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SandKaasStrandpavillon 
Koncert 2. Pinsedag Eftm. og Aften. 

grundlovsdagen (2. Yinsedag) Affenlioncerl 
1.‘)1M dYfotel Yinnedalen N,>1.,>911 

Af C. W. Rasmussen-Iglekjærgaard, 	
De utaknemmelige Bern.  

Konsulent for Danmarks Fjerkræavlerf. 
—o— 	 Gamle og vise Mænd har med 

De bedste Æg til Rugning, Ex- ' Rette sagt : „Gud, Forældre og Læ-
port og Preservering faar man af rere kan man aldrig noksom takke 
de Høns, der gear i fuldstændig 
Frihed, paa en Mark med Kløver 
og fint Græs, i en Skov eller stor 
Park, hvor der foruden Grønt tillige 
findes rigeligt med Larver og Insek-
ter, Æg, lagt al Høns fra saadanne des en Fortælling om en Fader, 901I1 

Steder, er altid I Besiddelse af en 	1 levende Live gav sine Børn alt, 
smuk, mørkegul Blomme og derfor hvad han ejede, idet han ventede, 
i Stand til, hvor Avlsstammen ellers at de saa siden skulde underholde 
er kraftig og ubeslægtet, at give en ham. Da han nu havde været hos 
stærk og levedygtig Kylling, lige- den ældste Sen, blev denne ked af 
som saadanne Æg er i Besiddelse ham og sagde ; ,Fader, i Nat har 
af den største Velsmag og derfor min Kone født en Søn, og hvor 
ypperligt egnede som Export- og eders Lænestol staar, der skal Irans 
Husholdningsæg, samt udmærket Vugge start. Vil I Ikke flytte hen 
egnet for Preservering. 	 I til min Broder, som har en større 

Det er dog kun el Faatal af Dan- Stue ?" — De lian nu havde været 
marks Høns, der Aaret rundt kan en Tid hos den anden Søn, blev 
Isa Lov til at gaa i fuldstændig denne ogsaa træl af barn og sagde: 
Frihed. De allerfleste Høns mas, ' ,Fader, I vil gerne have et varmt 
saasnert man gaar igang med Fil- Værelse, og jeg faar ondt I Hove-
samlingen af Mark og Have, inde- det deraf: vil I ikke gas hen til 

og gengælde'. Men desværre, det 
gaar alt for tit her 1 Verden efter 
det bekendte Ordsprog: al een Fa-
der kan lettere ernære 6 Børn, end 
6 Børn een Fader. Man har saale- 
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„Nord-Bornholms  
trekker i et Antal kt mindst 1600 Extrupl, 

forundes gran,m Postro r,enet eller ryd 

vart Bud r 	Sondrle, 0 sker, Rtr,.. 
urur, k. og  Kteinenskrr 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den sterste Udbredelse Nordre Bened 
bliver last ethvert «lem og  egner sig  der-
i,' bedst til Armering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Optager gerne Rettendknendssr qJ enhver Art 
:Imam IGeb, Salt, forvnIngsrueddelelstr, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ale. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar her fredag;  kan bestilles paa alle 
Mrstkontorer sand paa Madet, kontor og 
basler Kr. halraarllg. 

Ved Pinsetid! 

Den Violer var saa streng og haard 
med Frost og Blæst og Kulde. 
Og mangen fik sit Banesaar 
og hviler under Mulde. 
De grønne Spirer dog gennembrød 

Flok og Følge fra Jordens Skød 
ved Pinselid ! 

Smaablomsterne sig voved frem 
trods Nattefrostens Vaande. 
Om Dagen kyssed Solen dem 
jo med sin varme Aende. 
Og snart de pranger i fejrest Skrud. 
Se, Skoven 'grønnes og springer ud 

ved Pinsetid ! 

Ak, gid vi Mennesker som den 
dog kunde skifte Farve 
og bære alt det sorte hen 
i Skyggen som en Larve —. 
Ja, rigtig' blive alt Tungsind kvit, 
saa at vi jubler som Stæren frit 

ved Pinsetid 

Men skal det ske, da man den Aand, 
der selv er Livets Lue, 
os fylde, saa at Sorgens Haand 
os ikke mer skal true. 
Naar Kærligheden faar fyldt vort Sind 
da strømmer Lyset og Glæden ind 

ved Pinselid I 

J, Kronstrøm. 

Øe Sedste .R8g. 

spærres i Honsegantilen, oftest en 
altfor trang ludhegning, hvori der 
ofte mangler Grønt af forskellig Arr. 
indespærrede Høns vil i smaa Han-
segnarde lægge altfor fan, dertil tynd-
skallede og hlegblommede Æg, 
hvis man undlader al give disse,  
forilden Kornfoderet, animalske og 
vegetabilske Næringsstoffer i Forbin-
delse med kulsur Kalk .  

Af animalske Næringsstoffer bør 
gives hver Høne daglig 6 a 7 Kvt. 
kogl findelt Slagteriallnld eller 2 a 
3 Kvt. Kod og Benfoder, ni vegeta-
bilske alt det fint5kaarne grønne, 
Dyrene kan æde. Af Grønt findes 
der nu Græs, Kløver, Lunerne, Kant 
Syret og Levetandsblade (Fandens 
Mælkebøtte). Grønt er meget Foder-
besparende og fremmer Æglægnin-
gen i høj Glad. Kulsur Kalk er li-
geledes fremmende paa Æglægnin-
gen og giver dertil tykseallede og 
meget vægtige Æg. Kulsur Kalk 
gives lettest i Form af forvitreds, 
hvide Muslingeskaller, hvilke kan 
købes over alt for nogle fas Øre 
Pundel; disse bør gives indendørs 
i et Trug eller en -Foderbeholder 
tør Tilstand. Giv dernæst de inde-
lnkkede Høns: Trækul og Grit (d. 
v. s. groft Grus, Smaasten og knust 
Porcelain). Endvidere bør der dag-
lig gives friskt Drikkevand hensat 
paa et skyggefuldt •Sted udendørs. 

Rens ofte Hønsehuset og vær paa 
Vagt overfor Utøjet. Forny ofte 
Støvbadet og læg ofte nyt Hahn 
eller Hø I Rederne, samt en Smule 
Tobaks- eller Hyldebærblade i dis-
ses Bund. 

Ovennævnte ikke synderlig be-
sværlige Foranstaltninger vil resul-
tere i el godl Udbytte af Hønsehol-
det — ikke mindst mange, gode, 
stærkskallede Ruge Export- og vel-
smagende Husholdnigsreg. 

C. W. Rasmussen-Iglekjærgaard.  

min Broder, som er Bager, han kan 
bedre toale det.° Faderen gik, og 
da han havde været hos den tredie 
Søn nogen Tid, blev han ogsaa 
denne til Besvær, saa at han sagde: 
„Fader, hos mig gear man bestan-
dig ud og ind, og I faar ikke eden 
Middagssøvn; Vil I ikke heller hen 
til min Søster Katrine, hvor der er 
mere roligt?' Og deri gamle, som 
mærkede, hvad Klokken var slettet, 
sagde ved sig selv; ,Velan, det vil 
jeg gøre ; jeg vil drage bort og for-
søge al bo hos mine Døtre. Kvin-
derne har i Almindelighed et blide-
re Hjerte.' Men da han havde va-
ret en Tid hos sin Datter, blev hun 
ogsaa ked af ham og foregav, „al 
hun altid var I en skrækkelig Angst, 
sne olie Faderen gik til Kirke eller 
andet Sled ben og manne ned ad 
den bøje Trappe ; hos Søster Elisa-
beth behøvede han ikke at gas ned 
ad nogen Trappe, thi hun boede i 
Stuen." For at holde Fred, gav den 
gamle hende for Syns Skyld Ret og 
begav sig til den anden Datter, og 
da han havde været hos hende et 
Par Dages Tid, uldt han ogsaa .hen-
de til Byrde, hvorfor hun ved en 
tredie Person gav ham at forstaa, 
at hendes Værelser var alt for fug-
tige for en Mand, som plagedes at 
Gigt; hendes Søster, som var gift 
med Graveren ved Kirken, havde 
derimod en meget tør og sund Bo-
lig. DC11 gamle mente selv, at hun 
havde Ret, og begav sig til sui yng-
ste Datter Lene. Og de han havde 
været hos tiende ganske kort Tid 
sagde hendes Søn en Dag til sin 
Morfader : ,Moder sagde i Gear til 
Moster Elisabeth, at for eder lindes 
der ikke noget bedre Kvarter end i 
el Kammer, saaledes som Fader 
graver det.' Over deane.  Tale brast 
deri gamles Hjerte, saa lian sank 
tilbage i sin Lænestol og døde. Kir-
kegaarden modtog hatn og var 
barmhjertigere mod ham end ;hans 
6 Børn, thi der kan lian nu sove 
uforstyrret og i Fred. 

Vandringsmanden, 
Af Fr. Schlegel, 

Nattens Manne til snig lo 

„VælglYda igog tro  ingen grundfast Bolig 
— Intg ure gamle Hjulspor urolig 
uden Rist og uden Ro. 

Evig Plage 
bringer mg de mørke Dage -

bort mod andre 
skal du let og sorgløst vandre, 
fly hver Kummer og hver Klage'. 

Syngende med muntert Mod 
Fod for Fod 

gaar Jeg gennem Nattens Riger - 
Ebben viger, Floden stiger, 
hele Verden er mig god. 

Genskær tryller 
og med Skær af Hvidt indhyller 

og lorandrer 
Livets Graahed, hvor jeg vandrer 
— ene, midt I Livets Mylder. 

Christian Stub-Jørgensen. 

Yaa Todtur 
gennem 8uropa. 

Sems forfaller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad.) 
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Wolf3berg (Ulvehjerget) bærer sit 
Navn med Rette. Ikke saaledes al 
forstaa , at der endnu vrimler med 
Ulve i Bjergene — dem har Jagerne 
antagelig for længe siden fartet Ram 
pas, thi hver Bonde er ivrig Jæger 
— — men Ulvenaturen synes at 
være gaaet over i Menneskene, der 
her næsten alle har en umættelig 
Livsappetit og en Glubskhed eller 
jordisk Gods. Wolfsberg er nærmest 
at ligne med en Nybyggerkolonl 
„the far west', hvortil der nylig 
er anlagt Jernbane. Wo.fsberg har 
nemlig ogsaa faaet Jernbane, og den 
er projekteret videre op gennem Da-
len. — Hvilke Fremtidsmuligheder 
aabner der sig ikke for den far saa 
isolerede Bjergby. Chancerne ud-
nyttes til det yderste. Alle, der kan, 
har sikret sig Jord i den Retning. 
de mente, Byens Udvikling skulde 
foregaal har stykket ud, anlagt regel-
rette Gader og Veje, hvorpaa atter 
vokser Græs, — har ogsaa hist og 
her bygget en moderne Lejekaserne, 
der knejser i Ensomhed med krid-
tede Vinduer, ventende paa den 
Hærskare af Arbejdere, der skal 
strømme til den vordende Storstad, 
som foreløbig har faaet en elektrisk 
Kraftstation med gratis Drivkraft fra 
Floden, der som en rivende Fos 
vælter ned Ira Bjerget. 

Men Udviklingen hæmmes ved 
den umættelige Ulvehunger. Ingen 
synes at kunne afse noget til andre 
uden til ublu Priser. De allerede 
i Drift værende Virksomheder inde-
haves el Isa Mænd, der er overbe-
byrdede med Arbejde, da de ikke 
selv under eller ser sig istand til at 
give deres Arbejdere en tilstrække-
lig Løn. 

. 	Der leves stærkt i det lille Wolls- 
berg. GLesIgivergaardene har deres 
faste Publikum, og I ,Zurn weiszen 
Ross', hvor Jeg bor, drikkes der 
bravt. — Kelnerinden, den smidige 
Milzel med det kokette, stramtsid-
dende, korsetlignende Fløjlsliv over 
den hvide, broderede Særk, snor sig 
behændigt mellem Bordene for at 
undgaa Gæsternes Favntag, og ba-
lancerer med utrolig Færdighed et 
halvt Dusin ,Seidel Bier oder Most' 
pas en Gang. Æble- eller Pære-
most er en yndet Drik her og er-
statter Sydens Vin ; godt lagret sma-
ger den fortrinligt, men man maa 
passe paa ikke at drikke for meget 
eller skifte med øl, Ih( ved det 5 te 

eller lite Glas gives gerne en rin-
gere, ikke tilstrækkelig afgæret Vare. 
Mavesækken udvider sig, spændt 
snus en Tromme, og man feer de 
frygteligste Smerter. 	Ilar man blot 
en Gang prøvet den Tortur, vogter 
man sig for Gentagelser. Wollsber-
gerne er imidlertid vant til Mosten, 
det er uhyre Kvanta de kan proppe 
I sig uden at blive berusede. 

I den store, hvælvede Gæstestue 
er der e! livligt Rykind af Kaminer-
Jægere i graa Lodenanzug, Tirolere, 
Italienere, Sfavoner og Ungarer. — 
Dialekter surrer i ørene, og Vært-
inden med det blege, aristokratiske 
Ansigt og det snehvide Hair har 
travlt ved Pulten med at notere op 
alle de udleverede Varer. Hun er 
meget omsorgsfuld for mig og præ-
senterer gerne ,der junge Dant' -for 
Egnens Honoratiores. En Godsejer, 
jeg paa den Maade korn i Snak med, 
fortalte, ,a1 der boede to danske 
Godsejere i Nærheden, dygtige Folk, 
og hver Søndag plejede de at hejse 
det danske Flag'. Af og til afhæn-
des Jagtudbyttet, og vi iraadser I 
,Vildt". I det hele taget spise, der, 
i Modsætning til i Italien, meget 
Kød, og Værtinden og Mitzel sør-
ger altid for, at jeg faer de bedste 
Stykker. 

Tiden gaar hurtigt. Regnen er 
hørt op, Skyerne klarer og aabner 
atter Udsigten til Bjergene, der nu 
glinser al Sne; kun Dalen og det 
lille isolerede Bjerg ovenfor Byen 
med det smukke Graf Henckel von 
Donnetmarktske Slot staar endnu I 
mørkegrønne Farver. 1 de stille, 
stjerneklare Aftener staar jeg gerne 
paa den store, gra.dækkede Svale• 
gang, der indvenu p til Gaarden fø-
rer rundt -til Sove ■ ærelserne i det 
firkantede Bygningskompleks anden 
Etage, og følger Linjen Ira Karls-
vognens Hjul, sone peger mod Nord 
— ud over Bjergenes Sne — hjem 
til Fædrelandet. 

Del er Alle Helgenes Dag og Byen 
er flagsmykket, Kirken propfuld af 
Mennesker og duftende Virak, der 
stern som en Rogsky one Alteret og 
indhyller Munke og Kordrenge. -
Om Aftenen følger jeg med de in-
dre ud paa Kirkegaarden, der er 
smykket med friske Blomster og 
Kranse der er strøet hvidt Sand 
part Gangene og paft Gravene bræn-
der tusinde Lys, ligeha smaa bitte 
Julelys, der staar tæt i Rosetter OM 

Kransene, til store tykke Alterlys og 
Ampler, der oplyser:de mere velha-
vende Folks Gravsteder. I den stille, 
disede Nat tager de mange Lys og 
de hvide Grave sig underligt uvir-
keligt ud, ;;og Folk gaar stille om 
eller knæler ved Gravene, bedende 
en stille Ben for de dødes og tor 
deres egen Sjælefred. 



Re SviosovIsforooillo 
alholder Generalforsamling Torsdag 
d. 8. Juni Etterm. Kl. 6 pas Rø Al-
holdshotel. 

Bestyrelsen. 

bidske og Tillægskalve 
er til Salg paa 

Hrilleganrd i 1-43. 

Risengryn 
til Kyllingeroder 25 øre pr. Pd. 

t4 X?.~eit 

Mio Alholdsreslonratioo 
i Sandknas er lukket, og Ejendom-
men til Salg ved Henvendelse til 

Th, Sonne, 

2 Stk. store Trækasser, 
den ene beslaget nied Zink, er til 
Salg pas Mejeriet Huniledal, 

Bestyrelsen. 

Kirkelig Forening 
for indre Mission 
alholder 

Yriluffsmede 
i  Allinge Park 1, Pinsedag KI. 4. 

Emil Hansen taler. 

Rønne K. F. U. M.3 Orkester med-
virker. 

Den indre Missions og De unges 
Sangbog benyttes. 

Alle indbydes venligst. 

Grammofoner 
To Grammafoner med 60 gode 

Plader er billig til Salg. 
Fodermester Skou. 

Kellergaard i Rø. 

Udplantningsplanterne 
til Mark og Have er tjenlige nu og 
forsendes overall. 

Tlf. Sandvig 6 og 47. 

"11 	.`tifod. 
Alhentning af 

Skærver, Grus og Mond 
pas Hammeren mas forudbei.t Iles. 

Henvendelse I Skærvelabriken el-

ler til Formanden. 

Møller & tlandberg Akts. 

Klædesko 
Hvide og brune Lærredssko med 

Gummi. Ny hjemkomne Varer. 

Sælges til meget nedsatte Priser. 

Træskomager L. Larsen. 

Den bedste Cykle, 
til den billigste Pris køber De hos 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen, Allinge 

Albetaling indrømmes. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Husk Foredraget i Alten Fredag 

Kl. 81/1  ved Oberst Knott Ira Engl. 

"reisens Nær, 631sfier. 
Sommerfest afholdes i Forsam-

lingshuset Torsdag d. 8. ds. KI. 8. 
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Biograt .  

&len Pinsedags Aften Kl, 8. 

Flyveopvisning paa Amager 
Meget interessante Billeder 

samt 
adle Del af den store amerikanske 

Seriefilm 

HADETS HUS 
I Hovedrollen PEARL WHITE, 

berømt for sit glimrende Spil i De 
gule Djævle. 

• 

Sin Pinsehat 
}reber man bedst og trillii_at i Nordlandets Hardelstnis. 

Bløde Stralthatte 
Stive 	do. 
Panamahatte 

 

3.75 
4.50 
12,00 

  

t,' En Del Halte fra iljor sælges til Spnlpris. 

Norlitanbet‘J kpanbeft4st5. 

.\,k.N.GASLiv  Nyheder 
ATORD Vaskestoffer. 

Uldr1,0US•iille i prima Iranske Kvaliteter.  

Frodestoffer, ensfarvede og stribede. 

Gabardine i smukke stribede Mønstre. 

Hvide og broderede Voiler. 
Prima ternet Zephyr i mange Monstre fra il5 øre m. 

Stort Udvalg. Billigste Priser. 

Magasin du Nord, Allinge 
ved Victor Planck. 

GASik 
NORS 	ruheder 

itmarinablaallæggede Cheviots-Nederdele Kr, 12,25. 
Stribede færdige Bomuldskjoler 6 Kr. 
Færdige Zephyrkjoler i mange smukke stribede Mønstre. 
Stribede Vaskeskørter 3,35 - 3,65 pr. Stk. 
Chemisser 2,85. Benklæder 3,40, godt Stof uden Appretur. 
Nye fikse Golftrøjer, Korsetter, - hvide rundskaarne Hushold-
ningsforklæder 2,65, kulørte do. 2,25, Pyntelorklæder 95 ørt'. 
Mægtigt Udv. i Strømper i Uld, Silke. Bomuld fra 58 Øre. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Pisnek. 

iewleasse.01~~~101~~~11~osemsemiesalles% 

Klædninger. 
Stort Lager af Klædninger er nu hjemkommet. 

Af ekstragod blaa Cheviot 75 Kr., smaa Numre 55 a 65 Kr. 
Allerbedste engelske Sergesklædninger 115 Kr. 
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse. 

Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal. 
For godt, solidt Arbejde og god Pasning garanteres. 

Jeg har et Prøvelager paa over 50 forskellige Dessins, 

saa her gør De Deres Handel bedst og billigst. 

}ens Xansen, 

Hønseskaller 
er atter paa Lager. 

Kyllingefoder fra Fabrikken Grand Danois anbefales al Opdrrit. 

Kød og Benfoder til Høns. 

»uge gututtini $rohttforretiting 

Norges Salpeter 
ventes under Losning I denne Uge. De anbefales al strø Norges Salpe-
ter mod Jordlopper. Prisen er rimelig. Bestilling modtages 

3wfortidf. 7robuktforrefning. 

hork i Notoroholms llgeblad! 
Billigste Annoncepris. - Lasses overalt paa Nordlandet 

Vor Principals Hustru, den gamle 
Fru PliStz, er død. I et Værelse, 
(frapperet med sort og med tilskod-
dede Vinduer stern den blomster-
smykkede Kiste, Gartneren har pyn-
tet op med Palmer og Dekorationer 
og Rummet er oplyst al store Voks.' 

kerter. Vi,-er alle samlet til Andagt 

inde i del dystre Rum Inden Fruen 
bæres til det sidste Hvilested. 

Mine Kollegaer er flinke unge 
Mennesker, der hjælpsomme sætter 

mig ind i Retskrivningsregler og 
andre Finesser, men de er meget 
barnlige og altid oplagt til Tosse-

rier. Der er intet rigtigt Overopsyn 

I denne Tid, de Chefen bar sen 
meget at varetage. En yndet For-

nøjelse er at afbryde den elektriske 

Strøm, tage hinanden i Hænderne 
og danse Krigsdans medens Strøm-

men cirkuleier gennem os. Om der 
ved en sonden Lejlighed springer 

nogle Sikringer eller Metaltraada-
lamperne ødelægges synes kun et 
forøge den fornøjelige Stemning. -

En Gang imellem hentes nogle Roer 

op fra Gaarden og benyttes som 
Bolde ; de jeg ikke ønsker at værn 

med i Legen, maa jeg bestandig 

bukke mig, for at undgae Kaste-
skytset. og det hænder ikke sjælden, 

at en Roe knuser en Rude og selv 
finder Vej ned i (barden. 

En Morgen vilde Kakkelovnen 

ikke brænde ; en saadan Lejlighed 
burde ikke gag ubenyttet hen t -

Der taltes frem og tilbage om den 
alvorlige Sag, og man enedes om, 

at Røret maalte være tilstoppet og 

Kakkelovnen skulde altsaa renses. 

Nu er det en betænkelig Sag at 

pille ved en Kakkelovn med Ild i, 
meget brandfarligt I - Altsaa nia&le 

man have et Brandvæsen. Medens 

Kakkelovnen røg, saa der næsten 
ikke var til at sande, gik de ned i 

Gaarden efter Slukningaapperaterne, 
og kom lidt efter marscherende op 

ad Trappen. Det var et tragikomisk 

Syn. En havde fundet en gammel 
Uniformskasket og en Cyktepumpe, 
en anden en Trappestige, en Spand 

Vand, andre bar Koste og et Par 

var dekorerede med store Medaljer 

af den Slags, som udmøntes til Val-

fartskirkerne og sælges ved de store 
Helgenfester. - Anføreren komman-

derede „Holdt 1", og den højtigelige 

Handling foregik programmæssigt 

Stigen stilledes op, og del øverste 

Rør fjernedes. Røgen væltede sort 
og tyk ud f Rummet. Det næste 

Rør fjernedes, Vandet holdtes i Be-

redskab ; men Røgen fordrev det 
tapre Brandmandskab hen mod Vin-

duerne, der blev smækket op pas 

vid Gab. Efter et Pusterum tierne-

des den øverste Del af Ovnen, en 

Spand Vand hældtes fra oven der-

ind og - Tableau 1 - Principalen 

stod harmdirrende i Døren. 

Havembblerne 
bedes bestilt nu. 

Ii. 	fif, 
Maskinsnedkeri, Klemensker. 

Til. n. Nr, 13. 

Overretssagfører 
Mojesen .7fofoed, Rønne 

et, 111orteseerad. 17. 
Inkassation, Dokumantikrivning m. m. 
Trælles f Hasle Onsdag Fornid. 

prima Slæk 
og åtanger 

lige hjemkommen til meget billige 
Priser. Alle andre Cykledele haves 
paa Lager. 

Stort Udvalg tit meget nedsalte 
Priser. 

Reparationer udføres. 

N. C. Funch, 
Allinge. 

En flink Pige 
han straks Ina Plads hos 

H. C. Svartly, Vang. 
T,I. Rutsker 78. 

Pæn ung Pige 
kan fas Plads straks.  

Hotel Sandkaas. 

Vohdug 
i prima engelske Kval.leter og i olie 
Bredder anbefales. 

Nordlandets Handelshus 

Vore bekendte, billige 

Khakiskjorter 
er aller pas Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Nye lasiesioller 
er hjemkomne og sælges til rimeli-

ge Priser. 

Frottstoffer 	3,75 
Uldmousellne 	2,50 
Bomuldsmouseline 1,20 

Nordlandets Floodelsims 

Udplantningsplanter 
fans itu hos 

Gartner N. Jacobsen. 
Olsker. 

Reskyl (leres Kiler modKuldoll, 
Prima svære Dækkener Kr. 9,50 

Vandtætte do. 	 Kr. 6,00 

Nordlandets Handelshus. 

Den ny Togliste, 
gyldig Ira 1. Juni for 

Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
nonne-Sandvig 

Rønne H. 	8,00 12,50 7,25 
Nyker 
Klemensker 
	8,17 1,10 7,42 

8,30 1,28 7,55 
8,96 1,46 8,11 Rø 
9,01 2,04 8,26 Tejn 

Allinge 
	

9,12 2,17 8,37 
9,20 2,25 8,45 Sandvig 

Mandvig-Iteone 
Sandvig 
	

9.50 5,40 9,10 
Allinge 
	

9,57 5,48 9,17 
Tein 
	

10,06 5,59 9,26 
Rø 
	

10,22 6,16 9,42 
Klemensker 
	

10,38 6,33 9,58 
Nyker 
	

10,50 6,95 10,10 
Rønne H. 	11,10 7,05 10,30 

Bøn- og Helligdage. 
Ripnne-SendvIt 

8,00 12,35 
8,16 12,51 
8,28 1,03 
8,43 1,18 
8,57 1,32 
9,07 	1,42 
9,15 1,50 

Sandvig-flaone 
Sandvig 
	

9,30 5,55 9,10 
Allinge 
	

9 37 6,02 9,17 
Tein 
	

9,46 6,11 9,26 
Rø 
	

10,01 6,26 9,41 
Klemensker 
	

10,17 6,42 9,58 
Nyker 
	

10,27 6,52 10,10 
Rønne H. 	10,45 7,10 10,30 

Priserne er betydelig nedsalte for 
de nye Sendinger al 

Aalborg 'hild Akvavit. 
Brøndum Frokost Snaps.  

50 pCt, Levarde-Rom. 
50 pat. Jamaica-Rom 

45 net Cuba-Rom. 
45 pCt. St. Crolx-Rom. 

Cognac og Whisky. 

Norilloodols ilandelshlls. 

China- Livs -Eleksir, 
er aller hjemkommet til betydelig 
nedsat Pris. 

J. B. Larsen. 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

7,30 
7.46 
7,58 
8,13 
8,27 
8,37 
8,45 



VII De have 
en god Kop Kane, 

anbefales del al købe Kaffen hos os. 

Vor rene Javakaffe og 

FroltostKaffe, blandet, giver en 

fortrinlig  Drik. 

Allinge Kolonial— & 

Produktforretning 

floraars=filheder. 

Et stort Udoul85 

Yrafiker til »amer og kern 
er nu Kul Lager til alle Priser oØ i 
alle Størrelser. 

9a6ardine og Xliedesfrafifier 
i mange lyse og mørke "roer. 

JC1crdesfrakker fra 42 Rr. 
Conereoat fra 29 c7fr. 50 øre. 
Lyse melerede frakker J-Cr. 35,50 

l'ijefrakker i GOnereoat og kulørt 
cfflopde. 

6'noereontfrakker til Xrenge 
2 til 5 ,Har. 

~IL 	 

BORNA smager delikat. 

Magasin du Nords Udsalg 
crize Victor 9Ianek Allinge 

Miksed Majs. Plata Majs. 
Hvede, Byg, Havre, Blandsæd 

leveres I hel, valset, knækket og  finmelet Tilstand. 

Grove danske Klid, pæn Vare. 

Et Parti Havre sælges saalrenge Forraad haves til 23 Kr. pr. 100 kg. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

scor nordamerikansk Mais 
g samme 	paa Lager i 

valset, knækket og gruttet 
Tilstand. 

Prima SvIneskraa si Hvede, 
Byg  og Mais. Prima dansk Hve-
stromel til S.naagrise. Grove wide 
Hvedeklid Grove, danske Rug. 
klid. 

Vi noteret billigste Dagspriser. 

Nordlandets 

RandersModfoder 
for Malkekvæg og Ungkvæg 

Pris Kr. 25,50 pr. 100 kg, in :zrek. 

Rullers Biod og Syirigleder 
Pris 26 Kr. pr. 100 kg, fri Sæk. 

Ond( Klidmelassefoder 
Prima friskla% el. 

Pris 19,50 pr. 100 kg, fri Sække. 

Nordlandets findelshos, 

HUK Foloorafiegareler 
Film, Plader, Papir og  Fremkalder 

i stort Udvalg. 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahamsen. 

Tlf. Sandvig  55. 

Et Parti godt monterede 

Herrecykler 
sæl ges pr. kontant for 150 Kr. pr. 
Stk. 

.917. C. Yunefi J 

Fra Fabriken GRAND DANOIS 
har vi 

Kfid- og horoder til 11ROS 
og  Spec.Kirlifriiefoder, 
som sælges r større og  mindre Vægte 
efter Behag. 

Nordlandets handelshus. 

Vort irliejlislaj 
er det berige til Prisen. 

Blaa Jakker 	 5,00 
Ekstra svære Jakker 	7,00 
Blaa Benklæder 	 5,50 
Graa Buchskinds Benklæder 7,25 
Molskindsbenklæder 	9,00 
Overalls 	 8,50 

Nordlandets 113111101S1111S. 
De bekendte gode Englebert 

Gummisaaler og Hæle 
jaas hos 

M. C. Fund, Allinge. 

Fortars Nyheder! 
Herrelingeri 

i Halte, Huer, Seler, Kraver, Slips 
Sokker i smukke og gode Tin g. 

Sports-Klædninger og  Rideben-
klæder, Motorjakker og  Regnfrakker, 
samt hvide ,og gule Satins Klæd-
nin ger. All i alt stort Udvalg  I alt 
hvad der henhører under Herrebe-
klædnin g  til billigste Priser. 

Rir Damer. 
Nye Ting  I Uldmusseliner og  

Vaskestoffer, Silketøjer, uldne Kjo-
letøjer i pænt Udvalg. Skørter, For-
klæder, Golfjakker og  Strømper I 
største Udvalg. 	Dertil et stort La- 
ger af Lærreder, Bomuldstøj, Dyne-
tøj, Gardiner og  alt hvad der hen-
hører til Manufaktur I Nødvendig-
hedsartikler III aller billigste Priser. 

uens Wansen. 

`Qtrisen bålessen, sÆllinge 
Telefon 100. 

Aflæg min Forretning et Besøg inden De 
bestemmer Dem tor en ny 

moderne' 
Foraarsfrakke eller Kjole. 

U !valget er i AarI. dobbelt saa start som tidligere. Forarbejdning og 
Stollerne pas Hajle med del bedste, der tilbydes. 

Priserne er nu fra 15 —90 Kr. ior Frakker, 8,85-60 Kr. for 

Kjoler. 	Uldne Kjoletojer i Satin, Caschrnir, Gabardine, Che- 

viot, Serges og glatvævede Stoffer. 

Uldne Kjoletøjer fra 2,45 i dobbeltbredde. 

Gardintø jer, hvide og crem i stort, pr, 	Udvalg 

Uldlaepper. dansk Fabrikat. svære Kvaliteter. 

Ekstra Satinbolstre, enkelt og dobbeltbredde, 

i smukke Mønstre og Farver. Priserne yderst billige. 

Herreklædninger. 
Blaa Cheviotsdragter, alle Størrelser fra 59,35-63,35  kulør- 

te 50 Kr. Drengedragter fra 17 Kr. 	Klæde tit Herredragter 

fra 7 Kr. pr. m. 

Vadmels-Golfjakker. 
glatte og stribede, passende til Spadsere- Cykle- og Sportsbrug. 

Spadseredragter, 
i biml Cheviot og lyse Klædesstoffer. 

Tricotage. 
Dame- Herre- og Børne-Uldtrøjer og Benklæder. 

Strøm per. 
Udvalget omfatter flere Hundrede Dusin i Bomuld, Macco, 

Flor, Silke og Uld. Prisbillige og alle Størrelser. 

Hvidevarer. 
Dowlas, Medium, Bomuldsvarer, Dynesatin til Overtræk, 

Dækketøj og Haandklædedrejler. 

Uldgarn, 
sort, graat, hvid og kulørt fra 2,25 pr. halv kg. i sort. 

Dame- Herre- og Børne- 

Regnfrakker. 
og Slag med Hætte fra 10.00 

Herrevask. 
Manchetskjorter, hvide og kulørte. Stribede Flonelsskjorter, 

samt Dowlas og Bomuldslærred, Kraver, Flipper, Manchetter, 

Slips og Humbug. Handsker, Seler .m m. 

efir.ffien,iressen,ftllinge. 
Telefon 100. 

BORNA er bedst og billigst 

Hatte, Huer og 	Bedste dansk Fabrikat af 

Kasketter 	Flormelis, Topmelis, 
1 Hugget Melis, stødt Melis, 

Demarara Kandis, samt 
anbelales til meget billige Priser. 	Ægte St. Croix Sukker, rent 

Filthatte i alle Farver 	6,75 
	

og lyst, ægte Liverpol Rør- 
Sportshuer fra 	 4,00 sukker, lyst og kraftigt. 

Sidstnævnte Sorter er Produkt a! Blaa Kasketter fra 	4,00 
Sukkerrør, og  er derfor meget le- 
de og  kraftige, og  bør anvendes til 
Bagning  og  Madlavning. 

Nordlandets handelshas. 

er hjemkommen og sælges til me- 
get billige Priser. 
	 Friskbrændt 

Ægte blaa engelsk Serges 125,00 

Graa engelsk Habit, 

Habiter leveres efter Maal paa 

syet efter Maal, 89,00 i Sække er oplosset i dias* Dage. 

Priserne er betydelig lavere og  ined 

Rabat for større Partier. 

Åalhoro Porttand hild 

faa Dage. 	

Nordlandets handelshus, 
Nordlandets handelshus 

Nordlaildels  

Nye Klædevarer 



kilens Rubrik 

Fineste danik Fabrikirt 

i >tig Pakker. 

HASLE! 
	

HASLE! 
Mit Fotografiske Atelier bringes i velvillig Erindring 

Billeder forstørres , ogsaa efter indsendt Billede) 
Billederindrammes, Bøger indbindes 

Ligeledes anbefales stort Udvalg i Tapeter! 
Maling færdig til Brug samt bedste Kvalitet Fernis, 

Ved kontant Betaling gives 10 pCt. Rabat paa 
Tapeter og 4 pst. paa alle øvrige Varer. 

Cfiarles eSvendsens flerfølger 
Tlf. 60. 971. [Poulsen. 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. ) 

i4NGASIA, Fikse 
a" 	DU 	 w 

NO RI) 	Nyheder 
i Manchetskjorter, Bindeslips, stribede og tærnede Mønstre. 
Hatte. Huer, Kasketter. - Sokker i Uld, Silke og Bomuld, 
alle Farver. - Seler, Undertøj, Flipper m. m. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

BORNA er god ! 

sirbejddtj og 
Underbeklædning 

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have 
noget, der er godt. Jeg har det største Lager til de billigste 
Priser. Drengedragter føres paa Lager i alle Størr. fra 20 Kr. 

Jens Hansen. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms lievelobil margarine 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højtine Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

m Svømning. 
Svømning er en at de ældste I-

drætter. Allerede de gamle Ægyp-

lere dyrkede den, og i det gamle 

Grækenland var Svømning anset 
som en at de allerbedste Idrætter, 
og som et fortrinligt Middel til at 

frembringe en smuk harmonisk Le-

gemsbygning. 
De gamle Nordboere var beremle 

tor deres Færdighed I Svømning. 
Du kender fra Nordens Historie 

Beretningen om Kong Olav Trygvu-

son, som under Slaget ved Svolder 

sprang ud fra Ormen hin lange og 

segle al redde sig ved Svømning. 
Mange andre Eksempler at lignen-

de Art kender vi fra Historien. 

Ogsaa i vore Dage hører Svøm-

ningen til de yndede Idrætter. Den 

dyrkes endog svaledes, at den flere 
Steder I Udlandet er indfort 3001 

Fag i Skolen. Foruden den rent 
praktiske Betydning Svømning har, 

ved at man kan redde sig selv og 
andre, har den stor aanitter Belyd-

ning. 

Billederne her er fra Svømmeba-

ainer, hvor Vandcc holdes i jævn 

Temperatur hele Aaret rundt. Pan 

del første Billede ses Svømmeun-

dervisningen midt i Vinterens Hjer-

te. Ogsaa morsomme Optrin fore-

kommer saaledes som du ser her, 

hvor en Flok unge Piger med Bind 

for Øjnene forfølger en dygtig Svøm  

merske, som ringer, dukker ned un-
der Vandet, dukker op Igen paa et 
uventet Sted I Basiner. 

Det er kun Amerikanerne, der 
kan tillade sig at bolde en særlig 
Svømmehal, hvor Drengene kan 
lære ,Crawl• og andre niere mo-
derne Svømmemetoder, her hænger 
de i en Karrusel, og naar Læreren 
tæller et to, ei -to, saa gaar det 

rundt med lange, sejge Tag. Ind-
Randing paa et, og Udaanding paa 
to, for du ved vel nok, al regelmæs-

sig, taktfast Vejrtrækning er noget 
at det elleryigligstt ved Svømning. 

Da din Fader lærte at svømme 

skete det niaaske paa den Maade, 
at han blev sat ud i Vandet, og 

sne ureelle han se at klare sig som 
han bedst kunde ind til Land. Nu 

gear det mindre haardhrendel til. 
Her ser du nogle Dænge, der ligger 

i en Sele paa [.and og lærer Tage-

ne. De lagr derved gode Betingelser 

for at klare sig den Dag, del bliver 
deres Tur at tage Spinget ud I det 

vande Element. 

Ogsaa du skal lære at svømme 

og det var ingen Skade til om du 
saa smagt begyndte at indstudere 
Svømmebevægelserne allerede nu. 

Delle Billede fortæller dig om et 

Par smart Krøblinge, 30111 .ogsaa 

gærroe vil glæde sig over Legen i 

Vandet. 011e ser man, al Folk, som 

har svært ved at gaa, at de kan op-
tion en rel betydelig Færdighed 

al bevæge sig i det vande Element 

som jo paa en Maade befrier dem 

for deres Legemes Tyngde. 

Husk, hvis du bader sammen 

med et Barn, som har en Legems 

fejl, aldrig at seere det ved Bemærk-
ninger om denne Fejl, men leg med 

del som med dine andre Kammera-

ter. 

Onkel Peter. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Henne-Nand•Ig 

Fra Rønne 	8,20 2,00 6,20 
- Nyker 	8,37 2,19 6,39 
- Klemenker 	8,50 2,36 6,56 
- Re 	 9,06 2,52 7,12 
- Tein 	9,21 3,09 7,29 
- Allinge 	9,32 3.22 7,42 
- SandviL 	9,40 3,30 7,50 

t armvis--runewe 

(tt (t 
Fra Sandvig 	11,30 10,00 4.20 835 - Allinge 	11,40 10,08 4,28 8,23 
- Tein 	11,55 10,19 4,39 8,34 
- Re 	12,1010.36 4,56 8,51 
• Klemensker 12,30 10,56 5,16 9,13 

Nyker 	12,46 1130 5,30 9,25 
- Rønne 	1,10 11,30 5,50 9,45 

-1-) Løber kun Lørdag. 
H-) Løber ikke Lørdag. 

Søn- og Helligdage. 
K unne 

Fra Rønne 	8,45 
- Nyker 	9,03 

Klemensker 9,19 
Rø 	 9,35 
Tein 	9,49 
Allinge 	9,59 
Sandvig 	10,05 

Sand•Ig-Hme 
Fra Sandvig 
	

0,35 6,00 
	

9,35 
- Allinge 
	

0,43 6.08 
	

9,43 
- Tein 
	

0,52 6,17 
	

9,52 
- Re 
	

1,07 6,32 10,07 
- Klemensker 
	

1,25 6,50 10,27 
- Nyker 
	

1,36 7,01 10,36 
• Rønne 
	

1,55 7,20 10,55 

Gardiner 
Smukke Mønstre, billige Priser. 

E. Abraharnsen, 
Telefon Sandvig 55 

Traadvæv 
i alle Demissioner er alter pars La-
ger. 

Miner Roiontaf,  og 
4;rOuttforretutug. 

Havregryn. 
Fin Vare a 23 øre pr. V, kg. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Mod Stivsyge. 
Fin og lys Svinetran haves nu 

paa Lager. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Bornholmske 

Koge-Ærter 
koger godt ud. 

2S øre pr. Halvkilo. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Tagtizere. 
Ltedertngpap. lcopalpap, rod 

Tjæremaling. Karbolinlum. 
Særlig gode Kvaliteter i A31. 

AlliDge hind- og Produktforretning 

	Ir 
12,35 
12,53 
1,09 
1,25 
1,39 
1,49 
1,55 

7,50 
8,08 
8 29 
8,34 
8,54 
9,00 
9,12 

Qryl' ReP  Vi har Eneforhandling 
„ af det ægte 

'ZEPIHR REFORM N111111E31 
Spar Penge - Spar Vaelt. 

Bemærk Varemærket. 	 ^ Va rem 

Nordlandets Handelshus. 
Ny 

sending Isenkram. 
Spisestel og Servantestel. 

stort Udvalg i 
Glas, Kopper og Tallerkener. 

Prisen meget lav. 

Allinge kolonial- og Produktforretning 


