sel derinde, og det er ikke meget 
vi fem set af den hellige Handling. 
Der var 45 m tll Loftet (Rundelaarn 
i København er 36 ml, men tillige-
vel var her kvalmt og fuldt al Rø-
gelse. Vi foretrak derfor al besøge 

Kirken en anden Dag, og arbejdede 

os alter ud I den friske Luft. 
Nedenfor KirIcepledsen ligger Flo-

den og den store nye Riribro samt 
Frihavnen, hvorfra udgnar en hely 

delig Trafik. Kolli er jo hovedsa-
gelig Fabriltsby, har bl. a. 30 Fa-

briker, der fremstiller del at Damer 

yndede Eau de Coløgne. 
Koln er en udpræget katolsk By. 

1 gamle Dage fandtes over 100 Klr-

ker og Klostre ; nu er vel kun en 
Fjerdedel tilbage, timen alligevel et 

respektabelt Antal, der næsten alle 

Stammer fra det 12 — 13. Aarbund-

rede. Vi aflagde flere af dem el 

Besøg. Seværdige er Apostelkit ken 
med Kuppel og Timme, Gerlons-

kirken, Stifiskirken,Peterskirken med 

kostbare Malerier af Rubens, som 

skal være døbt Irer. Ursula- og St. 
Mariakirken nied prægtigt Marmor-

gulv og kostbare Malerier. Seve-

rinskirken har dejlige Glasmalerier, 

næsten liver Kirke har sine Ejen-

domineligheder, sine Helgene. 

Trætte af de mange Indtryk, gik 
-vi om Eftermiddagen udenror Fæst-

ningsværkerne, ud paa Kirkegaarden, 

hvor alt var stille og fredeligt. Mel-

lem Gravmonumenter, blomstrende 

Roser og under skyggefulde Træer 

satte vi os og læste Brevene fra 

Hjemmet og skrev alle de nye Ind-

tryk ned, som vi havde oplevet. 

Paa Tilbagevejen var vi oppe i et 

gammelt Taarn, „Hanemarnet", der 

dannede Byporten. Her var indret-

tet et interessant Musæuni. Derpaa 

aflagde vi den zoologiske Have et 

Besøg ; den skal være Tysklands 

største. Ogsaa 1 „Flora" var der 

mange Mennesker og en hel lille 

By af Boder og Telte, hvor man 

kunde se eller købe alt muligt. -

Der var dog ikke megen Søgning 

den Dag, og Forlystelsesstederne 
var lukkede. 

Fra Uge til Uge 
—o— 

Sølvbryllup. 
Ekspeditør Sjøstrørn og Hustru, 

Klemensker, kan den 13. Maj fejre 
deres-Sølvbryllup. 

Har De set 
den Kunstsamling i Kobber, som 
Hr. M. C. Funch har udstillet i sit 
Vindu. Det er den gamle Gerner-
kulis', der af dygtige Arbejdere hat 
opnaget en Reriarsance, idet der her 
pari Platter, Jardernerer og andre 
Genstande mesterligt er udhamret 
Kopier af berømte Kunstneres Vær-
ker. En Kunst, der kan faa Sam-
lerens Tænder til at løbe i Vand. 

Gadetøsen 
hedder den Film, som Biografen 
filmer part Søndag. Bortset fra, al 
det er den berømte Mary Pickford, 
der spiller Hovedrollen, ar del en 
Film, der er bygget over sociale 
Emner, en Film et blivende Værd, 
etl Film, der vil interessere alle, 
der lier Interesser udover det dag-
lige Livs ensformige Trædemølle. 

49"i[ linse 
er hjetuktmerna n er snur Ud. nig 

HATTE 
Fikse Inorltene fra 10 --29 Kr. 
Gamle flane moderniseres. 
Alt i Broderiart.kler meget nedsat, 
Færdigsyede paaregnede Kjoler. 
Kitler og Forklæder til Bern Ira 

1— 8 Aar — yderst fikse til meget 
smaa  Priser. Forrelningen er flaben  
1. Maj fra 4-7. 

.7fulda 

Kaffepriserne 
er aller betydeligt nedsatte. 

Jeg fører kun bedste Kvaliteter 
Kalle i daglig friskbrændte Varer, 
og leverer den altid til billigste Pris. 

Prøv min Frokost-Java, 
og De bliver tilfreds. 

Allingeck 0 
Tlf. 12. 	c' • ev. 	e$1,. 

111111•111111411~4~, 
• • 

Alliiigc Biograf. 
Søndag d, 8 Maj Kl. 7' a  

Mary Pickiord 
ki sin Ven Millionfilni 

„ctdetesen" 
Glimrende Samfundsliini i rl Ali'er .  

MARY PICKFORD 
er kendt som Amerikas mest Tele-
rede Filmskuespillerinde, og mon 
erindrer gennem Bladene den Be-
gejstring, hvormed hun blev mod-
taget under sit Besøg I England I 
Fjor. 

GADETØSEN er en 1711m, som 
viser Modsætningerne al al være 
fattig og rig i Storbyen New-York 

• 
••••••••••••••:  
En Brosche, 

er funden i Spellnigebryggen 
Re den 11. April og kan afhentes 
paa Rovene i Olsker. 

Overretssagfører 

Rojesen .7rofoed, Rønne 

St. llortem.gadu 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. 

Trælles I Hasle Onsdag Forind 

Kyllingegryn 
anbefales. 

?s. t;. ellV5C11, 

eeigkister& 917etler 
anbefaler 

Klemensker Snedkerforretning, 

Tlf. n. 13. 	 L. Pihl. 

udlejed 
En ny 4 —5 Mands B i1 udlejes 

til moderate Priser. 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

Syltede Asier, 
Drue Agurker. 

Engelske Pickles 
nnbefales. 

J. B. Larsen. 

Amerik. Flormel 
Bedste Kvalitet 

er altid paa Lager. 

Vitreti k • 	• 

Alle Sorter 

Søm og Spiger 
er nedsat betydeligt t Pris. 

Pigge-Hegnlraad og glat Hegntraad 

Iran skaffes i større Kvanta til en 
meget billig Pris. 

Nordleildels 

Xus fil Salg 
i "rinings, 

Villa _Vinbjerg", ønergade, i'r til 
Salg paa gode Betingelser. Henv. 
til Maler Nielsen, Allinge. 

• 
gens glansen 

,At  bi bar be jolibefte 
og bebjte 9.arer, bet ueb 
be flejte, men ritut ogjaa 
er be billiqjte og bar bet 
jturfte llbunlg i alle !Bc= 
litrimillogenpatalc, bet 
jfulbe be ogjact gerne 
vibe. c 'eg bar ueb for: 
ftellige 43rvbejettbittner 
aneret jaa. belbig at faa 

et gobt ",:ottiment 
i 	 og &iifIcez 
bet, jierlin #bitrin mø. 
cifre Sernv.4ftrriiiiluger 
til billige '.prijer, og lige 
filg i 9neterntaal, jalut 
et jtott Vaner i 
tøj og linberbefliebning, 
og hertil bar ui jo alt i 
ilcent llbunlg, jons borer 
til ell ainiinbelig furant 
,JRaitufarturbanbel, til be 
bitligfte 13tijer. ‘.lieften 
ni be gamle !:;arer er 
nebjat til unber 
X11• k4. 

er!ov rom og fob bo_e, 
mig, bet betaler fill for 
Zen]. 

3eitt 
alim•■•■ 

Prima 

rfortland 
Cement i Sække 
er paa Lager i 

Nordlandets Nadelshus  
.97ye Sendinger 

er kommen paa Lager. 

Igle Chili-Salpeter i Sække. 
18 pCt. Superfosfat, 
35 pCt. Kaligødning. 

Alle Bestillinger ekspederes gerne 
snarest, 	og der er et lille Kvanta 
mere af hver Sort, som sælges bil-
ligt. 

Nordlandets Handelshus 
Malerfarver. 

Alle Slags terne Malerfarver for Olie 
og Kalk haves paa Lager til ned- 

satte Priser. 

Prima II nlerfernlit 
(Il betydelig nedsal Pris. 

Terrelire, Terpentin. 
Prisen en billigere. 

bilandrik nom, Line. 
Sandpapir, Smergellærred. 

Alle Slags Malerpensler ,  

Kalkekoste, Spartler. 

Tubeferver til Olie og Vand. 
Malerfaner i alle Kulører udrøres 

gerne. 

g. M3. az,-:±eti.. 
Telefon Allinge 12. 

Raagejagt 
er forbudt i 

Lille Myregaards 
Skov i Olsker. 

RIS. 
Prima Caroline Ris 70 Øre. 

— Kalif Japan Ris 55 Øre. 
&nen klare Ris 32 Øre. 

J. B. Larsen. 
Brug 

St. Helenas Buddingpulver. 

pr. Pk. 25 Ø,e, 6 Pakker 1,25. 

J. B. Larsen 

Handelshus. 



Mai. 
Anemoner og Solskin og Knopper 
og Fugle, som synger omkap 
og kvidrer den selvsamme VIse 
de sidsie Filmer slap. 

Bøge. der pjankede viftet 
nied blinkende lysegrønt Løv 
der  Ikke kender til Ritter 
og  ikke del mindsle til Støv. 

Stakkels enfoldige Væsner, 
søm  endnu pas Solskinnet tror 
og ligegyldige glemmer 
Elteraarei ifjor., 

Den kølige Susen foroven 
lader besindigt de gas, -
ikke en eneste hører 
Vinterens: Pas Gensyn, I Snes 

Foraaret praler I Skoven 
og Skoven ilaarer igen — 
Der stryger en skrigende Krage 
tungt nver Skovbonden 

Viggo Striokenberg. 

Niddoge-MisSiONMAEIC 
med Lysbilleder 

afholdes 
Mandag den 9. ds, KI. 8 i Betesda. 

Fabrikant Lo lise 
fortæller om sin  Rejse  til Grønland 
og Faster .G1rantell om Hans F.gede 
og Missionen pas Grønland. 

Adgang 50 Øre. 

j
eger De on Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Laer. 

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, hør  De snarest aver-
tere  i  Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag  bringes direkte ind 
c, 1700 Hjem og læses al saa godt 
som hvert eneste Tyende.  En An-
nonce her i Bladet vil derfor  saa 
godl som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Erindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12. 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst  og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm, Mandag og 
Torsdag borm. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Ddlaan Fredag  7-8. (i  Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

Hjælpekassen : Foræd.. 0. Thorngren, 
Kasserer Snedker Chr. Lind. Sandvig. 

Jernbanest. er  aaben tor Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Ettm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-1d. 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

-Agent  Otto Gornitzka. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen, Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag  9-1o. 
Toldkamret 8-12 Form , 2-5 Etterm. 

Trikotage. 
do. 	 solid 

Sorte uldne engelske Damestrømper 
Stærke — 	— 	do. 	 storl Farveudvalg 
Normal uldne Børneklokker i 4 Størrelser fra 
Bornestemnper, hvide, brune, glatte og ret og vrang fra 
Herresokker, Bomuld 75 Øre, uldne 190 øre, Silke 
lerre-Underlrøjer i Uld og Bomuld 

Golftrøjer, svære, indtil 700 Gram, flere Farver 32 Kr. 
Uldne Pigejumper i mange Farver 25 Kr. 
Uldgarner, sort, grimt, kulørt. Priserne yderst lave. 

Kvaliteterne for ovennævnte Varer er gode slidstærke og vil vinde 
en opmærksom Købers Tilfredshed. 

Chr. Olsen, Messens Eneudsalg. 

Der er kun fan Varer, der saa stærkt er mærket af Prisforandrin-
gen som Trikotage og Uldgarner. 

Vi tilbyde nu en Dameuldtreje af Selyrgarn, 95 em lang 275 Ø. 
250 --
350  — 
400 ---
240  — 
120 — 
375 — 

trafi! 
For al Venlighed vi modtog pas 

vor Selvbryllupsdag, bringer vi her-
‘ed von inderligste Tak. 

Emil Holm og Hustru. 

J. B. Larsen. 
Hasle. 	Hasle. 

Nye 

"peter 
er hjemkommet til billige Priser. 

En Del Rester sælges meget bil-
lig. Bedste Gnivfernim altid paa 
Lager, Rullegardiner og Gardin-
stænger leveres gerne eller Maal. 

efiarles Svendsen. 
Forstørrelser udføres. 

Billeder indrammes. 
Bøger indbindes. 

Zeroform- 8 li  
Anthos- 1 e 

Viol- 
Mandel- 
Salmiak-

Tjære-1 
Karbol-

Lanolin- 

Ægte 

Mummero  
hele og halve Danser. 

Prisen er meget nedsat. 

Kogt fersk Laks i Danser, 
Muslinger i  Daaser. 

Beters  i Danser. 

Franske Sardiner, ægte Plillipe 
Canatid. 

Sordiner, norske, røgede, 
i 011e og Tomat. 

Prima norske røgede 
Fedemild i Tomat. 

Keler  i Danser. 
Skind- og benbi Appetitsild t Ds. 
Gaffelbidder i  hele og halve Ds. 
Fineste Anekorts i do. 
Capers, Oliven, Champignons, 

D. javeen, 

fineste 6ru n 

5rry s Sæ6e • 
Prisen  en nedsat hl 5a lejre Halvkilo. 

Bedste grøn  Sæbe 
Prisen er nedsat til 15 øre ',, kg. 

Larsen, Xllinge. 
El mindre Parti prima fuldvirket 

Klipfisk. 
udsælges til 50 Øre Halvkilo. 

.7. 	Larsen, .WIlinge. 
buret 25 hyfe 
og 25 finive 

nye Lodsedler til Landbrugstrilteriet 

Prøv en Serie og De vil (saa vidt 
muligt) blive rig, 

Chr. Tirapsen Holm 
Allinge. 

Jeg har 

Vi anbefaler os 
nttd et større Lager af nye Manufakturvarer 

til meget billige Priser. 

En fin engelsk Klæde, passende til Herre-

diagter. kun 15 Kr. pr. m. 

Blaa Cheviot til Drengedragter 6 Kr. pr. ni. 

Ekstra god Medium 125 Øre pr. ni. 

Bornuldslaerred fra 100 øre pr. ni 

Bomuldstøj fra 150 øre pr. m. 

Uldne Kjoletøjer fra 6 Kr. pr. ni. 

De bliver altid tilfreds, nanr De gør deres Indkøb hos ns, da det 
Stadig er volt Maal kun at føre de bedste Varer Ill de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

-Har De rigtig lagt Mærke til, at 

Bornholms Vegetabil Nargariilo, 
er proper og frisk og har en Velsmag, 

som nærmer sig meget nykærnet Grressmør. 

Bornholms Vegetabil Margarine 
taget lige fra Kærnen, sælges daglig i særdeles Iiitnlende og propre Æsker 
a 5 og 10 Pund samt  1 los Vægt. Alle Bestillinger ekspederes, 

Prisen er altid lavest i 

1(shmaNdsiorreloiNgerrie i Hillge-Sandvig. 
Prima Kul og Koks paa Lager i 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Skal De have nye 

Gardiner 1i1 pine? 
Kom da først og se vort Lager af fine og gode Gardintøjer 
til de billigste Priser. 

Se vore Vinduer! 

Nordlandets Handelshus. 
Vi har altid det største Lager af 

.93ordvoksditg 
i alle Bredder og Kvaliterer til de billigste Priser. 

Til køkkenborde har vi et ekstra stærkt Stykke Voksdug 
med Lenoleums Bagside. 

Nordlandets Handelshus. 

Kotøjre Tøjrepæle Esser Oer 
Fjederhager Næsegrimer 

anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Del, der er sporet or lortjoill. 
Den gamle Sandheds fulde Berigtigelse — ikke mindst i denne 

Tid, hvor Varepriserne er saa forskellige, at Køberen i sin egen Interesse 
og egen Besparelse bør bemærke Varernes Kvalitet og Pris — er paa sin 
Plads nu som aldrig tidligere. 

Ved kontant Indkøb af store Vareposter har jeg i den sidste Tid 
opnaaet Varepriser saa billige som jeg ikke har kendt i liere Aar. 

Reinidne Kjoietojer, moderne Farver, 7 Kr, pr, nr. 
BOnsulds-Mousselin i Mønsterudvalg 75 Øre pr. ni. 
Rod fjertier Nankin 280 Øre pr. in. 
Svært Bomuldstøj fra 165 Øre pr. in. 
litomuldsirerred til Damelinned 125 øre pr. ni. 

do. 	til Herrelinned 130 Øre — 
Howlas til Børnelinned 100 Øre pr. m. 
Ekstra prima Medium til Damelinned 175 Øre pr. m. 
Engelske Klædevarer til Herre-Habitter kun 17 Kr. 'in, 
"Edevorer til Dame,  og Børnefrakker 865 øre in. 

Dame- og Børnekonfektion. 
Damelinned i stort Udvalg. 	 Herredragter til Spotpris. 

Klæde til Drengedragter 7 Kr, pr, nr. 

Bemærk de ovenanførte Priser og bedøm Varernes Kvalitet. 

Allinge-Sandvig den 27. April 1921. 

efir. «Isen. 
ffessens sne-Vidsalg. 

Barresfro 
K aal rabifro 
Øster Sundlin 

Fynsk Bortfeld. 
All al „TRIFOLEUMS' bekendte 

Stammer anbefales fra 

%Hinge gotuniat,  
`449Nittfovreiniag. 

80,000 kroner 
kan De i heldigste Tilfælde vinde i 
min Kollekiion (t andbingsloireiie1). 

Chr. .7ransen 47foInz, 
Allinge. 

Hanndkultivatoren 

„Norcross" 
med 3 og 5 Tænder, samt løse Tæn-
der til samme er hjemkommen, og 
Prisen er betydelig billigere end tid-

ligere. Anbefales som et fortrin-
ligt Redskab til al rense Jorden 

mellem Planterækkerne 1 Mark og 
Have. 

Skovle, Spader, Grebe, Luge-
hakker m. in, betydeligt nedsat. 

Trandfietning, Trane!, Som 
og Spiger, Skruer og Bolte er 
aller ganske betydeligt nedsat i 
Prisen. 

P. C. Holm. 
Telefon 39. 	 Allinge 

En Lodeko 
der kælver 3. Kalv d. 19. Maj, samt 

el Par Staveseler til Russerheste er 
til Salg hos 

Kristian Jørgensen 
29 Sig, Pcl. Rutsker pr. Hasle. 

Olsker. 
Restancer af Statsskat for 1. Halv-

aar 1920-21 og Restancer af Kom-

muneskat for 2. Halvaar 1920-21 
bedes indbetalt til A. Jensen, Bæk-

kegaard inden den 14 Maj d. A. 
Umiddelbart herefter vil Udpant-

ning blive foretaget, hvilket herved 

bekendtgøres. 
Sogneraadel. 

ED 14-16 firs Dreng 
kan straks eller 1. Juni fan Plads 

paa nordre Nørregaard I Re. 

Ro Sygekasse 
Medlemmerne gøres opmærksom 

pari, al da Svendsen, OudmInge-
garird, er fraflyttet Sognet, er H. J. 
Henriksen valgt fil at overtage For-
mands- .og ICasseretposten fra den 
10. Maj. og 1. Knloed, Puggegaard, 
er indtrafidl i Bestyrelsen fra samme 

Dato. 
P. B. V. 

M. Svendsen. 

line og Spirituosa 
føres kun i prima vellagrede Varer 

fra Iste Klasses Firmaer. 
Prima vellagrede Rodvine, 

250-275-300 Øre pr. 1/, Flaske, 
anbefales som fortrinlige Bordvine. 

Ren Portvin fra 4 Kr, 
Prima Rom, Cognac, Whisky. 

Genever, Arme, Caloric. 
Billigste Dagspriser. 

J. B. Larsen. 
Allinge. 

3 Lødekvier 
er til Salg paa Mrtnkegaard. 

Telelov Allinge 128. 

Tapetklister 
haves paa Lager. 

J. B. Larsen. 



Fra 1. April er Priserne in pCt 	ere for 

Sparror. Tommer, 11[1s!fillishr?Mer 
urj  syrisyoilsko 

Vi har mange gode løfte Sparrer, Brædder og Planker i alle Læng-
der, alle Bredder. alle Tykkelser. 

Fusk 'arne særlig stærke Udskudsbrædder 4. 1.  og l• tykke — 1 6 
og 7 Alens Længder sælges særlig billig i 

Nordlandets 

3 

Fineste dansk Fabrikat 

i 43Kg Pakker. 

Nylavet Klid-Melassefoder i 50 kg. Sække. 

Coldings kontroll.  Foderblanding 
Nylavet dansk og svensk Soyaskraa 
Frisk nordamerikansk Majs 
Nye Texas Bomuldsfrøkager 
Grove danske Hvedeklid. 

Priserne ere nedsatte og betydeligt lavere. 

ternenes S?u6rili. 

SL3gtierin 
Ruane— Vandt le 

Fra Rønne 	 7.'3  600 
- Nyker 	898 Klemenker 	828 6t1  
• Ro 	 848 71 
- Tein 	 9416 71T 
- Albuge 	919 7'R 
- Sandlig 	923 773 

Manda tg—Rense 
Fra Sandvig 	112.5 	gin 
- Allinge 	113 
- Tein 	1140  EI:G 
- Re 	 1207 g 
- Klemensker 1230 913 
- Nyker 	1243  91-4 
- Rønne 	110 9.M 

Bon- og Helligdage. 
Rwrinr 

Fra Rømte 	843 	1233 	750 
• Nyker 	903 1253  80-8.  

Klemensker 910  
Rø 	935 

Tein 	940  
Allinge 	930  
Sandvig 1003 

100 822 
125 gSti 
13v 8:54 
119 9U1 
iss 9T5 

Galvanis. Her traadfletn 1 n G.  b 
— alle Slags til Honsegaarde og Indhegninger.  

Ny Sending sælges til de nye lave Priser — og med 

stor Rabat for kontante Køb. 

Nordlandets Handelshus, 

Barres Roefrø Rosted V. 1. Klasse. 
Kaalrabi Bangholm-Olsgaard V. 1. Klasse.  
Alle Sorter Turnips Roefrø er paa Lager. 

Sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Nye stærke Drejls-Muleposer med Ring a 1,50 

do. Kokus-Muleposer 	a 2,50 

Ny svære Drejls Kornsække 	 a 2,50 
sælges i 

91orllnøet inttdelMju . 

prima Xolonialvarer 
bedst og billigst flos 

,Ztifiti(je 

Stofoninf- 8 7rotifiErørrefilinci. 

$k~b,Vc~,lik)Mk  
Sukkermelasse 

Hvedeklid, Rugklid. 
Stor Majs, Smaa Majs. 

Bomuldsfrøkager, Soyaskraa, 
Coldings Foderblanding. 

Blandsæd.  og Havre. 
Prima Varer, billigste Dagspris 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ny Sendinger af gode lagrede Sorter 
Krone Imperial Tagpap. 

lcopal Tagpap, amk. Asfalt Tagpap, 
Prima Taglak. 

Priserne ere betydeligt lavere. — Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Nordlandets Handelshus. 

Lidt fra alle Lande. 

Inderen Shendra Bosa. 
Den indiske Videnskabsmand, du 

ser Irer, hat gennem en lang Række 
Eksperimenter søgt at bevise, al 
Planter føler, lever og dør ligesom 
Dyrene. Sansynligvis vil Irans ['an-
stand blive imøriegaael al andre Vi-
denskabsmænd, 'men du er sikker! 
mest tilbøjelig til al holde med in-
(ireren. Navr du har set Markens 
og 1-lavens :Blomster Dagen lang 
dreje deres Hoved, for al følge So-
len, og ved Aftenside fulde Bladene 
sammen, for al hvile i Natten; saa 
opfatter du det som Liv. Og har 
du skaaret dit Navn i Træets Bark, 
og set Saften vælde frem, saa synes 
du, den svarer til dit Blod. Og ser 
du nogen Tid efter, at Barken be-
gynder at trække sig sammen om 
Snittet, saa linder du, at Saaret læ-
ges paa samme Maade som et Snit-
snar i din egen Hud. 

Men selv om du altsan paa flere 
Maader er enig 'ned den store In-
der, saa vil du dog ingen Betænke-
ligheder trave ved at plukke en Bu-
ket Blomster til din Moder eller ved 
al sætte Taenderue i el saftigt Æble. 
Men ser du en Birket Blomster tan-
keløst kastet i Sløvet, saa vil du 
finde del er Synd. Og skal du skære 
dig en Slok af el Træ, sari river du 
den ikke af sart Barken !længes ned 
ad Stammen, men du skærer Gre-
nen pænt af, sari Træet beskadiges 
sari lidt som muligt. 

To smaa Krigsflygtninge. 
Den lille Pige og Dreng, som du 

her ser, bor begge i Konstantinopel, 
De er flygtede for Bolslievikerne og 
itu laget i Varetægt af del ameri-
kanske Røde Kors, som skaffer dem 
Føde, Klæder og Husly. Disse Børn 
er nllsaa mærkelige gennem den 
Skæbne, der er overgenet dem. 

En Pianist paa 3 Aar. 
Onistaaende lille Dreng, Carlitos 

Kussrow, er i Besiddelse af sjældne 
musikalske Anlæg. Trods sin unge 
Alder spiller han allerede Klaver 
saaledes; at alle Musikkyridige er 

enige onr, at ban langt overgaar de 
Vidunderbørn, man endnu har kendt. 

Del tredje mærkelige Barn, vi vil 
omtale, er mærkelig ved sin Fødsel 
— han er nemlig Prins af Blodet. 

Prins Jacob af Spanien. 
12 Aar gammel er han indtraadt 

i den kongelige spanske Brigade, 
hvor hans ældre Broder, Kronprin-
sen, (staaende til højre) allerede er 
udnævnt til Korporal. Billedet viser 
det øjeblik, hvor deri lille ulykke-
lige Fyr maa indtage sin Frolrosi 
i alle Officerernes Paasyn. Den ser-
veres paa Sølvfade, men han vilde 
sikkert hellere sidde paa Legeplad-
sen sammen med I andre og spise 
en almindelig Srikkermellenunad. 

Til Slut cl Billede af en Dreng, 
der kun er mærkelig paa Grund af 
sin glubende Appetit. 

Hvem kan spise de fleste Pandekager? 
1 We.;tininsterskolen i London var 

der nylig en Kappestrid ont, hvem 
der kunde spise de flestePandekager, 
og lier sejrede han. Han har na• 
Iiirligvis snydt og ikke spist noget 
i tre Dage i Forvejen, saa han rig-
tig kunde lage for sig al Retterne, 
Forøvrigt er Kapæderi langtfra pris-
værdigt; det er bande usundt, uskønt 
og uøkonomisk, saa der er ingen 
Ære I at vinde i en saadan Kon-
kurrence. 

Onkel Peter.  
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Halte for Sommersæsonen 
er nu hjemkommen og anbefales. 
Stort Udvalg i snavel billige som 

elegante Hatte. 
Panamahatte fra 17-38 Kr. 
Lærredshatte i stort Udvalg, nye 

Faconer. 
Slukne SlIkehatle I alle Farver 

(Nyhed). 
Børnelialte I Lidser og Straa 

4--4,-13 Kr. 
Haandsyede Børnehatte 

i fikse Faconer. 
En Del Hatte og Blomster -1111111 

fra forrige Sæson sælges langt un- 
der Prisen. 

Alle Mønstre for Hjemmesyning 
af Børne- og Damegarderobe sælges 
og leveres efter Maal. 

Stol klippes og prøves. 

Thora Polorsoos 
Modolorroloiol l  

Daabsdragter udlejes. 

ifEgte 6iletteblale. 
Prisen er nedsat til 250 Øre 	Ds. 

Barbermaskiner 
Barberkoste 

Barberstrygeremene 
Barberknive 

Stort Udvalg. 

J. B. Larsen. 

Cigarer, Cigaretter, 
Segto6aRker. 

Alle gængse Mærker føres. 
B. Sehagplber udsælges med 

20 pC1. Rabat. 
Gunni Tobakspunge, 

J. B. Larsen. 

sibrikoser, 
;Blommer, 

Sosiner, 
X6ler i Skiver, borede. 

Alt i prima Varer og til billige 
Priser Ira 

?Minut Quivtliat,  
$romiWorrentifig. 

Jeg har rigelig Lager al alle Slags 
Koste, Skrubber, Støvekoste, \V C-

Børster m. nr. 
Priserne ere 

D. 53. ,Ctir.U,11,. 

StrInd. Ig—Rann e 
Fia Sandvig 	033 6 - 
- Allinge 	043 608  
- Tein 	032 617 
- Rø 	 107 6- 
- Klemensker 	123 fffi 

- Nyker 	1.36  751 
- Rønne 	155 713  


