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„Nord-Bornholms Ugeblad"
tr ekkes i tt Antal af mindst 1600 Esempl.
ag forsendes gennem Posirasend 1 Allinge.
Sandvig, Olsker, ~ser, lis og t(lemenslier

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse i Nordre tier, ed
bilagt last f ethvert item ag egner sig dero r bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser al enhver Art
saasam køb, Salg, 1-Preningsmeddidelset,
lifter- eller A/lysninger, Auktioner tre.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
urtgaar hver Fredag; kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Riadels /(tinfar ag
koster f Kr. halvaarlig.

Skærsommer
Nu skinner der Sol nu glitrer der Guld over Enge.
Og Roserne dutter i Skyggen
saa skønt,
mens Bøgene staar i det
fejreste grønt
og vifter til Mark og til Vænge.
Skærsommer, din Soldag er
mægtig og lang
og Fylder vort Hjerte med Glæde.
Vi glemmer den Vinter
saa kedsom og trang
og priser, Skærsommer,
din Skønhed i Sangl
Hør, Tonernes Klang
bli'r hilset med Jubel fra oven,
hvor Lærkerne svæver i skyløse blaa,
og Drossel og Solsort
af Livslyst forgas,
mens Ekkoet svarer Ira Skoven.
Det volder, Skærsommer,
din mægtige Glød,
der vækker til Liv og til Virke.
Vi glemmer, al Verden
har Jammer og Nød,
og synker beruste af Sol
i dit Skød.
0, dejlige Tid,
da Kærlighedslængslen faer Vinger!
Se, Pigerne blusser af Sommer
og Sol —
deri Spillemand snapper sin
brune Fiol,
saa lystigt og lifligt det klinger,
Skærsommer, du koturner jo
smykket som Brud,
saa ung og saa straalende lager,
Vær hilset, du skønne
i blomstrende Skrud"—
vær hilset, Skærsommer,
vor Kærligheds Brud!
J. Kronstreng.

Monopoldannelse.
—o1 Tilslutning til en tidligere Omtale I nærværende Blad af den nye
Portolov skal vi gøre vore Læsere
bekendt med nedenstaaende Artikel
i „Vort Landboblad•.
"Vort Landboblad" maa paa Grund
af den forhøjede Porto ophøre at
udkomme fra tale Juli ; men der
gøres dog ihærdige Anslræiigelser
tor al opretholde det.
Postvæsenet har jo som bekendt
givet stedse større Underskud, og
under Bestræbelserne for at finde
Spare- og Inclkornslobjekter har den
høje Rigsdag udfundet, at Ugebladene marine anses for et passende
Gebet at slag ned pas.
De !teste Rigsdagsmænd har pas

en eller anden MaadelForldirdelse
med Dagblade, og Dagbladene er
-- uanset Publikum — tilbøjelige
til at betragte de lokale Ugebledc
son] højst generende Konkurrenter.
Derfor sen man al det gik uhyre
let med at blive enige om en Lov,
der ikke blot man betegnes som en
Obstruktion, men som en Monopoldannelse, ganske med al Velanstændighed og moralsk uforsvarligt, især
i et Land, der bryster sig ni Frihed.
Medens Ugebladene før betalte
1,4 Øre pr. Eksemplar og Dagbladene 1,1, er Taksten for Ugeblade
nu Forhøjet til 3,5 Øre pr. Eksemplar.
Det er ganske naturligt, at man
holder sig til Princippet : Jo større
Forretning, desto større Rabat. Men
Ilet tyder altfor aabenbart pas, at
private Interesser plejes, etsar det
nu koster mere at sende et Blad
ud to Gange ugentlig end det koster at sende det ud seks Gange.
For selv om der skal indrømmes
Rabat efter Omsætningens Størrelse,
maa der ogsaa lages Hensyn til Ulejligheden. Og det kan jo ikke hævdes, at der er større Ulejlighed ved
at bringe et Blad ud to Gange end
ved seks Gange.
Det, der er sket, er simpelthen
en Monopoldannelse. Dagbladene
vil have Monopol paa al sælge Annoncer. Dat lægges der aldeles ikke
Skjul pas, idet Loven nemlig i al
Enkelthed berettiger Ugebladene til
at udgas ti! en rimelig Takst, boafremt Annoncesiolfet ikke overstiger
en Femtedel af Bladets samtlige
Indhold. Del officielle Forsvar tor
denne Lov er ; „At mange af Ugebladene er rent og skært Forretningsforetagender, startet og ledet af enkelte Mænd (Bogtrykkere), der i Forhold til deres Fortjeneste bør beskattes langt højere."
„Dagbladene er -Kulturbærere og
bør beskyttes ved Lov mod en saa
graverende Konkurrence.'

Del bedste Bevis paa at Dagbladene ikke har følt sig, rigtig sikre
paa, at Motiverne var fuldt gyldige
og retfærdige, er en enestaaende
Tavshed fra deres Side.
De har ikke blot kategorisk afstand al optage Artikler fra private
i Sagen interesserede Mænd, men
ogsaa omhyggeligt undgaaet al modtage nogen Uctiordring til at debattele Spørgsmaalet.
Det mas ogsaa være et vanskeligt Hverv at forsvare en Sag, der
i sig selv er uretfærdig, selv om den
struber al Fordele for en selv.
Det skal ties ned, det er Løsenet.
Og til dem, der mundtlig gaar en
Dagbladsredaktør paa Klingen, er
der tilberedt en herlig Ret af opliøiede, uegennyttige ingredienser:
„Betingelserne for Dagbladene Irma
være bedst mulige, kære, for er der
en Sag, der skal føres frem, er det
os, der maa gøre del. Hvad luen
vi ikke stille vore Spalter til Raadighed for —?"

Nuvel I Dagsladene maa tere meget frem. Men saa uegennyttigt er
Dagbladenes Arbejde dog heller ikke
at del berettiger til et Overgreb.
Den nye Porto-Lov kan ikke blot
ødelægge mange Bogtrykkeres flittigt oparbejdede Forretning, men den
kan hindre største Parten af Landets
Borgere i at udgive Fagblade i den
Udstrækning, de ønskede det. Tiden
kræver en stedse større og dygtigere
Faguddannelse. Og neer et Fagblad som „Vort Landboblad• f. Eks.
er !maledes stillet, al det har Betingelser for at kunne opretholdes og
drives rationelt som sandant, og det
tilmed er stærkt rodfæstet i Egnens
Befolkning, er det i højeste Grad
pankrtevet al opfordre til Protest.

53laa Sommerfugle
Jeg satte mig paa Grøftens tætte
Plantekryb,
lidt træt al Vejens Længde
og af Varmens Tryk.
Det var saa godt igen al hvile
.
Lænd og •Ryg
og se sig frisk i Rugeris
sølvergrønne Dyb.
Derinde stred saa mangen
ydmyg Blomstertro.
Kun Vikkens Slyngetraad
om Straa greb fat
(som drømte jeg Lianer i det
Bambuskrat)
og hyggede med lunge Blomsterklaser Bro.
Da blev det tørre Melstøv
bag mig løst,
og tunge Fjælevogne
tordnede forbi.
Og Jorden rysted,
hvor jeg sad i Hl,
og Aksene deroppe dirrede nervøst.
Og grønne Snudebiller
faldt pen Muld,
og Humlen stemte op sin vrede Bas.
Ell Guldsmed raslede med
sprøde Vingers Glas,
og Mælkebøtter tabte deres
Flyveuld.
Men foran flimrede el blaaligt Skeer:
To Silkesommerfugle over
Rugens Sim,
som var lidt Skæl al Himlens
middagshøje Bias
al mine Drømme draget
altfor synligt nær.
Knud Wiinstedt

Yaa modtur
gennem Europa.
Servus fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
—x—
Det bliver for vidtløftigt igen al
beskrive en Maaneskinslar langs
Rillen, og det varede heller ikke
længe førend de høje Bjærge skyggede for den. Vejen blev sund og
trang, Naturen vild og øde. — Vi
længtes mod friere Udsigtspunkter,
og da en Sti slyngede sig opetter,
fulgte vi den.

I Mørket og det tætte Buskads
kom vi bort Ira de andre eller bred
03 ikke om deres Kalden, og da vi
riaaede Højderyggen fandt vi yppige
Orreagange og atslaaet Kløverfrø,
der var sal i Stakke. Det var alt
for fristende for os, der pas en Gang
følte os hætte. Vi gravede os ind
i Høet og vaagnede først da Solen
skinnede os i øjnene.
Vi stod straks op og gik videre.
Idel vi aller søgte nedefter, mødte
vl Jernbanelinien lige foran en Tunnel, hugget gennem Bjerget. Det
var første Gang vi havde set deri
Slags Ingenbararbeide, og nysgerrige
gik vi derhen og kiggede ind I de!
mørke Dyb. Lysten til at gna igennem, for at spare den store Omvej
udenom Pynten, var stor; men den
store Tavle med „Strrengl forbudt"
og Trusler om Pengebøder og Straf
gjorde os usikre. Vi kiggede hen
til det lille Ledvogterbus dem derinde syntes endnu at sove. Klokken var heller ikke mere end tern,
og der ventedes sikkert intet Tog
foreløbig. — Saa smuttede vi ind
ad Aabningen.
Vi gik rask fremad og spejdede
efter Lyset fra den anden Udgang ;
men Tunnellen, der var ganske smal
med lige afmaalt Plads for et enkelt Spor, man have haft en svag
Krumning, thi skønt vi gik længe
og i Bælgmørke, sari vi stadig ingen Udgang.
Pludselig forkyndte en let Dirren
af Skimlerne al et Tog nærmede
sig. Vi stod raadvilde. Saa undersøgte vi Afstanden til Klippevæggen,
der var kun lige afmaalt Plads til
Toget. Saa gav vi os til at løbe,
opdagede at vi løb lige lukt mod
Lokomotivet. — Vendte om og løb
I panisk Skræk tilbage.
Jeg kunde ikke vinde med Kammeraterne. Tusinde Tanker drog i
et Nu gennem min Hjerne. Hjemmel, Forældre, — Herregud, skulde
Jeg ende mit unge Liv her inde,
dybt i Bjergets Mørke, ukendt, upaaagtet. Jeg mindedes nogle Billeder
fra et illustreret Blad, hvor en Hare
flygter for et Jernbanelog; ligesom
Lokomotivet indhenter den, lægger
den sig fladt ned og kigger forbavset efter Toget, som passerede over
del. Skulde jeg prøve del samme?
Jeg stod i Begreb med at kaste mig
ned, Larmen var gradvis steget til
en uhyggelig Raslen, Toget maatte
allerede være løbet ind i Tunnelen!
— Da erindrede jeg pludselig den
tremmeaglige Skærm foran Lokomotiver, den vilde flag mig levende.
Jeg skreg højt af Skræk. De andre
skreg ogsaa, som vilde de overdøve
Lokomotivets Raslen.
Pludselig gav Madsen sig til rive
Tændstikker af, som vilde han ved
deres Lys give Stoppesignal. Jeg
troede han var blevet] vanvittig af
Skræk, men i det samme ser jeg
ved Skæret et lille Indhug i Klippesiden, lige stort nok til at dække
et Par Mænd. Nielsen fo'r derind.
jeg drejede instinktmæssig efter. —
_Det var i yderste øjeblik. Et val-

digtil_ufitryk pressede mig heardt
op mod Klippevæggen. En Brusen,
Kogen og Syden af Damp, en Raslen og Ilammen, el øredøvende Spektakkel, som var alle Bjergets onde
Amider sluppet løs.
Saa raslede den sidste Vogn forbi.
Lulitrykkrt løsnede Taget I os, VI
var frelst.
Luften var fyldt med Damp og
Røg, næsten ikke til ni nande Da
Larmen var døet heri malte vi pas
Madsen i el svagt Hash om at han
manne være levende, og virkelig
svarede lian fra en Nische ligeoverfor.
Disse Niseler, der antagelig befandt sig midt i Tunnelen, var sikkert bestemt for Arbejderne og blev
vor Frelse. Vi takkede Forsynet
og skyndte ris videre for at komme
ud af den uhyggelige Tunnel. Samtidig løfte vi efter om der var flere
Smuthuller, men vi fandt ingen.
Saa endelig kom den første Lysning og vi skimlede Tunnelens Udgang. Det var paa høje Tid, — en
ny Dirren varskoede et nyt Tog. VI løb, løb og naaede ud ligesom
det næste Tog brasede ind.
Hurtig kom vi ned ad Skrænten
uden Ledvogteren saa os, lovende
os selv, at det var sidste Gang vi
skulde gas gennem en Tunnel.
Vi kiggede ned ad de bratte Skrænter, ned over Floden, tier her snævrede sig ind mellem Klipper og Skær.
Der var store Strømhvirvler, saa Sejladsen maatte være meget farlig. Og se, ude paa et [ladl Skær las
en lille Damper kastet om paa Siden.
Vi kunde næsten ikke tro vore egne
øjne. Det maatte være sket fornylig, da der ellers sikkert maatte være
gjort Anstalter for at faa den gjort
klar.
Paa en Gang stod det os klart,
at del var den berømte LoreleyKlippe, Sømandens Skræk, som vi
havde passeret igennem, og ogsaa vi
havde været fanget i den frygtede
Sirenes Garn.
Paa vor Vej fremefter udvidede
Floden sig atter og vi var oppe i
en forfalden Ruin, St. Goar, der var
til Salg. Overfor paa den anden
Side ligger det store St. Goar, men
forresten er der ogsaa her Borge
paa alle de skovklædte Højder.
Den vilde, mørke og dystre Natur
gav efterhaanden Plads for mere
smilende Landskaber,Vinranker slyngede sig atter op ad Bjergene. Floden bliver bred og rolig, de smaa
Passagerdampere sejler atlet frem
og tilbage.
Vi spiste vor Middagsmad oppe
paa den gamle Borg Kaub, hvorfra
vi havde Udsigt ned til det fæstningsagtlge Slot Plalz, der er bygget op midt i Floden.
Temmelig sent oni Aftenen ankom vi til Rildesheini, en temmelig
stor Turistby, der ligger klinet op
ad Bjergets Vinhaver. — Overalt i
Haverne sad Turister og drak den
berømte Rinskvin, og ogsaa vi fik
Lyst lit at smage paa Mosteri. Den
forekom os dog altfor syrlig.

re.
kiler' vi gik lit Ro waarle
et Anlæg ovenfor Byen Her sad
vi længe i den stille Alten og sad
udover Floden og Bjergenes mørke
Skyggelinjer, hvor utallige Lyspunkter røbede mange Sinaabyer.

Flueplage og Fluelim.
—0-Ved at komme rundt i Landmandens SInide, og for den Sags Skyld
i nogle af deres Stuer med, kan
man undertiden linde en Masse
Fluer allerede paa nuværende Tidspunkt. Og efter den Hurtighed, disse
kan formere sig, har man næsten
Lov at haabe, at de i Løbet af Sommeren kim fylde Staldene sne fuldst æn digt, at der ingen Plads bliver
tilbage til Krealdrerne, hvis Fluerne
ikke paa en eller anden Maade albrydes i deres Forurening og Virksomhed.
Man har tidligere skrevet i Bledelle, hvordan mon selv kan lave
brugelige og meget billige Fluefangere, og i Haab om, al en eller
anden vil benytte saadanue til Hjælp
ved ødelæggelse af disse vore bevingede Medskabninger, der piner
og plager os selv og vore Husdyr,
fører Smilte rundt fra Sled Ill Sted
og Hjem til Hjem, og tramper rundt
paa vor Mad ide samme Sko, de
nylig gik i paa Møddingen og i
Rendestenen, skal jeg gentage del
endnu engang.
700 gr. uknust Harpiks og 300
gr. Rapsolie smeltes sammen i en
Gryde eller lignende. Nuar det hele
er opløst, tilsættes 5 Draaber Anisolie, og Limen er færdig. Man lager
nu nogle Papirstrimler, — Bordpapir
er udmærket, og Strimler kan saves
al en at Rullens Ender, Papiret skæres i den Længde, Fluefangerne ønskes, og en Sejlgarnssnor benyttes
som Strop til at trænge Fangerne i,
denne dyppes nu i den opløste Lim
og afstryges med en Pind, hvori
der er savet en Kløft, og Fangeren
er færdig. Limen sættes hen, til den
senere skal benyttes til en ny Forsyning, men skal naturligvis opvarmes igen, forinden den kan bex.
nyttes.

Deo store hib Flok.
—o —
Alle Pressens Sløvere var forleden
ude al jage, buade Højres og Venstres, skriver „Dagens Nyheder'.
Det gjaldt en Præst! Han har i
„KristeligIDagblad" protesteret imod
al en vis Salme blev sunget 'ved
Mardzius' Begravelse. Han fandt det
usømmeligt, fordi han mente, at
Salmens Ord ikke passede paa den
Afdøde. Hvad var det for en Salme?
Det var deri forunderlige Sang
om den store hvide Flok af henlame Sjæle, SUM star,' i hvide Kæder paa Kysten at det ukendte Land,
hvor deri afdødes Sjæl netop er
Kaae' ind gennem Dødens Poul.
Scenen er stort Irenkt og minder om
en ægyptisk Dødshymite. De Frelstes
Skarer møller og Inger imod ham,
fordi .yen nye Sj.el el el1 al dl
De beskrives saaledes i Salmen:
Du har foragtet Verdens Trøst,
sad lev nu vel og evig høst,
hvad vin har sand
nued Suk og Graad,
I alle Engles Lyst.
Man tør maaske give Pastor Hans
Ret i, at disse Linier ikke
netop var Mottoet i den Afdødes
•Liv.

Kod]

Men, hvis vi I Salmebogen gennemgaar de Salmer, der knytter sig
til Begravelser, ser vi, at de alle er
bygget over samme Tanke: „Sørger
ikke, han, der mi er gaael bort, er
ikke død, Iran lever i Guds Rigel'
Hvis en Saltre virkelig altid skal
passe til det foreliggende Trlfa:Ide,

vil det blive nødvendig, al lave en,
der er byggel over helt andre Tanker: „Her bærer vi nu en Herre
eller Dame bort,' maalte vi sige,
„fuld at betænkelige Svagheder, og
hvis ikke Vorherre dømmer mildere,
end vf har gjort, er det højst usandsynligt, at denne Sjæl vil rad del
godt, hvor den rm kommer !lem"
Den
Men saaledes siger vi ikke
venlige sociale Usandhed, der trolder sin Hærd over alle, følger US
til Graven. Den vil ogsaa cirering
vandre bag Pastor Hans Korlis Kiste
og give ham det sidste elskværdige
Ord med paa Vejen, og Følget vil
sige: Det var en dejlig Begravelse!
Thi Hemmeligheden ved rille Begravelser er, at de virker som en
Generalprøve pari det underlige
Skuespil, vi aldrig selv faer nt se:
vor egen Begravelse! Det er der
altsammen: Lysene, Kislen med
Kransene, Menneskene, der gaar
paa Taaspidser, Orglet, der brummer, Koret, der synger rutineret,
, og bag alt dette
stemningsfuldt
bevidst eller ubevidst Tanken: Sandan skal d u ogsaa ligge en Dag,
sad kold, slum og . stiv I Og om lidt
bærer de dig ud, og sænker dig i
Jorden, og siger nogle Ord ... o g
gnar bort? De gaar hjem i deres
Stuer, og nav det bliver Nal, puller de sig i varme Senge, og du
ligger d e r og stirrer merl brustne
Øjne op i Kirkelaaget ! . . . . De
græder? siger Naboen. Ja, sandelig,
der faldt en Taare prut den °redene
Sang.
Pastor Hans ICoch burde vide del.
Talen, Sangene, Kransene og Ordede ved Gravene gælder ikke den
enkelte, men os alle. Vi lægger el
Menneske i Jorden. Begravelser' er
en mystisk Handling merl dyb Betydning. Det er altid en kærlig Fader, en opofrende Moder, en god
Kollega ... han burde i hvert Fald
have været det I Men han var det
ikket Naa, Herregud, ninar det ikke
er tilladt at sige noget ondt om de
Døde, maa del vel være tilladt al
lyve en lille Smule om dem.

fUlz, der slædede es paa
uor )4ojtidsdas den 26de JYfaj,
bedes modlase vor hjerteligste
JYTanna os Tohan

Kciod
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Alliiigc Biogral, den fineste ,fat
faut* (Se hos os!

Søndag d. 5. Juni KI, 8

Lavinen

•
Stort gribende Skurespil i 5 store
A? ter.
Spillet at de bedste danske Skuespillere med Bodil Ipsen i
Hovedrollen.
Lavinen er et af de gode danske
Skuespil, der I den senere Tid er
nrIgnaet fra Nordisk Films Comp.

•
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En brun

2-aars Plag

Straahatte i alle Faconer fra 1,111.
1- te Panamahatte til rimelige Pr:ser.
Filthatte oz Velourhatte.
Kasketter r-.1 1 25

9iornutUtf3

Vi har fancl ell me[jel sier hillimg børe.
Sort Linoleurnatjecre, sort Taripikstjtere,
som sælges i hele, halve og kvart Tønder saml i Dunke e 25 kg og
medbragte Dunke.

slaar ril Salg hos

Kjøller.
Søderskov pr. Tein St.

Nye lave Priser er beregnet. Red Tagmaling

Bunke sælges.

Nordlandets Handelshus.

Tein og Omegns
Ungdomsforening.
Medlemmerne indbydes til en

Lysttur til Christiansø
Søndag den 12. Juni. Mødested Tein Havn Kl. I

sagasin du 'lods Udsalg,

Deltagere bedes hero/mide sig senest Tirsdag den 7. Juni til Besiy•
reisen.
God Tilslutning forventes.

1" Barresfrø
Kaalrabifro
Øster Sunduro
Fynsk Bort fold.

I

et

meddeles herned, at jeg har

Alt af „TRIFOLEUMS" bekendte
Slemmer anbefales Ira

GIJertael

21fiiiige notunint,
og "I;r1»uttforrenting.

i

Fra 1. April er Priserne 10 pCt. lavere for

Magasin du Wrds Udsalg
anbefaler mig til det

ærede Publikums \eluilje.
Forretnin.gsprineip:

8ilarrer, Tommer, Illiskublirmider

Code Varer i stort liduals til

og sydsvgoske

billige Priser.

Vi har mange gode tørre Sparrer, Brædder og Planker I alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser.
Firskaarne særlig stærke Udskudsbrædder 3 Y og I" tykke — i 6
og 7 Alens Længder sælges særlig billig i

rbziclisst

Vietur Planek.

Nordlandets Handelsbus.
Til betydeligt nedsatte Priser
sælger vi

Nye hotoire. Kogrimer, Nresegrimer, Fortøjer, Nodled,
Esser, Fjederfinger, Legner,.»Inge.
Prima Hampereb i alle Tykkelser.
Prima Ilianillareb i alle Tykkelser.

Nordlandets Handelshus.

9aalideligt
søges fra den Iste Juli i Klemensker Sogn til Udbringning af

Har De rigtig lagt Mærke til, at

Bornholms Vegetabil Naroarlile

9Tord6ornfiolms 2Ige6lad.
Man bedes snarest henvende sig paa Bladets Kontor,
p

hvor Fortegnelse over Ruten er fremlagt.

er proper og Idel( og har en Velsmag,
som nærmer sig meget nykærnet Græssmer .

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

Prisen er altid lavest I

Nolimodslorroloioggrog i Ålliogg-Sgodvig.

CLO ET TA 5
ALBA
S.ise••Chocolader

tk.

Alle Frøsække og Poser,
• Klidsække og Foderstofsække
bedt., vt.n.11.:st tillmgeleverel snarest og inden 10. Juni. Eller den Tid
tø, vi ikke love al betale den noterede Plis ved Uttlarmel.

Nordlandets Handelshus.
Vi beder om Bestillinger til Levering i August Maaned af

113 pCt. Superfosfat,
og 35 pCt. Kaligødning sankt fineste engelske
D.nnipkul til Tærskningen.
Vi sælger til laveste Priser paa Leveringsdagen.

Nordlandets Handelshus.

Sedsie Amidet

Vor hjerteligste o'„; dybtfølte

Clroft spansk Sall
Fint ratineret itiolticensalt.
Finemle Bordsult.
Husalf I hele Snekke
Fineste Bordsalt I rakker
Ccrebo•Bordsalt I Hauser
anbelales til billigste Pris.

tandard Xødbindegarn
Nordlaudets Handelshits.
Grove danske Hvedeklid

sælges for 10 Kr.
pr. Sæk = 40 kg.
Tørret nordamerikansk Majs sælges for
26 Kr. pr. Td. = 100 kg.
Ny Soyaskraa, Foderblanding.
Kokuskager, Nye Texaskager,

danske Hørlrekager, Rugklid.
Priserne er altid billigst i

Alle Slags

Thora og Feder Nielsen, Tein.

«.7.

kan forudbestilles til laveste Notering og til Levering i Juli
Maaned fra

TORR[11%

Tak
for al M.-dfølelse og Deltagelse ved
ror kære Marys Sygdom og Begravelse.
Særlig takkes Dr. Bord] for sin
store 011ervrIlighed mod hende og
ligeledes en særlig Tak til de unge
tor det Minde de gav os om, hvormeget de holdt af ilende.

S. Larsen, Allinge.

Asparges.
Nye hjemkomne Slikasparges
Kappeasparges, Aspargesafsnitter ere hjemkomne og sælges
til betydelig nedsalte Priser.
Storl Lager al Urens» Ærter
i Dasser.
Fine, mellemilne, grove.
Prisen uforandret.
Andre Grøntsager i Dasser, sart
90111 Snittebønner, Voksbønner, Spinat, Carotter, Haricots vert, Macedoine anbefales 111 billigste Priser.
Nye Champignons I 1/1, 1/1,
1 /, og Vikg Daaser ere hjemkomne og Priserne nedsat til det halve.
Allinge f.
TIL 12.

Nordlandets Handelshus.

z3en.

og Redskaber anbefales.

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr
til billigste Priser.

%Hinge Stohmint

$robuttforretning

Nye Spande og Ballier,
svære, af bedste Galvanisering, sælges til de nye lave Priser I

Nordlandets Handelshus,
Nye svære Jærnvinduer.
Galvaniserede Grisetrug.
Glasserede Svinekrybber.
Glaes. Lerrør og Cementrør sælges i

Nordlandets Handelshus.

Ægte Carry
i Dasser og Breve anbelales.

Se Vinduerne*

Værktøj

J. B, Larsen,

^/1"■"""/"%,".

Allinge,

Kontorarbejde
Et Parti

søges om Eftermiddagen. Eventuelt
Hjemmearbejde.
Billet mrkt. „Kontorarbejde" bedes indlagt paa Bladets Kontor.
Et Parti brune

NORhgl SlijOrler

Itidesko lod Gummisaaler

med bløde Manchetter og Flipper

er hjemkommen og sælges billigt i

er lige hjemkommet og sælges

M, Lunds Traiskoforretning,
Lindeplads,

til meget billige Priser.

udsælger

Sæbepriserne

Stort Udvalg i Bindeslips og

atter nethinde.

Sløjfer
Hellinnede Flipper 1 Kr. Stk.

Bedste brun Krystalsæbe 45 fd, ' m trg
40 Ø.
Prima gren Sæbe

-

.7. S. 4earsen,

9lorhinithet

Interessenterne
i

Olsker Hotorvasrk indbydes
til Møde hos E. Madsen Tirsdag d.
.
7. Juni Kl.

Se Vinduerne!

Færdiglavet Gulvfernis
smuk og stærk at slide paa.
Bedste Linolie Fernis. Alle filnlerfarver lærdigriarle I Dasser.
Tørrelse. Ægte Terpentin. Alle tørre Farver for Kalk
Alle Slags Pensler, Borster, Kalkkoste og Tirerellzoate
sælges i

Eng. Derbyshire Ovnkul
er de bedste.
Knuste og harpede London Gaskoks er de bedste.
Elsvick Smedekul (engelske) er de bedste.
Alle Bestillinger ekspederes prompte.

Nordlaudets Handelshus.

Aucrtcr i Nordbornholms llgehlad!
Billigste Aunonceprib. - Læses overalt pa,B, Nordlandet

150 Stk. coul. uldne Nederdele
til 8, 7, 8, 30, II, 12,75, 15 og 17 Kr.

100 blaa og sorte Serges Nederdele
8,50, 10, 11, 13, 14, 15. 16, 20 og 21 Kr.
Alle Nederdelene har før kostet fra 17 til 45 Kr.

En flink ung Pige,

75 Stk. hvide og coul. Vaskebluser

11 6
. -17 Anr, kan straks fan ;Plads
ved HuSgerning hos
Fru Planek,
Magasin du Nords Udsalg,

1, 2. 3, 4, b, 6 Kr.

En ny og en gammel

Empuler-F,pdorvogii
en ny Plov, en enkelt Radrenser og
en 9 Tals Fiederharve er til Salg
til billige Priser hos

Smed Grønvall, Olsker.

gloMailbet insibeI00.

NORS
.411/2.Gf,ksik
NORS
1V~

Tlf. Kl. n 78.

gfavemefiler.
Xlemensker.

Sort og hvidt, ternet. kipret

Bomuldstøj,

100 cm bredt, 110 Øre pr. in.

200 Par stærke Arbejdssokker
glas 50 øre ter. Par.

`n 2ficengde andre Varer
6/. a. Hvide gardiner, bomuldsflonel til Mioler, 211dne Njoletejer, .7fvide Varer, 9' ynesatin osv. udsælges til meget nedsatte !iriser

Telefon n. 13.
Løsning af Fikse byltede i forr. Nr.:

magasin du Nords Ildmill, Allinge
ved

Victor Planck.

orar",""eass~toris"^saselire

i‘
garnenes Su6ri f>r.
SmaaIrceli
fra 6pdagelsesrejser.

Qisao
..1.1■tre

Fineste dansk Fabrikat
i

Kg Pakker.

Villanbefaler os
med et større Lager af nye Manufakturvarer
til meget billige Priser.
En fin engelsk Klæde, passende til Herredragter. kun 15 Kr. pr. nr.
Blaa Cheviot til Drengedragter 6 Kr. pr. m.

Medium 125 Øre pr. rn.
Bomuldslærred fra 100 Øre pr. m.
Bomuldstøj fra 150 Øre pr. m.
Uldne Kjoletøjer fra 6 Kr. pr. m.
Ekstra god

Du I,ar maaske endnu ikke i Skolen lært om de fremmede Verdensdele. Men lager du el stort Kort i
Haanden, kan du ikke undgaa al
lægge Mærke til de mange ejendommelige Betegnelse paa øer og
Forbjerge, som du der træffer pea.
Disse Navne har i mange Tilfælde
deres særegne Historie, som det nok
lønner sig at granske. Nogle af dem

Prima Varer, billigste Dagspris i

Allinge Kolonial - og Produktforretning.
Vi har altid det største Lager af

:13ordvoksdug
i alle Bredder og Kvalirerer til de billigste Priser.
Til Køkkenborde har vi et ekstra stærkt Stykke Voksdug
med Lenoieums Bagside.

Nordlandets Handelshus.

X'Asæ2-Wi.PW*W-W
prima iXolonialvarer

Midt over det atlantiske Oces
gaar et vindstille Bælte, son] har
!anet det mærkelige Navn ,Meslebredden'. Nu er det et Sted, som
de Søfarende glæder sig over pas
Grund af den behagelige Fart. Men
pas den Tid, da Sømændene ikke
havde anden Drivkraft end Vinden,
da var det stille Bælle de Solarendes Rædsel. Medens Sejlene hang
ugevis og daskede i deri stille Luft,
svandt Skibets Forraad al Drikkevand op, og ofte har mart paa delle
Sted kastet hele Skibsladninger af
Heste overbord, for at Mandskabet
ikke skulde lide Tørstens Kvaler,
og herved har Stedet Linet del inæritelige Navn. Nutidens Skibe medfører Apparater, hvorved Søvand kan
omdannes Ill Drikkevand, men dem

_Skofonitif- 8 F.,Protifill'orreliiii4

›IY=‘'X'#!W 44'4>Nf4b.4#41%cWit

ir~trasssiss~riøss~ 2,~isarlit~usupørø1.11~
~ø/11

Prima Kul og Koks paa Lager i
Allinge Kolonial & Produktforretning
Slial.k.slel4s1"1~~~siariøsrilffivaleNsørs~~~,

Kotøke Tøjrepæle Esser Oer
Fjederklager Næsegrimer
anbefales til billigste Priser fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

hork i Norilhorpholms heblad!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

Den berømte Opdager Magellan
formodede, at der var en vis lighed mellem Sydamerikas og Afrikas
Sydspids, og besluttede at sejle syd
om Amerika, fra del atlantiske over
i del store Ocean. Under store Besværligheder sejlede han gennem
det smalle Stiæde, som bærer lians
Navn, og da den Band, som han
havde sendt forud, omsider vendte
tilbage med Besked om, al der var
fri Sejlads lit Verdenshavet, kaldte
han det i sin Glæde „del stille Hav',
el Navn, som del senere mangloldige Gange har gjort til Skamme.
En al del attende Aarloindredes
tapreste Sømænd, John Byron, led
en Gang paa en af sine Rejser sammen med hele sin Besætning at

Pigge-ligntrand og glat Regnfuld
en

kan skaffes i større Kvanta til
meget billig Pris.

llaadelshusr

er pair Lager i

Nordlaorlols floodolshos

ticilejedi
Engang, da Cook sejlede Ira New
Zeeland over til Australien, kom han
et Stykke Imod Nord Ind I nogle
Koralrev, hvor lians Skib en mileneklat Nal strandede. Ved al kaste
Kanoner og andel tungt Gods over
Bord, søgte han al gøre Skibet flot,
men forgæves. Da foreslog en af
de unge Sømænd et trække et Sejl
ind under Bunden al Skibet, alle
•

111

En ny 4--5 Mands B Il udlejes
moderate Priser.

V. Sørensen, Borre.
Telefon Sandvig 32.

Overretssagfører

Rojesen Nofoed, Rønne
flt, TIort•nugad• 17.

inkassation, nokumeniskrivoing m. m,
Træffes I Hamle Onsdag Formd.

Udplantningsplanterne
er tjenlige nu og sendes overalt.

Ballelyst,
Telefon Sandvig 6 og 47.

Abrikoser,
Stammer,
Rosiner,
X6ter

i Skiver, borede.

Alt i prima Varer og til billige
Priser fra

tiffiitge
$rOisfttorretning.

Faar med Lam
el
Mand gik til Pumperne, Vandet
pressede Sejlet op mod Bunden
saa den blev tæt, og Skibet kunde
fortsætte Farten. Men Stedet døbte
han Cap Tribulation (Genvordighedernes Forbjerg).

.qttriNe

er nedsat betydeligt t Pris.

Yortland

Trendle man ikke den Gang.

6edst og 6illigst flos

Sem og Spiger

Cement I Sække

Til Gengæld bærer Navne som
Venskabs- og Selskabsøenie Vidnesbyrd om, at de Erfaringer, de Søfarende gjorde, kunde være af mere
glædelig Art.

Sulikermelasse

Alle Sorter

Friskbrændt los

og uden Søkort Ill Vejledning, og
de Navne som de gav de uyopdagyde Øer og Lande vidner om de
Følelser, der besjælede dem, eller
om mærkelige Begivenheder eller
Hændelser,

Nordlandets Handelshus.

Onkel Peter.

Nordloodols

kender du sikkert, f. Eks. det gode
Haabs Forbjerg paa Afrikas Sydspids og San Salvador (hellige Frelser) den Ø i den nye Verden, hvor
Columbus løral landede.
Disse Mænd drog ud i del ukendle
uden Dampmaskinen som Drivkraft

De bliver altid tilfreds, naar De gør deles Indkøb hos os, da det
stadig er vort Mast kun at føre de bedste Varer til de billigste Priser,

Hvedeklid, Rugklid.
Stor Majs, Smaa Majs.
Bomuldsfrekager, Soyaskraa,
Coldings Foderblanding.
Blandsæd og Havre.

Skarbug. Han ankrede op mellem
nogle frugtbare øer, hvor han Ira
Søen kunde se Kokusirødderne
gynge pas Trieeine og Skildpadderne
kravle langs Kysten. Forgæves søgte
han at nas dette Paradis, som havde
Lægemiddel for al hans Elendighed,
men en stærk Strøm umuliggjorde
ethvert Landgangsforsøg. Omsider
blev han nødt til al sejle videre,
og øerne fik da Navnet ,,Skullelsernes Øer',

simlen fulgte Eksemplet, el de Vikle
stod tieluilede og gloede pat de to
gale Dansemestre. Heldrgros kom
der Hjælp enden deres Kratter vat
udlerrile ellers var de sikkert Ikke
sluppet sart levende Ira del utryg.
gene Bal.

Til Slut en komisk Hændelse,
som fandt Sled ved „Undslippelsesøerne" under Stoltes Ekspedition
langs Nordaustraliens Kyst. To af
Ekspeditionens Medlemmer var gaaet i Land for at se efter Kompassenge. Og medens de var i Færd
nied deres Observationer .blev de

Salg.

A, Rasmussen.
Sandkaas.

Stuepige
søges tor Juli og August.

A. Kofoeds Pensionat.
Telefon Sandvig 35.
God Fortjeneste garanteres.

En Kvie AM
er til Salg hos

Otto Karlsen. Blæsbjerg.

Udplantningsplanter
sælges hos Gartner

N. Jacobsen, Olsker.

To pug llogo Nor
til Hjælp ved Borddækning og Servering samt Vask af Glas og Sølvtøj søges til IS. Juni.

Hotel Hammershus,
overrasket af en Flok Vilde, som
pludselig var over dem og hævede
Spydene til Kast. Grebet al en Indskydelse begyndte den ene af Videnskabsmændene at danse — den

En tørste Klasses

Lødekvie
ønskes til Købs.
Telefon Rutsker 86

