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„Nord-Bornholms Ugeblad'
tgia. i et A ',tul uf mindst 1000 Lrempi,

er del egentlig mere pan Trods af
almindelig Moral end f. Eks. den
og lommen gennem Posirersimel l Allinge.
Kendsgerning, ni højt oplyste Skiller
Sandrig ,Olseee, Rutsker, Re ny Klemensker
tollererer eller endog stalsorgniiiserer
„Nord-Hornmalms Ugeblad" Plostilifflonen Og ligesom denne
har den sløret, UtlUrelltise 1 ~lure flere ea
i mangfoldige Tilfælde har sin Rod
bliv« lastl etbred Hjem og egner m'g deri den bitre Nød, saaledes sidder
e), bedst III Arertering.
kinesisk og russisk Embeds„Nord-Bornholms Ugeblad" mangen
mand med snit ringe Gage, at Staoplager gerne Bettendteurviser af enhver Art
ren sart al sige indirekte giver ham
massen Køb, Salg, foreningsmeddelelser,
Ellen eller AI lysninger, Anklionet tie.
Anvisning paa for sig selv at 'sibylle
„Nord-Bornholms Ugeblad" den Myndighed, den bar udstyret
ham ined. Ja mange Gange har
*denar hver Fredag kan bestilles pas alle
Postliontnrer samt pua lllaarrts Kontor og
han for al opnaa sit Embede muller
kostet I kr. halvaarlig
købe det ved Bestikkelse i Form al
en fremtidig anrlig Afgift; andre Folk
faar saa at sige Forskrivning paa
hans Gage — ja Papiret borltransporteres =aske — og han udskriver igen Afgifter til sig selv, hvor
Der er ikke
han kan optian dem,
—o—
et Land paa Jorden, som ikke sinDet samlede Billede er flerfoldigt, der en eller anden Form har kendt
men een Ting er forfærdende fælles: til Bestikkelse, eller har den Ira sirtsDe forskellige Menneskeracer udryd- pal Nepotisme til aabenlyse Hamleder hverandre, hvor de trives Side ler.
om Side — som den [brune Rotte
Vi ved, at der ogsaa klæber overI sin Tid udryddede den sorte. Del ordentlig store Brist ved de Forenede
synes at skulle være Naturens ubøn- Staters økonornisk-politiske Moral,
hørlige Villie : Kommer en Race fil og ser bl. a. en stor Demoralisation
at leve under Forhold, deri ikke har i Trust-Væsenet. Vi er derfor ikke
opnaaet Tilpasningsevne til, gaar ganske overbeviste om, al just Arneden til Grunde eller vanslægter. Og rikanerne skulde være de bedste =Naturen tillader sur godt som aldrig talske Læremestre, særlig i SydaineDannelsen af Bastard-Racer, eller den rilin, der med stigende øjensynligunder dem kun Liv for faa Gene- hed graviterer imod Nord. Men de
rationer, medgiver dem begge For- vil ialfald bringe ydre Orden, og de
ældrenes slette Egenskaber og næs- vil lage fat — tage liaardhændet lat.
ten ingen af de gode.
Thi Amerikanerne er i Besiddelse
Kun faa er de Steder paa Kloden, af noget, som man kunde fristes Id
hvor der kan tales om virkelig v1- at kalde en fysisk Moral, og den er
de rele v en de Folk af Bastard-Her- ialfald sund. De er Ar bejilsniennekorns'. Saaledes f. Eks. Amerikas sker, det la al es intet Driveri. -Blandinger mellem Indianere og
Deri danske Arbejder kan have mande. Men Ir v I ] ise Mennesker I Blot ge gode Egenskaber; men sæt ham
el lille Eksempel: Den første Dag ind 'Ina en amerikansk Arbejdsplads
jeg satte Foden paa Sydamerikansk og lian vil ikke kumte følge TemGrund, i en stor Havnestad, læste
poet, han nem vænne sig Ill al bejeg Opslag one, al Rygning ved Dok- tragte sin egen Betydning f &Harniskerne var forbuds. Ikke desto min- del som en uhyre ringe Ener, og
dre gik alle med Cigaretter i
han vil i de fleste Tilfælde endog
den, Embedsmændene selv ikke und- staa tilbage for svenske, norske og
tagne! Penge, prægede i en uven- lyske Kolleger.
skabeligsindel Nabo-Republik, nregOverall paa Jorden viser det sig,

Ilinger i de moder Ile Samfund: nemlig Vedhængets af Hjemmet og Ver•
denshengslen ud, og at disse tilsyneladende er hinanden modsatte, da
menes hermed ikke, al de er hinanden fjendtlige. De kan i mangfoldige Tilfælde neutralisere hinanden.
Men de kan ogsaa virke saminen
og i samme KnIturlormnals højnende
Tjeneste. ]Og det skulde synes al
være i den rette Udnyttelse af disse
Kræfter, at ikke blot cen stor Gren
at Samfundsvidenskaber) er opbygget, luen ogsaa hetpan, al al sund
Opdragelse fur de kommende Slægter er baseret.
Vi staar utvivlsom' ved et Vende•
punkt i Menneskehedens Forstandse af sig selv, ved Skabelsen at
noget Nyl, som vi Iran skimte,
roen endnu ikke kali debilere. Vi
træder endnu tydeligere end før ind
i den sælsomme Dobbelthed : „at
være stavnsbundne Mennesker ved
Race og Tradition og dog være Verdensborgere". Foreløbig vel kun
de Hvide og de Gule, og tildels
runaske [milerne, thi om de Sorte
gælder reelt endnu for en Tid den
bibelske Spaadom om Kams Æt
som Trælles Træl for sine Brødre,
og for de andre Racer falder Spørgsmaalet jo tildels bort, — fordi vi
næsten har udryddet dem.
Nogle enkelte Problemer ser vi
allerede trænge sig hent : forriders
Raabe' om Krigens Afskaffelse, Parlamenter nes Omdannelse, saaledes,
at de nuværende Overhuse forsvinder, de nuværende Undei huse indtager deres Plads, Aibejder-Repræsentalioner rykker frem og bliver
Underhuse. Og der vil hertil komme
allerede Irenisalle Krav om en ny
Racehygiejne, ja maliske ligeliernme
Forbud imod, at visse Individer faer
Lok] til at forøge Menneskeheden.
Dantidsen af en Il y hygiejnisk
Retsslat ined Noget, der enduo for
os maa tage sig ud som en uudholdelig Tvang og stygge Indgreb
i del lielligste Følelsesliv. Men vil
ikke Fremtidens Folk finde det ligesaa forfærdende, at rean endnu i det
tyvende karhundrede ansats Krigen
som el Onde, der slet ikke lod sig
afstraffe. eller — som en guddommelig Institution !
Vil alle disse Forandringer, som
vi ser forberedes,. gøre Menneskeheden lyklceligere ?
Her pas har selv den Viseste intet
Svar. Sikkert er det kun, al Stønne
vil fromme og Terner vil rinde.

Slavosbomillo Mollusker
og Verdeoshorgere,

lede man at veksle. Del hændte at vi er mere eller mindre stavnsmig
Havnebarren ved Carlagena bundne Mennesker. Og at der derog man lod mig saa køre gralis.
for ikke kan gives een Lov, een MoEn anden Gang i samme skønne ral, som kan være fælles for alle i
giftige By passerede det mig, al en den Udstrækning, saadant kan lænKonduktør ikke gad bytte en U. S. kes indenfor een enkelt Race. Man
Dollar (som han er forpligtet til at
kan naturligvis i det ustandselige
veksle): Flair gav ulig den tilbage, lære noget af fremmede Folk og
idet ban pegede pas el Par Cigarer, og fremmede Forhold, men vl kan
der stak frem af en Yderlomme. Jeg kun delvis omplante de fremmede
forstod Vinkel og bed ham ed'. San Mønstre paa hjemlig Grund eller omvar den Bagatel klaret I
vendt, Og det vil blive Fremtidens
vanskelige Opgave at finde den retMan kan sige sig selv, at Lande,
hvor sligt soleneres, er kulturniæssigt le objektive Grænse paa dette Verdødsdømte.
Hvis vi da ikke
De Forenede Stater dens-Vekselspil.
niaa forberede sig pas Overtagelsen ligefrem mener, at Menneskeslæglen
at en Arv. der synes selvfølgelig — sig selv næsten ubevidsi, ganske
men som Klimaet endnu protesterer spontant udfører dette Arbejde, som
imod.
f bestaar i Opbyggelsen al Jordens
Det Træk i adskillige, ljernere Larm- ' Forenede Stater, I Skabelsen nf Frem,
des Regeringsmaskineri, der falder tidens Stats- og Folkeret, til hvilken
os stærkest for Brystet, er Bestikkel- ny Videnskab vi endnu mangler
sessysternes. Men der er en Reali- Navn.
Naar del i Begyndelsen af denne
lel, man Irma regne med, der er u.
skrevne Afsnit i Forfatningerne. Og klukkel er sagt, at der er to Strøm-

Rzy i „Dansk Amid".
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„Mor, Mor I Du har sat dig pan
den lille Snog, den ligger i Stolen."

]

9.anmark.
KI0VCII110111311et, konsfaldsiondel,

guldgult under Iløstens Sky,
vinterknuget, siounoinspundel,
lyst og løvspringsungt pan ny :
Det er Landet -- Fædrelandet,
hvor din Slægt i tusind Ann
stræbte T1{151 med ['flab 111(1(1 oven
vendte Ploven,
mens de skilied, 1-løst og Vaar.
Jord blev udledt, Urskov hugget,
brune Sejl jog over ø;
Land blev lien af Dybel vugget,
Sunde lukt af salteri Sø,
Bjørn og Ulv vi drev al Vange,
dybere gik Plovens Slanl ;
nyfødt Skjaldslials tændte Sommer
fletter Blommer
om vort gamle Morldsmanl.
Nye Kilder sprang af Mulde,
nye Tanker lyste ind,
nye Kim gav Lader fulde,
nye Sange sank i Sind.
Og mens Haver brød sin Bølge
som i aarle Dages Gry,
nye Hjerter slog i ømme
Elskovsdrømme
under Sol og Maaneny.
Frem og kern gaar Slægtens Sag(
under gyldne Stjerners Gang,
og mod fejre FremlicIsclage
flammer Hjerlers Tro og Trang.
Tidl nok truer, aldrig kuet,
frelst iblandt os Haabet gror :
maa dens Krone aldrig bønnes,
evigt grønnes
over Danmarks kære Jord.
Hans Henriksen.

Yaa .lodtur
gennem 8uropa.
Servus fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder. .
(Kim for Nordbornholms Ugeblad)
Boms er Universitetsby og har
50,000 Indbyggere. Del er eis æt
gammel By med Rester af garn
Fæstningsværker; i gamle Dage b
ede Kølns Ærkebiskop her, luv]
han i de urolige Tider følte sig si
rere. Gaderne er gennemganens
smalle og stejle, da Byen hæver s
terrasseformet op fra Floden.
Part Milusterplatz linder vf Ber
hovens Statue. Tysklands slør!
Tonedigler er fedt i Berni, liv
hans Fodehtrs nu er indrettet sc
Musselin]. Der findes flere ane
interessante Musæer, som vi d(
værre ikke fik Lejlighed til at t
Var derimod inde i den garn
Milusterkirke, der har smukke Gia
malerier og en Broncestatue at (I(
hellige Helene.
Part Markiplalz knejser den smuld
Brunnensøjle, Randhuset og Jesu
terkirkens forsirede Facade.
Da vi havde spist til Aften g
vi ned til Floden,. og op i Anlæg
lian de gamle FarsInings111 ure „a'
Zoll". Herfra er der en lienriveu
Udsigt ned over Floden med d
imponerende nye Rorbro nied
gotiske Taarne.
Under de lysegrønne Lindetra
i Parken pan de gamle Bymure

Sliajnat,
Nem Vildgassen larmer Velborgnal,
hvem lægger sig da til at sove ?
Da vandrer man snarest
med Dug paa Hat
langs Fjord og duggede Skove.
Derude shaeler en Stjerne saa stor
at helt den fylder :nit øje;
den samme Stjerne forvist jeg tror,
jeg sne over Barndommens Høje.
Og Viheskriget rækker sen langt;
dog længere Længselen rækker.
Hvor bliver ens Hjerte bitterlig trangt
nem Klyden i Majnatten trækker I
Det pipper i Mos og del pibler i Græs,
det sprætter i hældende Kroner;
der kommer en Duft fra
det yderste Næs
ni tusinde men Anemoner.
San ensomt bræger det spæde Lam
part Bakken, langt I det fjerne,
og Frøerne kvække fra Pyt og Dam,
som sang del fra Stjerne til Stjerne.
Jeppe A a kjæ r.

Det sidste Ord-oDel sidste Ord . .
del er saa
let sagt, men kan være sen vanskeligt, ja, umuligt al tage tilbage, det sidste Ord, det afgørende Ord,
enten det drejer sig om et tankeløst Tilsagn, som ved nærmere Overvejelse viser sig at være stik imod
ens egen Lyst, om et Lette hen i
Vejret, eller naar det gælder store,
alvorlige Anledninger, der kan skille
for Livet lo, som trods all burde og
kunde høre sammen. Og mangen
Gang fortrydes Ordene ligesaa hurtigt, de er sagt — i Hidsighed, Vre:
de eller krænket Stolthed, men det
er meget svært at gøre del godt
igen.
Allerværst er del dog, nem der
mellem Ægtefæller falder uovervejede, hidsige Ord, der ofte resulterer i: ,.Saa kan vi skilles!• Den,
der siger det, mener det som oftest
som en Trusel og ønsker del aller•
helst besvaret med et forfærdet eller
bedrøvet Ord.
Ofte er de onde
Ord maaske kun sagt flot hen I
Vejret for at laa deri anden Part til
at fortælle, hvor uudholdeligt Livet
saa vilde blive. Men naar man saa
tænker sig i den andens Sted, hvor
maa de svide og gøre ondt, de Ord,
— kan man saa undre sig over, at
Svaret bliver ligesaa haardl og koldt
— mange Gange kun for at skjule
del saarede Hjerte I
Og saa kommer den dumme Stolthed paa begge Sider: ingen vil give det første, gode Ord, skønt hun
især længes derefter. Kommer der
endelig Forsoning i Stand, er der
altid revet en Flænge i Forholdet,
og dette gælder, enten det er Ægteskab eller Venskab; er der først
repareret pan del, bliver det aldrig
ganske som har igen.
Sig del derfor aldrig, det drinime,
onde, sidste Ord. Er der Udsigt til
el spændt Forhold mellem os og vore
nærmeste, vore Venner og Naboer,
saa lad os undertrykke del sidste
Ord og vred nogle glatte Sætninger
faa den enden Part til ogsea at begive sin hidsige Mening.
Ogsaa overfor sine undergivne
bør man vise Ro og Mandehold; alt
for ofte skilles maaske navnlig Frue
og Pige, fordi der kommer en Ubetydelighed dem imellem; for Pigen,
der maaske har en god Plads, og
for Fruen, der maaske har en flink
Pige, er det at vove sig ud paa det
uvisse I Stedet los at Inle sig fornuftigt og besindigt tit Rette.
Det er altid de arnes Ting, de rene

Ubetydeligheder, der gør den største Fortræd mellem Mennesker, de
ærme Sorger, de store Begivenheder,
dem kommer man orer, fordi man
skel over dem; de simre Ting, dem
snubler vi over, dem lader vi os besejre af, og (lem kommer vi ikke
sari nemt igennem.
Del er nemt at vinde en stor Sejr
al vise Mod, Dristighed og Readsnartied i et afgørende Øjebtik, det
ser sne imponerende ud, men er
dog ikke nær saa vanskeligt som
at vinde de smal Sejre over de smart
Ting, Ubetydelighederne, dem, der
forbitrer Sind og Tanke, og dem,
der gør sky, mistroisk og bange
til sidst.
Har vi vundet de smart Sejre vil
vf selv føle Glæde, og vt har givet
vore nærmeste et Eksempel til Eftre lølgetse. Allerede den store græske Hærfører sagde jo de sande, de
berømmelige Ord: „Den, der overvinder sig selv, er større end den,
der indtager en Sted•.
Ja, hvilket Paradis var Jorden
ikke, hvis alle fulgte dette Ord, hvis Menneske holdt Fred overfor
Menneske — i Hjemmel som i den
store Verden.
C 0 ti n s e I.

Aa kom Nu kommer det syngende Forsar
med Sol og med Vind og Væde.
Men hvergang det bliver Vnar igen
saa mindes jeg svunden Glæde.
San mindes Jeg gylne Dage og Nætter I sorte Skove .
San stiger der I mit dunkle Sind
et Savn som en svulmende Vove,
San mindes jeg Solstrejf i Løvel
og Stjærner paa mørke Himle,
og Tanker vælder frem i mit Bryst
og vokser sig høje og svimle.
San mindes Jeg lyse Stjærner
og gyldne Solstrejf i Løvel,
— men hvergang jeg mindes
min Ungdoms Drøm
bliver mit Sind bedrøvet.
Min Ungdoms Stjerner er slukte,
min Ungdoms Himmel er grannet.
Min allerslolteste Ungdomsdrøm
jeg selv har spottet og haanet.
An kom du livsalige Fornar
og bring mig min Drøm tilbage.
Giv mig for Ideen et larmende Haab
og syngende Jubel for Klage.
— An Ironi, llysselige Forser
med Sol og med Vind og Væde —
for hvergang jeg mindes
min table Lykke
er det, som kunde jeg græde.
Chr. Stub Jørgensen.

Fra Uge til Uge
„Pinse ved Hammershus.
Del ideelle Pinsevejr havde lokket en Mængde Mennesker til _Slotlet', og et muntert Folkeliv pulserede begge Pinsedagene, Første
Pinsedag var Stemningen noget høj,
og Afholdsværten fra Rønne var meget forarget over de unge Menneskers Misbrug af de stærke Drikke,

men hån glemte et oplyse, et samme uheldige Elementer var fra hans
egen By, og at det desværre I mange
Aar har været Koturne, at Rønne
Ungdom angav Tonen paa I lam•
meren lite Pinsedag, en Tone, der
fans anstændige Mennesker til et
udsætte deres Udflugt til en anden
Dag. Anden Pinsedag var Østbornholmeren fuldt optaget al Lystre/.
sende fra Sydlandet. Tonen var da
en hel anden, og man traf ved Ski•

Par %sided«, der var en halv Alen
for lange. Nu sind de nede I Kis.
sernegaarden, og Kaptajnen holdt
en titte Tale for dc vordende Ned.
relandstorsvarere
— Se, nu er I jo kommen I Kol•
gens Klar'r . .
Skrædderen.
— Ja! Det maa jeg tro — hans
Bukser er oste en halv Alen tor
lange til mig —

bets Afgang ikke en eneste Bjørn.

En Se paa 12 Tdr. Land forsvundet
Den 12 Tdr. Land store Sø, ved
Ørredgaard i Fiskbæk ved Langsirup
bred forleden Nat gennem Vejen,
som fører til orredgeard, og rev
hele den store Fiskebestand af Gedder, ørreder og Ard med sig, og i
den rivende Strøm blev de ført ud
i de tilstødende Enge og Am.
En Del Slangere og Fiskere tik
vældig travlt og gjorde en god
Fangst af saavel Gedder slam Aet.
Det store Areal henligger nu i hundløst Mudder, og det vil tage lang
Tid, inden Søen atter bliver til Sø
med den rige Fiskebestand igen.
En Officer nær halshugget
al en Teiefontrand.
Ved Randers skete der forleden
et mærkeligt Ulykkestilfælde. Et
Par Telefonarbejdere havde anbragt
en midlertidig Ledning tværs over
Vorupkærvej. Premierlujrnant Steen
korn ridende; han havde Solen I
Øjnene og kunde ikke se den udspændte Traad, dette medførte, at
han i Trav red lige mod den farlige
Hindring. Traaden ramte Premlerløjtnanten pas Halsen lige ovenfor
Strubehovedet og trængte ham helt
tilbage paa Hestens Kryds. Heldigvis lykkedes det ham straks at holde
sin Hest an, saa den stejlede og
stod stille, hvilket reddede Rytteren,
saa han slap med en blodig Stribe
tværs over Halsen.
Fintfølende.
En Landmand blev inviteret til al
deltage i sin Nabo og gode Vens
tredie Kones Begravelse. Han sagde
nej, og paa sin Kones Spørgsniaal
hvorfor, svarede han:
---• Nej, nu har jeg været med til
de to forrige Koners Begravelser,
og jeg kan ikke lide al blive ved
med al modtage Folks Venlighed,
ruter jeg aldrig kan gøre Gengæld
Det eneste.
Lærerinden ; — Nu har vi talt om
alle Husdyrene, undtagen et. Hvad
er det for et vi har glemt ?
Intet Svar.
— Hvad er der ingen der ved
det? Det har børstelignende Haar,
synes om Snavs og roder ofte i Jorden.
En lille Purk rækker Fingeren i
Vejret.
— Nan, Carl, ved du det saa ?
— Ja, del maa være ni i g selv,
svarer Carl med Overbevisning,
Kongens Klee'r
Rekrutterne havde lige tintet ,,Klunset- udleveret, og en lille Skrædder
havde været snu uheldig at fan el

li[11 fli11 AverNriq.
Jen s skriver i ,.Dg.
Livet er aabenbart en hel Del me•
re kompliceret end man gear og
tror.
Jeg sari forleden Deg, at en Svindler havde lagt Billet ind pas en :Eg.
teskabsannonce Ira en Ikke helt ung
Ægtefrue med engen Formue.
Det kan man forsten. Livet kan
forme sig mangelunde, og en fuldfed Dame med nogen Formue et
bedre end en Tur over Vandet.
De Tvende, hvem Amor drog sammen med Amors uhnodalaaellge Magt
synes godt om hinanden, og de he•
sluttede al leve en Ilte rask Forretning Sammen. — Del var noget
med at smugle et eller andel ud af
Landet. --- Og Manden snød Enkefruen og stak Pengene i Lommen.
De blev Fruan vred og gik lit Politiet, for Folk bliver saa vrede, naar
de narres der, hvor de havde troet
al narre andre. Det viste sig nemlig, at medens Manden kun havde
lagt Billet ind paa Annoncen for at
komme i Forbindelse med en naiv
Dame, som lian kunde lokke Penge
fra, havde Damen sat Annoncen i
for at faa fat I en naiv Mand, som
hun kunde sælge el gammelt Automobil, hun havde.
Det viste sig altsag ved en højere
Styrelse, at de rette havde landet
hinanden, og det er kun trist, at
Fængslet nu har skilt dem ad. —
Historien er ikke uden Komik,
men den har desuden den Egenskab at aabne almindelige Menneskers Øjne for, hvad der ligger bag
ved tilsyneladende letforsiaaelige
Ting. Naar Hensigten med en Ægteskabsannonce er den, al man vil
sælge et gammelt Automobil, saa
kan deri, der averterer en kun lidt
brugt „Mercedes'-Vogn til Salg, jo
lige saa godt have til Hensigt at
gifte sig med den, der bider paa.
Man maa aabenbart være en Del
forsigtigere end jeg har været hidtil.
Naar der staar, at en Dreng kan
komme i en god og haandiaat Snedkerlære paa Enighedavej, vil Manden, der sætter Annoncen f, rimeligvis sælge mig 10-øres Citronpressere.
En Mand i Brønshøj averterer, at
han køber friskplukkede Kamilleblomster. hvad stikker der vel under her? Maaske vil han sælge mig
Graasten Slot!
En Mand, der sager Plads som
Mekaniker, vil maaske købe brugte
Gasslanger, og en Dame, der tilbyder sig som øvet Masker til Børne•
benklæder, søger i Virkeligheden et
rimeligt Pensionat urer Skov og
Strand.
Pari den Maade bliver det virkelig lidt vanskeligt at læse Annoncer paa rette Maade.
Nalr jeg nu neger en Kokkeenepige, skal jeg saa søge om Plads
som Vicevært lur at blive forstanet
paa rette Maade, eller skal jeg skrive,
at jeg vil bytte ell Følhoppe ined
en Villagrund ved Lillerød Station?
— — -Livet, der en Gang syntes saa
nemt og lige til, er virkelig ved al
blive lidt kompliceret.
Husk SnItletbørnsdagen Fredag den 27de Maj.

Udplantningsplanterne
Hallelyst, Allinge.

//
,
I 1 ri

Alle Slags

Værktøj
og Redskaber anbefales.
Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr

Telefon Sandvig. 6 og 47.

Eo kogl ilakkeisemilskiof

Tørret

25

Vi har mange gode tørre Sparrer, Brædder og Planker i alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser.
Firskaarne særlig stærke Udskudsbrædder 2./4 " og 1 tykke — i 6
og 7 Alens Længder sælges særlig billig i

Nordlandets Handelshus.
Til betydeligt nedsatte Priser
sælger vi

Nye Kotojre. Kogrimer, Næsegrimer, Fortøjer, Nodled,
Esser, Fjederlænger, Legner, Ringe.
Prima Hampereb i alle Tykkelser.
Prima Mauillareb i alle Tykkelser.

far Iilei ell mlle! stor Sending Tagfjært.
Sort Linoleumstjære, sort Tagpikatjaere,

som sælges i hele, halve og kvart Tønder samt i Dunke a 25 kg og i
medbragte Dunke.

Nye lave Priser er beregnet. Red Tagmaling ..Glion" i Dunke sælges.

Nogle Tdr. Land

Priserne er altid billigst i

Nordlandets Handelshus.

Færdiglavet Gulvfernis
smuk og stærk at slide pas.

Roer ønskes til Lugning pas Akkord.

L. Westh,
Kattedalen, Allinge.

`Priserne meget nedsatte

Bedste Linolie Fernis. Alle Malerfarver fserdigrorte i Danser.
Terrelue. Ægte Terpentin. Alle tørre Farver for Kalk
Alle Slags

Pensler. Monster. Kalkkoste og Tjterekoste

sælges I

glorDlanhet5 ()tutbelM10.

Cykleild( og Sluger.
Mil Reparationsværksted anbefales.

1T. C. Yunefi,

Eng. Derbyshire Ovnkul

Tein og Omegns
Brugsforening

London Gaskoks er de bedste.
Elsvick Smedekul (engelske) er de bedste.

afholder eksbaordinar Generalforsamling Lørdag den 21. Maj, Kl.
2 Ellen.
Dagsorden :
Lønspengsmardet, til Uddeleren.
Eventuelt Bestyrelsesvalg.
Bestyrelsen .

Gode Hiins
og Kyllinger
Tein Brugsforening.

En kraftig Islænder
8 Kv. 4 Torn, med Sele, 1 ny og
en gaMmet Ftedervogn, passende til en lille Hest, er til Salg
hos
Smed Grønvall, Olsker.
Tlf. Klemens n. 78.

St. Leerkegeard.

er proper og frisk og har en Velsmag,
som nærmer sig meget nykærnet Græssmør.

/Aikk Grise,
der bliver 4 Uger den 29. Maj, er
til Salg paa

Pellegaard.
Telefon Ruts 65.

Savspaaner

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

Prisen er altid lavest i

Kolimoodsforroloiogerile i Mlioge-Sandvig,

til Strøelse og Brændsel kan fnes
meget billigt.

Klemensker Snedkerforretiling.
L. Pihl.
Tlf. n. 13.

Friskbrændt løs

.lodland
Nye Spande og Ballier,
svære, af bedste Galvanisering, sælges til de nye lave Priser i

N ordlandets Handelshus,
Nye svære Jærnvinduer.
Galvaniserede Grisetrug.
Glasserede Svinekrybber.
Class. Lerror og Cementrør sælges i

Nordlandets Handelshus.

Alle Bestillinger ekspederes prompte.

Nordlandets Handelshus.
Ægte 7.erotorm• S
li
Anlhos1 0
Vio lMandel SalmiakTjære.
KarbolLanolin

J. B. Larsen.

J. Pedersen,

med nyt Gamin' er til Salg paa

Bornholms Ilevelabil Mørk

er de bedste.
Knuste og harpede

købes til højeste Dagspris.

Nordlandets Handelshus. 1 god Damecykle
Har De rigtig lagt Mærke til, at

kg.

Smed E. Mogensen.

Nordlandets Handelshus.

Vi

Kr. pr. 'I'd. a Mø

Soyaskraa, Foderblanding.
Kokuskager, Nye Texaskager,
danske Hørfriakager, Rugklid.

pas

011 sydsvoosko Br?ddor.

•W kg.

nordamerikansk Majs sælges for

Telefon Rufske, 75.

Fra 1. April er Priserne 10 pCt. lavere for

Sparrer, Tommer, Ildsluilislathler

for let Kr.

Ny

(bornholmsk Fabrikat), 2 dobbelte
og ell enkelt Radrenser saml 2 Fjedervogne er til Salg hos

til billigste Priser.

43runftfovretiling

Strlf(cii

pr.

sendes ut,22111.

er tjenlige nu

•

Grove danske Hvedeklid

liaandkultivatoren

„Norcross

,,

Ined 3 og 5 Tænder, samt løse Tænder til samme er hjemkommen, og
Prisen er betydelig billigere end tidligere. Anbefales 90211 el fortrinligt Redskab til at rense Jorden
mellem Planterækkerne i Mark og
Have.
Skovle, Spader, Grebe, Lugehakker nl. m. betydeligt nedsat.
Traadfletning, Traad, Som
og Spiger, Skruer og Bolte er
atter ganske betydeligt nedsat i
Prisen.

P. C. Holm .
Telefon 39.

I na Barresfrø
Kaalrabifro
Øster Sundum
Fynsk Bortfeld.
Alt af ,,TR1FOLEUMS" bekendte
Stammer anbefales fra

%Hinge Rofottict(=
og $ruhrtforretning.

Cement i Sække
er

pas Lager i

Nordlatis Hoodolshos

'rummer,
hele og halve Danser.
Prisen er meget nedsat.
Kogt fersk Laks i Deaser.
Muslinger I Danser.
østers I Danser.
Franske Sardiner, ægte Philipe
Canaud.
Sardiner, norske, røgede,
I Olie og Tomat,
Prima norske røgede
Fedesild i Tomat.
Reler i Danser.
Skind- og benfri Appetitsild I Ds.
Gaffelbidder i hele og halve Ds.
Fineste Anekorts i do.
Capers, Oliven, Champignons.
Zat.D61-ti,

Turist-kano
Sandvig —
aabnes Fredag d. 20, Mai
og anbefales.

„Cund.

En Gaas
med 10 Gæslinger er til Salg.
A. Kotoed.
Teleton Sandvig 35.
En ruindre

Villa i Sandkaas
eller Omegn ønskes til Købs straks.
Billigste Tilbud ønsker kontant Køber,
Billet ?trykt.
modtager Bladets Kontor.

Ordet er frit I
Vi

gør vore mange Lasere i By og
pea I.and opmærksom pak at enhver kan
las optaget Artikler og Indlæg om Emner
af armen lineres.' I ,,Nord-Bornholmt

Ugeblad".

Betingelsen er kun, al det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere- ril
Underretning for Redaktionen — opgiver
Ligelades modtager
Navn og Ad
Redaktionen gerne Meddelelser om saaForhold,
som egner sig
Ting
og
danne
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder bande Byen og Landet,
og det er len Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strengeste Diskretion med Hensyn tit sine Kilder.

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald maa De
henvende Dein til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, at De faar
det tilsendt.

Olsker.
Indkomst og Formueskat

til Staten for 2det Halvaar 1920-21
tilligemed det Bidrag, som er paslignet efter Præstelønningsloven modtages af A. Jensen, Bakkegaard 1
i Hjemmet — samt ved Mejerierne.e.'
„Humledal's og .Kajbjerggaardi
første Udbetalinger.
Skatten maa være indbetalt senest
den 25. Juni.
Sogneraadet.

••41111411~411111111114114119111
All ill oo
Søndag d. 22. Maj Kl. 8
Morsomt og afvekslende Program.

bllowsloo-Parkso ihoriko.
Pragtfuldt kolorerede Billeder

flel lunde ffillegods,
Oscar Stribolt i

Hovedrollen

Cfiaplin paa Aar
Lystspil i 3 Akter.

Chaplin i Hovedrollen.

Gamle Jas
opfinder en Flyvemaskine.
- --- En sund Latter er bedre end Medicin; det lilraades derlor Publikum
nu under Apotekerstrejken at overvære denne Forestilling, hvor Lattermusklerne nok skal komme i Bevægelse.

411■•••••••••••■14

Ronne-Allinge Jernbanes

Køreplan.
Søgnedage.
Rønne-Sinnstrig
745 600
Fra Rønne
808 6T3
- Nyker
828 6-4.3
Klemenker
818 7173
- Re
906 721
- Tein
919 734
- Allinge
925 740
- Sandvig

Fineste dansk Fabrikat
i ii3Kg Pakker.

Sandelg-Ilesusse
810
1 125
Fra Sandvig
821
1136
- Allinge
834
1 149
- Tein
85
72
1207
- Rø
973
- Klemensker 12. 8
1245 930
- Nyker
9"5"(1
110
- Rønne

Hvedeklid, Rugklid.
Stor Majs, Smaa Majs.
Bomuldsfrøkager, Soyaskraa,
Coldings Foderblanding.
Blandsæd og Havre.
Prima Varer, billigste Dagspris i

Allinge kolonial- og Produktforretning.

Vi anbefaler os
med

Rønne-Sandvig
750
1 235
845
Fra Rønne
903 1253 808
- Nyleer
822
109
- Klemensker 919
8sr.,
935 j25
- Rø
949 139 an
- Tein
959 149 904
- Allinge
910
153
- Sandvig 1005
Sands. 1 c-Iton et is
035 6Fra Sandvig
043 608
- Allinge
052 617
• Tein
107 6.17
- Rø
125 6W
- Klemensker
136 701
- Nyker
153 720
- Rønne

S

935
943
952

1007
1025

1036
lom

Borgmesierkonloret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4_
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dempskibsexpeditionen, sleb« vid ski.
bones Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag efterm., Mandag og
Torsdag Form,
Distriktslægen 8-9 og 2-4
Folkebogsamlingen paa Randhuset:
Udlaan Fredag 7-8, (i Vinierhalvaaret
liflige Tirsdag 3-3,30).
Iliselpekassen: Forord., 0. Thorngren,
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanesi. er aaben tor Gods 8.12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Diskontobanken 2-4 grjrn,
LarmePostkontorer: Sognedage 0-12 og 2-6
Søndag
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandmavien-Amerikalinlen:
Agent Otto Gornitzka.
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten
Søndag 9-10
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Etterm

et større Lager af nye Manufakturvarer
til meget billige Priser.

En fin engelsk
dragter. kun 15 Kr. pr. m.

Klæde,

passende til I lerre-

Blaa Cheviot til Drengedragter 6 Kr. pr. m.
Ekstra god Medium 125 Øre pr. m.
Bomuldslærred fra 100 Øre pr. m.
Bomuldstøj fra 150 Øre pr. m.
Uldne Kjoletøjer fra 6 Kr. pr. m.
De bliver altid tilfreds, naar De gør deres Indkøb hos os, da det
stadig er vort Maal kun at føre de bedste Varer dl de billigste Priser.

Nordlandets Handelshus.
Vi har altid det største Lager af

jordvoksdug
i alle Bredder og Kvaliterer til de billigste Priser.
Til Køkkenborde har vi et ekstra stærkt Stykke Voksdug
med Lenoleums Bagside.

kogt hver Morgen, se* del var ikke
Rudi nok til dein. Det var nu en
særlig udsøgt Samling Børn, for da
de saa bagefter tik Pludeskunt 111
at komme i Chokoladen, saa udrede
de sig ind 1 Ansigtet med den og
barberede Si g med Teskeen. Jeg
fortæller dig denne lille sandfærdige
Historie, lordi du
deraf kan se,
hvorledes del gear med Bent, Mø
har det alt for godt - de er I Virkeligheden ikke nær saa glade og
tilfredse som dem, des er opdraget
i Beskedenhed og Nelson-Med.

Erindringsliste.

Søn- og Helligdage.

Sulihermelasse

ger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær.
Ung en Fodermester eller anden Medhjælp, bar De snarest avertere i Nord-Hornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af saa godl
50111 hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

53ernenes Su6rik.

6fiofiolnden.
-0Nu har Chokoladen været med
ril saa mange Fødselsdage, at den
nok kan have Krav pasl selv at blive
fejret, og del vil sikkert more dig
al hare, at den i disse Dage har
400 Aars Fødselsdag. Den stammer fra Mexlko, - men den Drik,
man nød her, bestod kun al knuste
Kakaobønner opløst i Vand. Intet
Under, at Ferdinand Cortez og hans
Ledsagere ikke brød sig om denne
Drik. Først da de havde ført Kakaomassen med hjem til Spanien og
der bk deri blandet op 'ned Sukker
og andre Krydderier, tørst de begyndte den sin Sejrsgang.

tes Bønnerne for et stærkt Pres, kan
der udvindes 50 pCt. Kakaosmør,
som anvendes til let smeltelige Chokolader, medens de terre Kakaostykker knuses Ill Kakaopulver.

Onkel Peter.

ffigte 6iletteblah.
Prisen er nedsat til 250 øre

Ds,

Barbermaskiner
Barberkarte
Barberstrygeremme
Barberknivs
Stort Udvalg.

J. B. Larsen.

Abrikoser,
Stilommer,
Rosiner,
i

Skiver, horede.

Alt i prima Varer etg til tillige
Priser Ira

Roitnint=
& $routtiorretuing.,
Alle Sorter

Sem Spiger
og

er nedsat betydeligt i Pris.

Pigge-Hegntraad og glat Hegntraad
kan 51<affes i større Kvanta ril en
meget billig Pris.

Nordiaildel8 aede sb~si

53i1 udlej&
En ny 4-5 Mands B i I udlejes
til moderate Priser.

V. Sørensen. Borre.
Telefon Sandvig 32.

Syltede Asier,

Nordlandets Handelshus.

De færdige Chokoladeplader.
Hvorledes de forskellige Fabriker
fremstiller hver sin forskellige Slags
Chokolade ved Iblanding al Sukker,
Vanille, Nelliker, Muskat osv., det
vil jeg ikke forklare dig, men jeg
er sikker paa, at du nok selv ved,
hvad du bedst kan lide. Og slaar
du loran en Konfektforreining, er
du sikkert ogsaa san meget Kender,
at du øjeblikkelig kan afgøre, hvad
der er mest lækkert - desværre vel
ogsaa mest
rt.

prima Xoloniat varer
Bedst og Billigst bios

_
Z[Iring
Skolonitil. 8 Z'robfilforrehiiiiu.

Drue Agurker.
Engelske Pickles
anbefales.

J. B. Larsen.
Overretssagfører

59ojesen .9Cofoed, Rønne
64. Ilort•n•gade 17.

Inkassation, Dokumentikrivning in ni.
Træfles € Hasle Onsdag Fornid
Fikserbillede.

Kakaotræ med Frugter.

›WÅI
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Prima Kul og Koks paa Lager i
Allinge Kolonial å4 Produktforretning

Chokoladen udvindes al Kakaobæets Frugter, der har nogen Lighed med Agurker eller Meloner, og
smil indeholder et halvt hundrede
bønneagi ige Frø,

e~ssinersee~howesereaneseeehfs~n~

airaire‘,/~

Kotøke Tøjrepæle Esser Oer
Fjederhager Næsegrimer
anbefales til billigste Priser fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

hork i Nordhordoiffis lillehlad!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

Træet kræver et tropisk varmt,
fugtigt Klima og over tre Fierdedele
af al Kakao kommer fra Amerika.
Efter al Kakaobønnen har været udsat for en let Gæring, kommer den
lit ChokoladefabrIken, hvor den ristes. Herved faar den ligesom Kattebønnen sin behagelige Smag og
bliver lettere at "rense for de Bestanddele, som skal fjernes. Udsæt-

Ca. 200 Aar gammelt Billede
al et Chokolademaaltid.
I gamle Dage fik tuml kun Chokolade paa sin Fødselsdag, og man
var glad over at fan en Tvebak IH.
NI; er Folk blevet niere fordringsfulde, ja, jeg har hørt oret en Fødselsdag, hvor Børnene forlangte at
fes ran Chokolade, fordi de fik den

Løsning al Fikserbillede i fodr, Nr.:

