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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I et Antal af mindst' 1600 1:xempl,
og forsendes ger nem Postrerset.el eller ved
ror,' Bod r Allotgr. Sandvig, Olsker, Rit.sker, Rø og Iclernensktr

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den største Udbredelse I Nordre Herred
bliver læst t ethvert Item og egner sig der.
or bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles ;tun alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster I Kr. halvaar112-.

Bengen Engen, — den har Blomster,
— og den har Honningduft.
Og over alle Længsler
den sommerklare Luft.
Engen, — den har Kløver,
— og den har Margerit.
Alle Verdens Farver
fra mørkerødt til hvidt.
Engen, — den bar Fugle,
og den har Reder smile.
Og alle er de fæstet
paa bløde Blomsterstraa.
Den har gyldne Biller,
— og fine Puppers Spind.
Imellem Græs og Kløver
de hænges varsomt ind:
Den har Edderkopper,
— og Slør som Bobinet.
Og Duggen bli'r til Perler
i Maskevævet tæt.
Engen, — den har Blomster,
og den har Fuglesang.
Tusind spæde Hjerter,
der drømmer Dagen lang.
EINAR BANG.

an.sk fiasvcesen.
—0—
Jeg kommer saa over til den anden Kategori ; Arbejdssøgende
af enhver Ar t. Nu skal jeg straks
indrømme, at vi lier er inde paa et
Onnaade, hvor en Begrænsning kan
forsvares. Der er noget i det Ræsonnement, at under Hensyn til deri
uhyggelige Arbejdsløshed, som findes her i Landet, kan vi ikke give
fri Adgang for Udlændinge der søger at opnaa Plads i Danmark, og
derved tager Brødet af Munden paa
Landets egne Børn. Faktisk følges
den samme Politik i lajebliket al de
fleste udenlandske Regeringsmyndigheder, og naar vi gør Gengæld, har
de altsaa ikke noget al beklage sig
over.
Men alligevel bør vi være
yderst varsomme med i for høj Grad
at vanskeliggøre eller umuliggøre
udenlandske Arbejdssøgende Adgang
Irer til Landet. For v i er selvfølgelig i langt højere Grad end de store
Lande i og udenfor Evropa interesserede i, al der linder Udveksling
af Arbejdskraft Sted mellem dem og
os, og at Tilstanden før Krigen paa
delte Omrande snarest muligt retableres.

11' ■Ignitr i et Antal ar 114410 1.:14.cmpt,
til Mie Mem I tillege•Nnethig,
91.1cer, Ittlinker. Ho og Iftlemer.hkrr
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Jeg skal nævne el Par Eksempler,
En af ildne Venner, der er Landlæge pna en af vore sydlige øer,
ønskede at optage en dannet ung
Pige i sit Hus til Selskab og Nytte
og for at hun skulde tale tysk med
hans g-aarige Datter. Efter flere
Manneders Forhandling med Statspolitiet og Justitsministeriet og efter mange Genvordigheder lykkedes
det ham at opnaa Opholdstilladelse
for den unge Pige — men foreløbig kun for to Maaneder, og kun
fordi lian kunde godtgøre, at den
Paagældende for sit Netbreds Skyld
trængte til al komme paa Landet
og faa en bedre og kraftigere Ernæring, end hun vilde Ina i Berlin. —
Samtidig blev det betydet min Ven,
at husligt Arbejde maalte hun ikke
befatte sig med, det var af rent filantropiske Hensyn, man havde givet hende Opholdstilladelse. Hvorvidt Forbudet mod at give Husets
Frue en Haandsrækning skal tages
saa strengt, at hun f. Eks. ikke maa
tørre Støv af, ved jeg ikke — at
tale Tysk med den lille Pige kan
Politiet næppe forhindre hende i,
bl. a. at den Grund, at hun ikke
kan et Ord Dansk !
Et andet Eksempel. Et herværende
stort Handelsfirma, der beskæftiger
ca. 50 Personer og særlig driver
Handel paa Udlandet, søgte en udenlandsk Korrespondent, og kom
Forbindelse med en ung Tysker,
ur udmærket Repræsentant for den
dygtige tyske Handelsstand, Firmaets Chel ansøgte sari Justitsministeriet om Indrejse- og Opholdstilladelse for den unge Mand. Efter vidtløftige Forhandlinger hk lian
sit ønske opfyldt, men kun fordi
han gjorde gældende, at lian absolut skulde bruge en Mand, der kunde
korrespondere Tysk, Fransk, Engelsk
Spansk og Italiensk, og kunde godtgøre, at et saadanl Geni havde Iran
ikke kunnet opdrive indenfor Danmarks Grænser.
Der synes for øvrigt at være noget underligt selvmodsigende i, at
de danske Regeringsmyndigheder
paa dette Ornraatle stiller sig, som
de gør, naar man ser hen til, at der
for nylig er bleven gennemført en
Lov, hvorved Udgifterne til vor udenrigske Repræsention, vort Diplomati
og Konsulatvæsen, forøges med ca.
3 Mill. Kroner aarlig. Hvis vi forhindrer udenlandske Forretningsmænd i at tage Bopæl her i Landet, risikerer vi i høj Grad, al Udlandet gør Gengæld; og saft har vi
jo egentlig ikke saa megen Brug
for de talrige kostbare Gesandtskaber og Konsulater i Udlandet, hvis
Hovedopgave dog til syvende og
sidst er den at yde Hjælp og Støtte
tit Danske, der søger at skabe sig
en Stilling. Og naar alt kommer
til alt, kan Evropa og Verden vist
bedre undvære Danmark end omvendt.
Endelig kommer jeg til den tredje
Kategori: De udenlandske
Tu risler. For dem har Danmark
i de serere Aar lige til nu været
1

et fuldstændig lukket Land. Dette
fremgear tilstrækkeligt af, hvad ovenfor er sagt om de Hindringer, der
lægges i Vejen for Folk, der har
virkeligt Ærinde her i Landet ; thi
i det øjeblik, vi aabner for fremmede Turister, bliver det naturligvis umuligt at forhindre Forretningsfolk i for en kort Tid at tage Ophold her i Landet. San behøver de
overhovedet ikke nærmere at motivere deres Anmodning om Pasvisum.
Som ovenfor berørt, findes der i
Politikers for 23. Maj under Overskriften ,Deri danske Paslabyrint"
en Skildring nf de næsten utrolige
Hindringer, der fra de danske Myndigheders Side for nylig blev lagt
i Vejen for to lyske Damer, Moder
og Datter, som ønskede at rejse til
Danmark for at besøge deres henholdsvis Søn og Broder, en Tysker,
der i 13 Aar har været bosiddende
her i Landet, Alle disse Genvordigheder havde de naturligvis undgaaet,
hvis den danske Grænse havde væ-

SOM et sidste Eksempel skal jeg
En hamborgsk
nævne følgende.
Købmand af mit Bekendtskab skulde
paa en Forretningsrejse til København, og han fik saa Tilladelse til
at opholde sig her i otte Dage. Forinden sin Afrejse fik han 1.ysl
ril at tage sin I-hustru med — som
Turist — og anmodede om Pasvisum for hende. Han fik til Svar,
at det kunde nok lade sig gøre,
men kun een Dag! Naar num ved,
hvad det i tysk Valuta koster al
rejse til Danmark, vil man forstas,
at lian betakkede sig.
Jeg læste fornylig i et herværende
Blad en Korrespondance fra Paris,
hvor Forfatteren slog kraftigt til Lyd
for. at der fra Dansk Side skulde
gøres noget alvorligt for al drage
udenlandske Turister ind i 1_n idet.
Der klages over, at medens enært
Ira svensk og norsk Side gør stærk
Reklame for de paagældende Landes Naturskønheder og andre Seværdigheder, forholdt man sig i

Sandftaas Strandpavillon.
5Concert flyer eftermiddag og Aften.
— Iste Klasses Restaurant. —
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Viseaften.
Fru Ayoe Willumsen.
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Ved Klaveret: Frit. Grete Westphal.
ret aaben for Turister ; de behøvede
Vi ønda blot at have erklæret:
sker at rejse til Danmark, for al se
den danske Riviera og Hamlets
Grav.
Et andet Eksempel. For halvnndel Aar siden henvendte jeg mig
til Statspolitiet og forespurgte, om
ikke to al mine Venner, en Overlærer ved tiet kommunale Skolevæsen i Berlin og linds Hustru, overordentlig brave og hæderlige Mennesker, malle komme hertil og tilbringe Juleferien som Gæster mit
Hjem. Det viste sig imidlertid at
være forbunden med sari store Vanskeligheder at opnaa den ønsIcecie
Opholdstilladelse, at jeg opgav det
hele — ikke mindst fordi jeg kunde
indse, at hvis det lykkedes mig at
faa ridt Ønske opfyldt, vilde Juleferien forlængst være forbi I

Jeg
Danmark fuldstændig passiv.
blev virkelig ikke saa lidt forundret
over denne Opfordring til at søge
ilt faa udenlandske Turister til at
rejse til Danmark. Thi hvad vilde
Resultatet blive ? i det øjeblik de
naaede den danske Grænse, vilde
de finde Vejen til del forjættede Land
spærret — ikke just som ved Indgangen til Paradiset af Keruber med
flammende Sværd, men nf to kongelige danske Politibetjente.
De danske Regeringsmyndigheder synes i en mærkelig Grad ikke
at være fulgt med Tiden ; de man
ikke have lagt Mærke til, - at Forholdene nu, hvad angaar Turistbesøg her i Landet, er totalt forandret siden 1917-18. Dengang kneb
det pari Grund af Blokaden i høj
Grad med al skaffe de nødvendige
Tilførsler ; der var Mangel pna Lev-

nedsmidler og andre Livsfornødenheder, og der var desuden Hotelnød. Nu er det lige omvendt ; vi
er i øjeblikket ved at drukne i Varer
bande af deri etre og deri miden
Art, del, del kniber . med er al Ina
deir afsat, Vanskeligheden bestnar
i at finde Markeder
Et anadant
Marked er udenlandske Turister;
deres Forbrug er ensbetydende med
en tilsvarende Eksport. Vi ved elle
sammen, at f. Eks. Turistbesøget
Schweiz er en af Landets vigtigste
Indtægtskilder. Ogarin Hensynet til
den talrige Klasse af Næringsdrivende, som ernærer sig af at drive
Hotel- og Restairrationsvirksomhecl
Byerne eller paa Landet ved at drive
Sommerhoteller eller Sommerpensionaler, taler for at slaa Portene paa
vid Gab for udenlandske Turister.
Beværterstanden i videste Forstand
er saanirend haardl nok ramt af den
almindelide Forretningsløstied og
deraf følgende Nedgang i Indtægter,
som vi for øjeblikket lider under.
Turiststrømmen bringer jo i ikke
ringe Grad Penge til Landet, som
man pnpulært, udtrykker det. Desværre er der paa Grund af den lave
Valuta i de fleste evropæiske Lande
foreløbig ikke megen Udsigt til, at
vi i noget stort Omfang vil kunne
lokke udenlandske Turister hertil endsige til, at vi skal blive o v e rs v ø ni ni e t af dem. — Man', fristes for øvrigt til at spørge: Hvad
bestiller egentlig den danske Turistforening?
I Tyskland har Ernæringsforholdene i Løbet af det sidste Halvair
bedret sig i høj Grad, og med
klart Blik for, hvilken økonomisk
Betydning Turistbesøg har for et
Land, er man i den aller sidste Tid
begyndt at aabne Grænserne for Turiststrømmen. Lad o s snarest gøre
det samme !
Det overfor behandlede Spørgsmaal er i Virkeligheden af største
Betydning, og maa interessere alle
Danske der agter sig til Udlandet
— og deres Tal er legio. En Fortsættelse af dets Politik, der fra dansk
Side er ført paa det her omhandlede
°miriade, vi' utvivlsomt inden ret
længe fremkalde Repressalier.
Holger Panduro,
cand. polit.

[fart Yodtur
gennem 8uropa.
Servus fortaffler om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)

Nancy har godt 100,000 Indbyggere og altsaa den første større By,
vi passerede. Den nyere Del af
Byen har lige, brede Gader, elektrisk Sporvognsdrift og moderne
Forretningskvarterer. — Det gamle
Slot, der tilhørte de lothringske Ilerluger, brændte 1871, men er genopført i den oprindelige Stil. Inter-

mente er de gamle Kirker: Katedralen, Cordellerskirken og den nye
smukke Kirke i gotisk Stil. Inde I
Kirkerne hænger lange bles og hvide
Silkeflag med gyldne Inserater og
Stjerner.
Interessant er ogsaa den gamle
Slanilausplads med en Triumfhm
fra 1757, Slatter og Fontæner.
Paa Resterne af de sløjfedl Fæstningsværker er anlagt smukke Pro
meneder, Fæstningsværkerne ligger
nu langt udenfor Byen paa I løjderne,
tildels dækkede al Skov.
Gennem en Tunnel under Banelinien gear Vejen op ad Bjergekraahvorlra vi havde Udsigt ned
over Byen.
VI møder mange specielt Iranske
Skikkelser ; der er I. Eks. Bageren,
hvis Bred (en Slags Franskbrød
al en svampagtig Konsistens, antegetig tilsat Olivenolie) ligner satan
Redningskranse, hvilket er meget
praktisk ; naar han skel i Byen med
dem, stikker han dem pas Armene
og kan saaledes let transportere en
10-12 Brød. De smukke franske
Piger bærer derimod oftest deres
Kurv paa Hovedet istedelfor Hat,
og Drengene er overalt optaget af
det yndede Boede Keglespil.
Men elterhaanden hører Villakvarteret op, vi kommer op paa el skovrigt Højdedrag, gennemskaaret al
dybe Dale. Det var meget varmt,
hvorfor vi holdt Hvilepavse i en
lille Skov. Langs Grøftekanten voksede en Mængde Jordbær, og ved
tilfældigt at hore med Stokken i
Grønsværet, fandt Nielsen nogle
gamle Mønter, som han opbevarede.
Om Aftenen naaede vi den gamle
By Toul, hvor et Kanalsystem torbinder Mosel med Marne, saa man
alisaa godt kan sejle fra Rinen til
Paris.
Toul har en gotisk Domkirke med
to Taarne og et smukt gammelt
Raadhus, Rester af fordums Herlighed. Nu har Nancy taget Oplandet,
Byen sygner hen og har egentlig
kun Betydning som Fæstning.
Næste Dag ved Middag naaede
vi Barleduc efter en forceret Marsch.
Vi skulde her have vore Kilometerpenge (5 Centimer pr. km) udbetalt,
og for at opnaa 2 Francs daglig
maatte vi gen 40 km.
Barleduc er ogsaa en gammel By,
hvis hvide, fladtagede Huse er grupperet mellem Vinhaver langs Bjergskraaningen, hvorpaa knejser nogle
gamle faldefærdige Ruiner. Nedenfor Byen og ofte langs vor Vej ligger Kanalerne, ad hvilke tungtlastede
Pramme slæbes frem og tilbage ved
Hjælp af Heste, der gear langs
Bredden paa den der banede Vej.
Vi har saaledes ofte Lejlighed til at
tage os et Bad og foretager ofte
Storvask.
Renlighed er en god Ting og for
os det eneste Værn mod Utøj; man
vidste aldrig, hvordan den Seng var,
i hvilken man skulde sove, og
Væggeterjel var vor Skræk, Det var
Grunden til, at vi ofte foretrak at
overnatte i en Høstak under aaben
Himmel.
Ellers er Franskmændene uhyre
elskværdige - blot man husker at
sige Monsieur, Madame eller Mademoiselle til hvert andet Ord, man
udtaler.
Skønt Barleduc kun har ca. 20,000
Indbyggere, gik vi forkert ud af Byen og narrede først efter megen Besvær gennem Landsbyer og Biveje
Hovedvejen ved Vilry, der ogsaa er
en stærk Fæsining, Byen er lille
og uden synderlig Interesse.
Derimod er Charlon eur Marne,
hvortil vi ankom næste Dags Formiddag (28, Juli) en interessant
gammel By med mange imponerende Bygningsværker og store, ejendommelige Kirker og Ruiner. Traf
fire tyske Rejsende, men skille os

hurtigl fra dem, de vi Ikke gerne

af lielolkningen vilde anses for Tyskere, thi Stemningen mod dem er
meget fjendtlig.
Egnen er meget Irugtbai, overalt
paa Skrønen:gerne er Vinmarker, og
i likedentarkerne er med visse Mel-

lemrum plantet Frugttræer, hvortil
forer smag Stier. Det er for det
meste store spanske Kirsebær (Moreller) og de hænger tæt i lunge
Klynger. Ingen synes at ville plukke
dem, vi lever højt i delle Eldorado.
Vor daglige Kost bestaar af Hvedebrød, røget Skinke, Spejlæg (Omelette au land), Vin - og al den
Frugt, vi kan sætte til Llvs.
Samme Dags Eftermiddag nagede
vi Epernay, der er en udpræget VinBy med store Champagnefabrikker,
Vinkældrene er hugget dybt Ind i
Kridtklippen, uhyre Ruin, hvor de
store Fade ligger paa Rad og lagrer den herønde Vin.
Efierliannden soul vi nærmer os
Kæmpebyen, bliver Landevejen niere
belærdet, Biler og Motorcykler jager
forbi, lunglIressede Vogne lcommer
kørende. Vi 'uldgarn ikke at stille
Bekendtskab med mange mærkelige
Rejsende, der enten skal til eller
konturer Ira Paris.
En af dem var en lille gemytlig
Tysker, der raribte os an fra sit
Stade pen en Grøftekant. Han var
ganske mig, gemytlig og sen vittig,
at man inaatte antage ham for Klovn
ved et eller andel Cirkus.
Da der kom en af disse trehjulede smart Biler susende, sprang
lian op, sliilede sig midt pari Kørebanen, fægtede vildt med Armene,
raabte og skreg. Cyklisten standsede brat, troede vist der var noget
Vejen med Vognen, Stor var derfor hans Overraskelse, da Tyskeren
præsenterede sig som „trængende"
Rejsende. Manden gav ham I Franc,
men „Fægtemesteren' var ikke tilfreds før han fik udbetalt endnu 2
Francs - en til hver af os andre,
hvilke han ogsaa stak i sin egen
Lomme.
Vi var fuldstændig duperede, det
var Pengeafpresning ved højlys Dag
paa Alfarvej.
Endnu et Par Gange øvede han
med Held samme Trafik inden vi
fik ham gjort begribelig, al vi ikke
ønskede at være med til den Slags.
Vi nærmede os en lille By, hvor
han spurgte efter „la posla". Del
viste sig at være et lille Hus med
Sovebrikse og Halm, bestemt for
Vejlarende 111 vederlagsfri Afbenyttelse. Tyskeren gik for al købe
ind til Aftensmaden og vi pønsede
paa at slippe fra ham,
Inden vi havde lagt vor Plan kom
han tilbage med Brød, Ost, Pølser
og en Flaske Vin, som vi nød udenfor Huset. Saa gik vi til Ro, men
kunde Ikke sove for Lopper.
Kl. 2 om Natten vækkede jeg
Nielsen, segle listede vi os ud, og
i Nattens Løb travede vi saa mange
Kilometer som vi mente nødvendige
for at undgaa ,Fægtemesteren"s
tvivlsomme Selskab.

lloroholm som Torisllaild.
-0Redaktør R ud. Dam har i „kbh, A.
Folkeblad" skrevet en Artikel om Bornholm, hvoraf er taget nedenstaaende Uddrag.
Næppe noget tidligere Aar er der
udgivet og skrevet saa megenVirak
om Bornholm som Turistland end
indeværende.
Bjerge at Tryksager, smart Bøger,
Pjecer, Prospekter. og Avisartikler
har, i skøn Forening ydet sit Bidrag

til at oplyse alt Folket om Klippe.
øen, dens Skønhed og dens Saga,
Er da Bornholm al denne Hyldes, Omtale og Tryksværte værd ?
En og anden vil maaske i stille
Tvivl have rejst dette Spørgsmaal
og for saa vidt det staar til oa at

svare, maa dit blive et ganske be•
slemt og uimodsigeligt : Ja !
VI skrev forrige Aar, al Bomholm var ved at blive opdaget at
de danske Turister, at man herovre sporede Forandringen ; uu er ..
del ikke {engem Udlændinge, specielt svenske og lyske Turister det
befolker Flolellerne og alle de skøns
Egne, nej, nu er det Danmark der
pasny yder Kontingent til Sommerens Folkevandring af bornholmske Feriegæster. - Og godt det
samme synes vi, al volt eget lille
Lands bedste Seværdigheder omsider ogsaa bliver opdaget a! vore
egne.
Del har jo været saa, at de lave
Valutakurser, maaske særlig 1 Aar
har fristet Turiststrømmen mod del
sydlige Udland.
Aa ja, del lader
sig jo i og for sig høre. I Udlandet er der jo saa mangt og meget
heade at se og lære og der er jo
ogsan Nalinskørilieder som paa et
og andel ()turende fordunkler, hvert
vl herhjemme har at byde paa ; ismi,
mærkelig nok, saa synes i hvert
Fald Udlændingene saa bravt og
godt om de danske Udflugtssteder,

Badestrande og Hoteller, at de
meget aabne Ord, f Skrift og Tale
berømmer Danmark, og Ikke mindst
Bornholm, som Eldoradoet for Titriallived. En anden Side af Sagen
er jo da ogsna til syvende og sidst
den, om vi helt godl kan lorsvare
at søge vor Viden mil Landenes
Nilur lilhedssllllet, snit længe vi etui
Ikke kender vorl eget herlige
Land og alle dels egenartede Skønheder ? Vi mener Nej I Kend først
dit Hjemland og kender du del, ja

saa er det tidsnok al lreuke paa del
videre Udsyn ved at drage udenvælds.
Blandt de Pjecer der stiar til Lyd
for Bornholm, indtager Rolf Muellers en Førerplads. Den er trykl i
ikke mindre end 24,000 Eksemplarer, og den er udgivet at en Autoritet 50111 „ Bornholms Turistbureau".
Den indledes med en Hilsen til
„Øen mod Øst' al Chefredaktøren
ved „Berlinske Tidende", Hr: Svens
Poulsen, der bl. a. skriver ;
„Der kan være sollyse Sommerdage, hvor den franske Riviera ikke
tegner sin Kystlinie skønnere, og
lune Auguslafteners Manne kan gyde
sit hvide Lys over Hav og Klipper,
Medens Fyrene Ira Christiansø og

Hammeren glimrer omkap med
Hundrede af Fiskerlys I Kinatingen,
saa man tror elg hensat til Normandiets berømte Kanalkyster. Og drog
snit ind i Almindingens store Skove
til Jonifrubjerget og Ekkodalen og
de gamle Oldtidsruiner ,Gamleborg"
og „Lilleborg• til Paradisbakkerne
mod Syd og Dueodde med sine
kridhvide Sandklitter. Næsten overalt har Bornholms Natur pragtfulde
Overraskelser til den flittige Vandrer.
-Danmark ,fra Skagen til Gedser•
er Længdesniltet i vort Ørige, men
Danmark ,,fra Vesterhav til østersø"
det ikke mindre karaklerisliske Tværsnit. Forposten derude mod øst,
som Ingen Dansk time glemme, er
vort granitfaste Bornholm I"

Fra Uge til Uge
_o_
Førstk. Søndag taler cand. Nielsen,

Klemens, i Ruts Kirke og om Eftermiddagen i Hasle.
En ualmindelig smuk Dukke
er af Fru Villadsen skænket til Bortlodning til Fordel ror den herværende Røde Kors Afdeling.
Vi anbefaler vore Læsere al forsyne sig rigeligt nied Numre, thi
selv om kun een bliver den heldige
Vinder, har de dog alle bidraget til
at gavne en Institution, hvis velsignelsesrige Gerning er kendt og agtet af alle.

I u
ur: Willutusert
synger iaften, Fredag pas Sandkaas
Str and pa

.

- Bane der maa komme rigtig
mange, siger Fluen, krem vi inlerviewer derude.
Musikken spiller moderne og Badegæster træder Dansen i Bedesko
øg Froitelcaribe.
Om Sormen er det ofte meget

En Skindkrave
el tanden og kan al Etaten 'Bas

tes mod ar betale delle Avertissedtent boa
poloed, Gasværket,

:
1~4~~1

varmt!
- Jeg hører jo til de omflakkende

Alliiiyc Biogral,

Naturer uden egentligt Fædreland,
født pas Romeo og opdraget og
uddannet paa Rejser Jorden rundt,
Amerika, Sydafrika har præget mig.
London og Paris. - 1 Air er leg
engagerer at Lorry I .Riddersalen«,
hvor jeg synger mine Viser, buede
kande og sentimentale ; men jeg
vilde lortrerdelig gerne al Folk herovre ogsaa skulde høre mig synge,
nu medens jeg bar Ferie. - Jeg
bor deroppe i Fars det lille blu
flus med all det grønne op ad Muren, og har Børnene med. —
Se blot Ole, den lange Dreng, nu
skal han I Vandet Igen
- De kender jo nok min Fader,
Dr. Jespersen, han kommer desværre
næppe hen-iver inar - Sygdom i
Familien - men jeg er glad for at
være her. Jeg elsker Bornholm -

Søndag d. 17. Juli Kl. 8

særlig Sandknas. Del er for mig
et lille Skagen. Men her er køn-

nere. Atmosfæren er renere. Her
kan [nen tillade sig at clanee Jazzbit i al Lskyldiglied -- det kan
man ikke mere pen Skagen.

Ja, Bornholm er dejligt
- Pas Lørdag synger jeg paa
Hotel Finnedalen og - hvis Publikum forstaar mig, ken det hænde
jeg lager en Tur Øen rundt. Man
skal jo ikke hen ligge paa den lade
Side, selv om man holder Ferie t
- - —
Musikken falder' i med en ny Melodi, Vi tager Afsked med Fruen,
miskende en Succes pas Fredag,
og i Skyndingen er vi lige ved al
løbe paa Kammerherren, der ogsaa
nyder Sandkaas Glæder - i Tøfler
og Badekaabe!
- Sandelig, Sandkaas er ved at blive
mondæn.

,Tryfifejl.
Om Trykfejl - delte uudtømmelige Emne - lorlæller „Theringer
Waldposl" lølgende
Den, der opholder sig over en
Trykfejl, mart lægge sig paa Sinde,
el Tryklejl er ell Fejltagelse, som
ikke opdages af Sætter og Korrektør, men kun al den opmærksomme
Saaledes som hele FolkeLæser.
slag num døje for en Regerings Fejltagelser, maa Redaktøren døje ror
Trykfejlene, endskønt han ikke har
begaael dem. Og det endda dot).
ben. Thi først ærgrer han sig over
Fejlene, og derpaa volder de mange
skarpsindige Læsere, der gør Vrøvl,
ham Ærgrelser, Trykfejlene er ganske imedgaaalige, hvor et Arbejde
skal udføres hurtigt.
De hører til
som Rust til Jern og Bundfald til
Vin, kun nied den Forskel, at ikke
en Sjæl før Trykningen ved, om de
vil fremkomme eller ikke. San længe der bliver spiller og smiget vil
der fremkomme !elske Toner ; sen
længe der bliver skrevet og
vil der fremkomme Skrive- og Trykfejl. El gammelt Ordsprog kan med
en lille Ændring anvendes her: Giv
aldrig saa nøje Agt paa alle Fejl,
thi aldrig er el Blad - og den, der
skriver det, den, som sætter det, den,
som trykker det, og den, som læser
det - fri for Fejl.

Moro!, „Iipdoo"s Mester,

2. Del: Fælden.

Tre kapitler at en Ft k:Myrers l,im a.
roman i 6 Akter.
- En ejendommelig Blanding af
Spænding og Mystik hvilet fra først
til sidst over denne Film.
Bern under 16 Aar har ikke Adgang.
111411.11~~411.6911:

Røde Kors
Til Fordel for Rede Kors AllingeSandvig-Olsker Afdeling er skrankel
en Dukke Ill Bortlodning.
Lodsedler a 25 Øls (5 for I Kr.)
sælges fra 15. Juli III 15. August.
Lodtrækningen linder Sled 16de
August og det vindende Nr. bekendt•
gøres her i Bladet.
Bestyrelsen.

Sylorollimloo I ilisker
holder Udsalg t BETHEL Mandag
den 25. Juli Kl. 2 1/e.
Sognepræsten taler.
Alle er velkomne.

K. F. U. K.
Unge Kvinder i R ø indbydes tl!
Møde hos Emil Hansen Mandag cl.
18. ds. Kl. 8.

Høgh-Nielsen.

Kiemooskor Tyroloroolog
afholder Generalforsamling ved Rutsker Plantage ved Skovly Tirsdag
den 19. ds Kl. 7.

Olsker flosmoodsforoolog
alholder Medlemsmøde Lørdag den
16. ds. Kl. 7' i Forsamlingshuset.
Forhandling om en Udflugt pr. Bil.
Derefter Rejseerindringer at Formd.
Mød talrigt op.

Bestyrelsen.

Ro llosmoodsloroolog
foretager en Udflugt til Rutsker
Tirsdag den 19. Juli, hvortil Med-

lemmerne indbydes.
Flere Oplysninger Isas hos
Bestyrelsen.

Hakkekød
130 øre Halvkilo
fans hos

August Hansen, Allinge.

Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og
do.
Branddirektøren
Stempelfilial i Sparekassen, 10 - 12, 2-4
mpskibsespeditionen,
aaben ved SkiDa
benes Ankomst og Afgang Tirsdag

og Fredag Etterm„ Mandag og

Torsdag Farm.
Distriktslægen 5-9

p a Randhuset:

vaaret
Udlaers Fredag 7-8,g Vin
3-3,3o )
tillige TirsdagFormd..
0. Thorneren.
Hireipekassen :
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
2.6
Jernbanesi. er aaben for Gods 5-12,
2 - 4.
K æ mnerkontoret 10-ti og - 4 Eftm.
m
Diskontobanken
2
Lune
Postkontoret: Søgnedage 9 -12 og 2-6
Søndag 9-1d.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
Skandinavien-Amerikalimen:

Græs paa Rod
bortakkorderes I Spellingemosen
Mandag den 18. ds. Kl. 4.

Agent Otto Gornitzka.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Messen.
Kontortid 1-4 Em,
Olsen,
Telegralstationen 8 Morgen til 9 Alten
Søndag 9-10.

Toldkamret 8-12 Form , 2- 5 Enarm.

Pløjede og høvlede prima

Granbrædder Nr.1,
k nastf r i, h vide, lurre og reelle i alle Maader, særlig passende
til Gulve, Lofter og Bræddevægge, haves i alle Længder, saa
Spild kan undgaas. - Spørg om Prisliste og Salgsvilkaar

Nordlandets Handelshus.

jVy 4?ersoners

TO

og en 6-7 Personers Bil
samt I. og 2-spænder Charabanc
udlejes billigt hos

V. Sørensen, Borre.
Telefon Sandvig 32.

Xødleer, Xeforke,

(Bondestuen)

og

Huer Aften

.Ce6>omme, Yføstriver, Strygespaaner, Staal-

Koncert og Optræden nf

;12Skovle, Spader, 9ravegre6e,

Adolp11 Nathan.

Nordlandets Handelshus.

Værktøs
Redskaber anbefales.

Glas, Poreelan og hele Køkkenudstyr

Harmonikakongen

baade gode og billige Varer sælges i

til billigste Priser.

Bagefter en Svingom.

ilflage Stolotild

Vi har det stærkeste Arbejdstøj
Bias Homuldsbenickeder
do.
Ekstra svære
Overalls i store Numre
BInserunder

Kr. 11,00

Fartplan for Motorog Turistband „Stanley",
9 1 Ira Sandvig
9'5 1" • Allinge
fra 1I 25
9'5 1" Sandknas
- 10" 4"
1010 230 - Stainmershalde 1015 4 11
230 i Helligdommen
4

506

Kr. 13,00
Kr, 12,00
Kr, 7,50

Hvide Jakker og Benkireder haves nitid paa Lager I alle Størr.

91001110d-4ktilubel«)0.
Vi beder om Bestillinger til Levering i August Maaned af

Nordlandets Handelshus.

44;robstitforretuing

Alle Reservedele til

Deerings Høstmaskiner.
Dele til andre Mærker og Høstmaskiner skaffes hurtigt.
Stebestaals-Spidser og Skær til Oliver-Plove.
Rivetænder til Deerings River og svenske River er paa Lager.

Hotel „Allinge".

Nordlandets Handelshus.

Koncert hver Aften
og Søndag Eftm. fra Kl. 4. Fra 61e Juni gælder nye nedsatte Priser paa
1. Klasses Musik.

.

18 pCt. Superfosfat,.
Math. Jacobsen.
samt
fineste
engelske
og 35 pCt. Kaligødning
Alle Slags
Dampkul til Tærskningen.
Vi sælger til laveste Priser paa Leveringsdagen.

/
50.

Alle Slags

Miers hotel

Frugt købes

Sparrer og Bjælker,
34" og I" Udskudsbrædder.
Prisen er 15 og 20 pCt. lavere, saa nu kan der handles
billigt i

til Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

Carl Jacobsen,
Allinge.

Prima SvinesKraa
af halv 2-radet Byg og halv Majs,

Overretssagfører
Xofoed, Rønne

fflojesen

81, Nortenegnde 17.

Ren Majsskraa, Knækmajs, valset Blandsæd, frisk stor Majs,
Byg, Blandsæd, grove Rugklid sælges i

Inkassation, Dokumentskrivning m. m,
Træffes 1 Hasle Onsdag Formd,

"Nordlandets Handelshus.

$Iiæreriet
og Maskinsnedkeriet

Grove danske Hvedekild
sælges for 12 Kr. pr. Sæk = 40 kg

Grove danske Rugklid

.C.

anbefales.

Xlemensfier.

Store Indkøb
som sælges særlig billigt!!
Superior hollandsk Kartoffelmel — bedste Sort
a 25 Øre 1/2 kg

Dobbeltsigtet Sagomel,

Hvidt, skarpt Ristnel — bedste Sort
a 33 Øre pr. 1 /2 kg
Extrafine, polerede Japan-Riis a 45 Øre 1:2 kg.
Smaa klare Japan-Riis a 32 Øre do.

Telefon n, 13.

Nordlandets Handelshus.

sælges for Kr. 11,20 pr. Sæk — 40 kg

stor Majs sælges for 28 Kr. pr. Td. = 100 kg
Ny Sendinger af Foderblanding, Soyaskraa
Texaskager, Kokuskager,
Herfrokager, valset Blandsæd.

Tørret

Nordlandets handelshus.

diaining
anbefales
Prima stødl Delle
Prima Inel Melis i Toppe
Prima lys dansk Demerara
Prima Vanille i store Stænger
Syltepulver i Breve.
Pr,ina Krydderier, hele og stedte

bedste Sort

a 25 øre pr. Halvkilo.

Et

lille Parti

gode Afharpningskul
sælges 1 disse Dage for 2 Kr, 50 øre pr. Hektoliter til straks Levering mod kontant Betaling.

91orblattbet aubel4§0.

Heidelberg Sylteeddike

44(9
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mtmkG ki,
NORS

Pergamentpapir i Ruller.

,farsen, .2llinge.

Billigste Annoncepris. - Læses overalt pas Nordlandet

udsælger til' meget nedsatte Priser:
Voile Børnekjoler, alle Størrelser, fra 2-7 Kr.
Hvide Vaskeslike-Bluser
fra 12 Kr.

do.
3 1 4-5 Kr,
do.
Sorte Lastings
fra 5 Kr.
do.
do,
Voile
Ira 4 Kr.
Kulørte Flonels
do.
4-6-7 Kr.
Sirts Muser, blaa med hvide Prikker 4,90 Kr.
Nederdele. kulørte
fra 7 Kr.
Serges og Cheviol, sorte og marine fra 8,50.
do.
EI Parli Sommerhatte, hvide og kulørte 150-200 Øre.
Badehætter 75-100 Øre.
do.

Voile

Magasin du Nord,
ved

Allinge,

Victor Planck.

^~•■■"'■"/'■■•■■•■^

Amt i Nordhordolms Ugeblad!

NORS
Nyheder
i
tærnede og stribede

Zephyrk3oler.
Hvide og kulørte

Russerbluser.

Mogosio do Nord. illiogo,
ved Victor Planck.

Skræder P. K. Ipsen, Allinge

jordbil- Sæk

har ikke gamle Varer til Krigspriser,
kun nye meget billige Varer.
Leverer Dragter efter Maal a 115 Kr.
al fin kraftig Cheviot a 128 Kr.
Altid billigste og bedste Varer, — iste Klasses Skræderi:

og Slanger
haves prut Lager I alle Størrelser
hos

mr. C. Sundl, Allinge.

Nedsatte Priser.
paa nye hjemkomne Varer
Bedste holl Kartoffelmel fra 24 Øre
Fineste sigtet Sagomel — 24 Allerbedste Rismel
— 31
Fin hvid Papioc Sago — 40
Extrafine polerede Ris — 43
All pr. 1/, kg.
Saasnarl en Uros Prisen pas en
Vare falder, bliver Prisen strax nedsat hos mig.

3. tarer
K11191E081 og T8

I god og ler Tilstand leveres fra
Spellingemosen.
Bestillinger modtages gerne.
Hansen.

Al Slags Frugt
købes til Dagspris.

Gartner Jensen,
Tlf. Allinge 41.

Yfirscfisprungs
Cigarer
saavelsom andre 1. Klasses danske
Fabrikers Cigarer er altid paa Lager

til billigste Priser.
Prima Cigaretter af de bedste
danske og udenlandske Mærker.
Shagtobak, Skrantobak og
Snots.
— De bedste Shagpiber føres
altid.

a 93.

£cvtoe.n.

Telefon Allinge 12.

TW søndre 85.

Nestles nornerne'
I Dasser, anbefaler

J. B. Larsen

Brugt Barnevogn
ønskes til Købs.

Peter Larsen
vad Vang.

llmhopmsVele/ h 11de

Rønne-Allinge Jernbanes

Alle Mennes
k er,
enresier,
om

Køreplan.

•

Søgnedage
R

11

fremstilles. behandles og opbevares. vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Moraltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
Finesie dansk Fabrikat
i ,13Kg Pakker.

)

Børnenes Su6rifi >bt,

Fra R‘trreønne-14.141.1
7131M
: 730
io 74
- Nyke r
7.11
Klemenker 743 12$ 734
Rø
75*
140 8.11
_

Hundedal,

Tein
Allinge

Sandvig

Rønne — Sandvig

730
740
.1 103 7V4
813
1114 8n
Re
Humledal 8.51 Ibs
8.57
132 871
Tein

Fra Rønne
Nyker

for Damer er hjemkommen og sælges saa længe La35,00 Kroner
ger haves for

Nordlandets Handelshus.

Vore
Bomuldsvarer er de billigste!
Domuldelterred 70 cm bredt 100 Øre pr. ni
do.
do.

80 cm bredt 190 øre 80 cm kipret 175 —
God hvid Sherting
100 Øre
Dowlas og Medi
125 Øre
Bomuldstøj i forskellige Mønstre 100 øre
do.
80 cm bredt
175 øre

Nordlandets Handelshus.
Prima

standard Xødbindegarn
tillbilligste Dagspris anbefales fra

Krokodilen hales paa Land.
Krokodilen kan, som du ved, opnas en kolosal Længde. Til dens
store Familie hører Alligatoren, der
lever i Amerika. Den, du ser pas
Billedet her, Ina netop og drev i
Vandskorpen, søvnig efter Nattens
Jagt.
— Den gabede, som du
kan gabe i en kedelig Time, men
del skulde den ikke have gjort, tor
der var en Soldat i Nærheden, som
forstod al bringe en Lasso — og en.
lo, tre — havde den Snøren om
Snuden, og seks raske Soldater
trak den I Land.
Delle hmalige Dyr, som er en
stadig Fare lur Mennesker og Dyr
langs Flodbredden, har en særdeles
værdifuld Hud, som afgiver et forIrinligt Materiale til Kufferter og
Tasker. Af den Grund er der oprettet hele Alligatorfarme, hvor Yngel udklækkes.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Ima Foderstoffer
Billigste Dagspriser,

9Iflitint Roioniat, oQ jkohurtforretising.

821
8311

Søn- og Helligdage.

Silke Regnfrakker

L

210
84 811
.3
22137 84

Rasd sig—Ruse*
930 540 910
Fra Sandvig
937 548 91/
- Allinge
94t5 600 ..3Je
Tein
95r) 6ir4 934
Rø
Humledal 1001 61-R v41
Klemensker 1018 631 9.8
101
Nyker
1030
Rønne
108.0 7W) 10-%0

Et lille Parti

r

urro

J

1235

gra
Klemensker 82t3

1231

Allinge

1 de vilde Negres Hyller boldes
der olie Slanger ligesom vi holder
Katte til Udryddelse af Roller og
Mus. En Skan! Mælk pari Gulvet
er Betingelsen for al del usædvanlige Husdyr bliver f Boligen.
De Dyr, du ser her, synes du
sikkert bedre oni
• - - -

900

Sandvig

917
915

itZ

150

83-1

sa

Vandrig— Rønne
9.11 53.5 910
11.47
602 9T7
940 fill
- Tein

Fra Sandvig
- Allinge

gso 7 gis o,M

• Rø
- Hundedal
- Klemensker
- Nyker

- Rønne

10111

10i7.6.tt
1017 ZESJ
1045 ITT3

9.

.111~1~~4
ager De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend etler Leer.
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bar De snarest avertere i Nord-llornholms Ugeblad

j
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Det er to uadskillige Venner, som
har galet i Spand sammen i en
Snes Aar, og som er bleven saa
uundværlige for hinanden, at man
ikke nænner at skille dem ad, Selv
naar den ene skal til Smeden !oml
have nye Sko, man man lade den
anden følge med, fordi den ellers
er ved al rive Stalden ned af Uro.
Men det er ikke blot den trofaste
Hest, der kan vinde vore Hjerter,
hvad du vil se af efterfølgende,

der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses al 338 godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

1111~1111■■
Prima

Kurvekufferter
sælges billigt

Nordlandets lizielsbus
Den bedste

Bagtjære

Gødning. Gødning.

sælges billigt

Bestilling modtages gerne hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

-~k-wW¥44
prima Xolonialvarer
bedst og Giftigst flos

Sitoroniaf-

Nordlandets Hadel8hos

En Haandfulcl AIligatorunger,
lige kommen ud al Ægget.
Nuar de har narret en passende
Størrelse, dræbes de. Garveren faar
Huden og de andre Alligatorer laer
den flaaede Krop til Fortæring.
Blandt andre mærkelige Dyr, som
man saaledes opdrælter, er oprør
Slanger. Deres Gifl bruges til Serum, deres Hud til fine Lædervarer
og desuden er de zoologiske Haver
ja stadig Købere,

frobui'lf forrefilincl.

WF4w4~

Prisen for Prima

Læder .cragpap
Nr. 0.0 er nedsat
med 2 Kr. pr. Rulle a 15
Til Flaadens Mandskab blev der
ved Juletid sendt en Flok Ænder,
som skulde udgøre Julemaallider.
Men to al dem var saa kvikke, at
Mandskabet ikke nænnede at aflive dem, men lod dem leve, og de
blev ellerhaanden alle Matrosernes
Kæledægger.

.gsfalt-Dagpap
og

3copal-S'ap
nnbelales Id laveste Priser

Nordlandets Handelshas.

Pars vort Billede ses Kokken ined

de to Julerender paa Skuldrene de er, som du ser, stadig i bedste
Velgaaende.

Til Nedsaltning af Kød og Sild anbefales

Onkel Peter.

Groft spansk Salt og groft Køkkensalt
Tysk Stensalt til Hø og Grøntfoder,

Alen.

Amerikansk

Ordet er frit !
Vi ger vons mangt Lunere i Ry og
Land opmasriorom paa, at enhver kan
fas oplaget Artikler og indløs om Emner
af almen Interesse i „Nord-Bornholms

fas

Ugeblad'.

Løsning paa Fikserbilledet

Billige Priser i

i forrige Nr.

91orbtanbet klattbelouL

Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Gramser, samt at Indsendere—ril
Underretning for Redaktionen — opgiver
. Ligeledes modtager
Navn og Ad

Redaktionen gerne Meddelelser om ses-

Børnene paa en sandal] Slangefarm vænner sig til at lege med
Slanger — som du leger med en
Hundehvalp, men" vi andre føler en
vis Uhygde overfor disse Dyr.

danne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette galder bude Byen og Landet,
og del er en Selviolge, at Redaktionen
altid vil iagttage den 'trangeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Hans, Kyllinger
Købes rit Dagspris
Carl Jacobsen, Alling*.

og unge Duer

