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Vore Læsere 
undrer sig sikkert over, at .Nord-
bornholms Ugeblad* ikke mere har 
sit sædvanlige Format. Papirfabrik, 
kerne har imidlertid siden den store 
Arbejdsstandsning haft arta mange 
Ordrer liggende, at de Ikke rettidig 
har formalet at tilfredsstille deres 
Kunder. Vi er derfor nødsaget til 
et benytte de forhaandenverende 
Papirformater indtil den os lovede 
Fabrikation bliver færdig. Vi har 
dog Tilsagn om at fan Leveringen 
først i meste Uge, og kan da straks 
gå* over til det vante Format. 

Vandring. 
—a— 

Jeg vandred ad natlige Stier 
og hørte hver spæd Melodi, 
som i de susende Skove 
brused min Sjæl forbi. 

Jeg vandrede Dage og Nætter, 
jeg hørte Naturens Røst, 
hver jublende Fryd, hver Klage 
der steg af dens sukkende Bryst. 

Jeg vandred i solrige Dage, 
naar alt sanded bævende Lyst, 
men helst i de duglunge Nætter, 
naar alt var grublende tyst. 

Jeg vandred ad natlige Stier 
og hørte hver spæd Melodi, 
nynnede med de Sange, 
som brused min Sjæl forbi. 

Jørgen Vlbe. 

8-9 Personers Bil 
udlejes til kortere og længere Ud- 

flugter. 	Moderate Priser .  

?Isel !Pedersen, .Tein. 
Til. Allinge 67. 

gotor-petroleum. 
Motor- Smøreolie, Konsistensfedt, 

Pudselvist anbefales 

ff. 	dearsen, .2.11inge. 

Groft spansk Salt. 
Fineste ulinieret Køkkensalt, 

Fint Høsalt, 
Fineste Bordsalt, 

i Sække med 50 kg. meget billigt. 

Tjæremaling. 
Rødbrun, gul, gren. 

Bedste og billigste Maling til 
Plankeværker, Stakitter, Triaskure 
og lignende. Faas i 5 kg. Spande 
hos 

g!3, Larsen. 

Udgivet at et Interossentskab. — Ansvarshavende Otto Gornitzka, — Trykt i Allinge Bogtrykkeri 

Illrellgfinr I et Antal nf 1800 EksempI. III filte Hjem I Allingle.Sandvfg. °hiker, Itntoiker, Re* og Klt.menskikr 
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ord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I et Arial af mindst 160(1 Exe" pi. 

4.g loreindee jrenrient Mistralens! eller vrd 
vorr Bud I Allinge. Sandrig, 01s4er, Fni-
alker, F. ag Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ilar den Jil?Sil Udbredelse t Nordre Ibrded 
Ottes, tast r ethrert ilfern og egner sig der-
pr bedst III Avertering. 

,, Nord- Bornholms Ugeblad" 
,,pidest gwrne 43timadigwrilser q/ ankrer Art 
8 sasom Kkb, Salg, Formirigyneddelebtr, 
tfter,  nier 41 lysrylrivr, Arkhurier str. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
dkaa, hrer Fredag, kan bestilles paa alts 

Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. haivaarlig. 

I Vaaren. 
Jeg føler Vantens milde Pust 

saa viarlige, saa blide, 
mens alle Spirer grønnes og 
du vandrer ved min Side, 

Vi vandrer i den lyse Var 
mens nye Verdner fødes, 
og uye Sange spirer frem 
naar vore Læber mødes. 

Jeg stirrer vaarberuset mod 
den nye Foraarshlmrnel 
der møder jeg dit blanke Blik, 
hvori jeg saa mig svimmel. 

Og Himmelen er ble!' af Fryd 
med Skyer foraarshvide — -
og du, min Lykkes unge Vaar, 
du vandrer ved min Side. 

Trouvr. 

Mellem Himmel og Jord. 
Oversat af S. B an g. 

—x- 
— Godaften George ! 
— Godaften ! — del er forreste)) 

temmelig sent til at være Aften, ikke 
sandt ? 

— Naa ja, enten for sent eller for 
tidligt, Nu slaar Klokken tolv.* 

— Ja, del hører jeg. Ved du 
hvad; jeg kan ikke høre Klokken 
slaa 12 paa Raadhusuret uden del 
løber mig koldt ned ad Ryggen. 

— Er du ræd for Spøgelser, Ge-
orge ? En Mand som du, der arbej-
der mellem Smelteovnene og stadig 
ser de underligste Skygger og flak-
kende Lys fra den, du skulde have 
overvundet den Slags Overtro. 

— Ja, naturligvis. En Mand ar-
bejder ikke sit halve Liv paa Natte-
vagter uden at komme over det. 

— Men hvad er det da du er saa 
bange for ved Midnat? 

— Mine Nerver har 1:sad et Chok, 
som de aldrig forvinder, og det var 
noget meget uhyggeligere end el 
Spøgelse, som bibragte dem det. 

— Ae, George, lad mig faa Hi-
storie!). Jeg indestaar for al mine 
Nerver kan taalc deri. 

Min Ledsager og jeg gik ud og 
ind blandt de score Smelteovne og 
saa paa de sorte Arbejdere, nøgne 
til Livet og stadig tørrende Sveden 
af Ansigtet, medens de ledede det 

Idglødende Jern, der som en Elv 
lel) fra Srnelteovnene ill de Støbe-
forme, som var færdige til at optage 
det, Et underligt Syn, og jeg var  

sari interesseret i del, at jeg helt 
glemte Georges Historie ; men da 
vi stod ved Foden af en umnadelig 
Ovn, hvis Skorstenspibe hævede sig 
henimod 130 Fod over vore Hove-
der, sagde George pludselig ; 

— Delle er den Skorsten jeg for-
talte om, som ødelagde mine Ner-
ver. 

— Den ser svært høj ud I 
»Høj? — Du skulde se den oven 

fra, de kan du laa et Begreb om 
dens Højde. Det er 5 Aar siden nu 
— 14. Februar —, man var ved at 
reparere Skorstenen, og den blev 
derfor helt ovenfra og ned omgivet 
af Platforme med Stiger imellem. 
En Dag sagde jeg til min Kamme-
rat, Jim Edje — jeg var nemlig ikke 
Formand den Gang ; — jeg kunde 
have Lyst til al klatre op til Toppen 
før Stigerne bliver taget ned. 	- 
Jeg ogsaa, sagde Jim, lad os gøre 
det i Aften. — Saa i vor Fritid — 
vi har Fritider ind imellem, for at 
kunne holde Varmen ud — log Jim 
og jeg vore Trøjer paa. — Det er 
nemlig koldt deroppe. Vi gik bag 
om denne frygtelige Smelteovn og 
begyndte at klatre op over Stigerne, 
passerede den ene Platform efter den 
anden, og Vinden blæste stadig 
stærkere. Tilsidst stod vi paa den 
Krans, som gear rundt om Toppen. 
Den ser lille ud herfra ; men man 
kan magelig elan deroppe. Lige 
under den var der en Pia nkeplatform, 
som tager af, saa det ikke ser saa 
svimlende højt ud. Det var forfær-
delig koldt, saa vi var næsten stiv-
frosne, men vi nød alligevel Udsig-
ten. De Tusind Lys fra Byen blin-
kede op til os, og den store Kirke 
saa ud som en Peberbesse med et 
Lys i. Vore Smedjer, som ser ret 
store ud her, var som en lille Bag-
gaard, set oppe fra. 

Jeg begyndte at finde det uhyg-
geligt og sagde til Jim : .Lad os 
gaa ned, jeg har faaet nok af det', 
og saa begyndte vi at klatre ned 
igen. Vi havde klatret omtrent en 
Tredjedel, da Jim sagde : .Lad os 
standse et øjeblik paa deri næste 
Platform og se ned". Vi kunde 
nemlig ikke se ret ned fra Toppen, 
»Det er den sidste Anledning vi har, 
og der kan vi holde os fast ved en 
Stolpe,' 

De vi naaede den næste Afsats, 
standsede vi allsaa og saa forsigtig 
ned, Hvor umaadelig dybt var der 
dog endnu under OS. Det nytter 
ikke at spørge, hvorledes det hændte, 
jeg kan umuligt forklare det. Alt 
skele saa pludselig. Maaske blev 
jeg svimmel ; men jeg tror nærmest 
jeg gled, for jeg faldt nied Benene 
foran. Hi jseindretningen for Sten 
og andre Ting til Arbejderne hang 
netop ud for det Sled, hvor vi var, 
og ved et Under fik den store Krog 
i Kæden fat i min Trøje. Der hang 
jeg, hundrede Fod over Jorden, og 
ventede hvert øjeblik at min gamle 
Trøje skulde give efter, og at jeg 
skulde falde ned og blive knust. 

Sagde jeg knust ? — Nej. meget 
værre end det. Touget maa have  

været hængt op paa en løs Mande, 
for da min Vægt kom paa Krogen, 
sari Jim, at det gav efter, saa jeg 
kom til al hænge 6 Fod nedenfor 
del Sled, hvor han stod. Jeg kunde 
ikke se Jim, da jeg hang med An-
sigtet nedad. Lige under mig saa 
jeg Toppen al den nærmeste Smelte-
ovn, og jeg vidste da, at om jeg 
faldt, vilde jeg dumpe ned i det 
glidende Metal. Fyrbøderen tab-
nede netop Døren og fyldte mere 
Brændsel paa, og den Maade paa 
hvilken Ilden idet samme blussede 
op, var nok til at mit Hier blev 
hvidt. Jeg raabte til Jim, men fik 
intet Svar. Saa vendte jeg mig for 
al se op, men mærkede, at det knak 
i Trøjen. Aldrig i mil Liv har jeg 
halt et saa brændende ønske torn 
da jeg ønskede at Trøjen maalre 
holde. Som en Steg paa et Spid 
over Ilden hang jeg ganske stille 
og turde ikke røre mig mere. 

Da drejede Krogen og jeg skreg 
højt i Rædsel. Langsomt gled jeg 
nedefter. Tovet var ikke fæstet fast 
nok, min Vægt bragte det til at dale, 
først ganske langsomt, saa hurtigere. 
Varmen fra Dybet blev uudholdelig, 
og Svovllugten var ved at kvæle 
mig. Jeg vilde roabe, men Stem-
men sad fast i Halven og Sveden 
dryppede som Regn fra mit -Ansigt. 
En Knap gik ud af Trøjen, jeg holdt 
den sammen med begge Hænder 
og lukkede øjnene for ikke at se 
Ilden under mig. 

»Jim, Jim i" skreg jeg endnu en 
Gang. — „Ja, her er jeg, gamle 
Vent" 

Saa ved jeg ikke mere, jeg be- 
svimede af Glæde. Jim fortalte mig 
bagefter, da jeg blev rask efter den 
Hjernebetændelse, Ophidselsen hav-
de paadraget mig, at han nær var 
falden efter mig af bare Forfærdelse, 
men han var ikke den, som spildte 
Tiden, naar han vidste at hans Kam-
merats Liv hang i en Traad, selv 
om Traaden i delte Tilfælde var 
temmelig tyk. Først prøvede han 
paa al nas Tovet med Hænderne, 
men det var umuligt. Da kom han 
pludselig til at huske en Gribehage, 
som han havde ser paa den øverste 
Platform, og entrede op efter den. 
Da han kom ned igen var jeg for-
svunden, og, frygtende det værste, 
løb han hurtigt nedover til han hk 
Tag i mig med Hagen ; det var de 
han talte til mig. Resten gik let. 
Jeg blev halet ind paa Platformen, 
og Jim tilkaldte Hjælp ; men det 
viste sig umuligt al las baaret mig 
ned ad de smalle Stiger. Saa gik 
nogle Arbejdere til Tops og drejede 
Hejseværket, en jeg undgik Smelte-
ovnen, Derpan fæstede de mig at-
ter til Tovet og hejste mig ned her, 
hvor vi stav ; men de havde jeg 
endnu ikke laset Bevidstheden til- 
bage. 

— Men hvorfor bliver du saa 
uhyggelig tilmode naar Klokken slagir 
tolv ? 

— Jo, for den Gang jeg hang 
mellem Himmel og Jord slog den 
tolv, og jeg troede det var sidste 
Gang jeg hørte det. 

Hatte, Huer og 
Kasketter 

anbefales til meget billige Priser. 
Filthatte i alle Farver 
	6,75 

Sportshuer fra 
	 4,00 

Blaa Kasketter fra 
	4,00 

Nordludels llaidelshose 
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kues hild( 
Al alle iek ende Væsener ei Men-

ireskebarnet del mest hjælpeløse. 
Selv en Kattekilling paa et Par Uger 
kan klare sig i Land, hvis den km-
etes i Vandet. Del kan Barnet ikke 
og mange voksne, vel de fleste hel-
ler Ikke, 

Du, som sikkert er en ivrig Læ-
ser al Børnenes Rubrik har natur-
ligvis lært at svømme, og bliver Dag 
for Dag dygtigere i denne Idræt. 
Men enhver Færdighed medfører en 
Forpligtelse, og en skønne Dag 
kan du [iranske blive stillet overfor 
den Opgave al skulde redde et 
druknende Medmenneske. Det er 
en meget svær Opgave, og det er 
derfor godt, hvis du i Tide indøver 
nogle al de Greb, som Erfaringen 
har fastslaget som de bedste. 

Er et Menneske kommet ud paa 
dybt Vand, og det ikke kan klare 
uden Hjælp, saa brug først og frem-
mest din Forstand. En Dreng paa 
12-13 Aar kan ikke bjærge en 
Mand paa 1(10 kg. i Land, men lem 
Iran maliske kaste et Reb ud til ham 
eller paa anden Mande hjælpe hane. 
Er det derimod en jævnaldrende, 
som du mener rit kunne magte, saa 
grin roligt og besindig til Værks. 
Riv Tøjet af dig, svøm roligt ud, 
saa du ikke kommer staksandel 
eller enddog aandeløs til dit Maal, 
thi først da begynder Vanskelighe-
derne, 

Nærm dig forsigtig den nødsted-
te bagfra. Grib ham om Armene 
lige overfor Albuerne, eller hyle han 
er ret rolig, om Hovedet, og svøm 
ganske rolig baglæns ind mod 
Land med ham. Hellere et længere 
Stykke med Strømmen end et kor-
tere Stykke mod Strømmen.. 

9rinza dæk 
og Tanger 

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

Stort Udvalg til 
Priser 

Reparationer udføres. 

N. C. Fund', 
Allinge. 

Overretssagfører 
4bojesen .7Cofoed, Rønne 

2Iortensgade 17. 

inkassation, Elekumentikrivaing m. m, 
Træffes f Hasle Onsdag Formel. 

Olsker 
Statssliatten for 2det Halv-

sar 1921-22 modtages ved Meje-
rierne Humledals og Kajbjerggaards 
første Udbetaling. 

Skatten maa være indbetalt inden 
27. Juni, hvorefter Udpantning vil 
blive foretaget uden videre Varsel. 

Sogneraidet. 

eneget nedsatte 
• 

Søn- og Helligdage.  

Henne-Sandvig 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

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 

7,30 
7,46 
7,58 
8,13 
8,27 
8,37 
8,45 

Havem6blerne 
bedes bestilt nu. 

L.C. trifli, 

Maskinsnedkeri, Klemensker. 
T11, re Nr. 13. 

Den bedste Cykle, 
til den billigste Pris køber De hos 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen, Allinge, 

Afbetaling indrømmes. 

Lemallaleplver. 
5 øre. 

a &B. £azDtn, 
Telefon Allinge 12. 

rrir_TIVID)=1=1., 
Kogt, røget Laksi Danser. 

Ruget Laks 1 Skiver i -Danser 
Franske Sardiner 

Olie og Tomat. 
Norske Sardiner 

å 011e og Tomat fra 40 Ore. 
Ragede Slid 1 Tomat, 

Gaffelbidder. 
Anehlovis. 
Benfri !sild 

Rejer, Tinslinger 
asters, Carlar 

Thuntisk 
Leverpotitei 

med Trailer 1 Danser 
Bedste Kvaliteter, billigste Priser. 

D. B. 2CL.Z.U/ke, 

Såndkaas Strandpavillon 
begynder den daglige Koncerr Sct. Hans Aften 

Stort Sct. Hans Blus. 

12 n 113 Personers 

TURIST-BIL 
udlejes billigt. 

C. Hjorth. 
Tlf. Hasle 131. 

Olsker Brugsforening 
Butikken er lukket 2. Dyrskuedag 

(28. ds.) hele Dagen. Fjerkræ mod-
tages derfor Torsdag Morgen. 

En ung Karl 
som vil følge Heste og deltage i 
forefaldende Arbejde, kan fart Plads 
pari 

Kildesgaard i Olsker, 

Slaamaskine 
En brugt Slaamaskine er til Salg. 

Smed Mogensen, 

Tlf. Ruis 75. 

El Par sorte 
Ruskindssko 

(Nr. 39) er til Salg. 
Billet mrkt. „Sko' bedes indlagt 

pari Bladets Kontor. 

roll~141111~% 

~Iliuge Biograt, 
Søndlig den 25, Juni Kl. 8 

Sidste Del af 

HADETS HUS 
Masken falder. Spændingen udløses. 

Den forlorne Søn. 
Grinagtigt Lystspil fra Nord, Film. 

I Hovedrollen Fr. Buch m. II. 
11/ 

11,11,41,41M1141~1191199 

Kartofler til Salg. 
Kildesgaard, Rø. 

Sandvig-Retarme 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
RØ 
Klemensker 
Nyker 
Rønne H 

Sandvig-Bønne 

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 
Rønne H. 	10,45 7,10 10,30 

10,27 6,52 10,10 

En omtrent ny egetræsmalet 

Bufet mad Spejlopsats 
og to pæne Hængelamper er til 
Salg, 	Opsynsmand L u n d, Ruts 
Plantage. Til. Klemens n. 59. 

Der gælder meget lavere Priser pas 

Alle klor glaserede Irer og Kryber 

Paa ovenstaaende Billede ser du 
a (Armtaget, b) Hovedtagel, og c) 
viser, hvorledes en Svømmer, der 
er blevet træl, eller som alen anden 
Grund f. Eks. Krampe i Benet ikke 
selv kan klare sig i Laud, blot ved 
at lægge Haandfladerne paa S/11 
Redningsmands Skuldre føres frem 
al denne ved almindelig Brystsvøm-
ning. Prøv det I 

Selv om et Menneske har været  

emder Vandet ti Par Minutter, dam 
dels Liv oftest til M tedde, rum 
man uopholdelig foretager de rigti-
ge Oplivningsforsøg. 

d) Grib den bevisfløse og ryst 
ham et Par Gange, sari Vandet, 
som har sandet sig I hans Mund 
og Svælg, løber ud. e) Læg hans 
Hoved pas hans Arm, sne Mund og 
Næse er fri, og idet du planter beg-
ge dine Hænder pas hans Bælte-
sted, udøver du med dl! l.egems 
Vægt et sandært Tryk, at Luften 
drives ud al Lungerne, idet du lang-
somt tæller et-to. f) Dernæst rej• 
ser du dig paa Hug, saa du vel 
beholder Hænderne pis hans Ryg, 
men intet Tryk udøver, derved strøm-
mer Lullen aller ind i hans Bryst, 
medens du langsomt tæller et-to. 

Saaledes skiftevis trykker du og 
slapper Trykket, indtil den forulyk-
kede selv kan sande. 

Jeg vil dog ikke slutte denne 
lille Anvisning uden udtrykkelig at 
gøre dig opmærksom pas, at den 
Person, der er i Færd nied al druk-
ne, er livsfarlig at komme i Nærhe-
den af. Vedkommende griber om sig 
og klamrer sig til sin Redningsmand, 
ja trækker :ham ofte med sig ned 

Dybet. Derfor sagde jeg ; Nærm 
dig ham bagfra. Men griber han om 
dig maa du vide at frigøre dig for 
dette Greb, 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Re 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

Køreplan. 
gyldig fra 1. Juni for 

Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
Lynne-Mandyig 

9,50 5,40 9,10 
9,57 5,48 9,17 

10,06 5,59 9,26 
10,22 6,16 9,42 
10,38 6,33 9,58 
10,50 6,45 10,10 
11,10 7,05 10,30 

8,00 
8,17 
8,30 
8.46 
9,01 
9,12 
9,20 

12,50 
1,10 
1,28 
1,46 
2,04 
2,17 
2,25 

7,25 
7,42 
7,55 
8,11 
8,26 
8,37 
8,45 

Vi bar Lager af alle Slags. Ved starre Køb og kontant Beta-
ling gives stor Rabat i 

Nordlandets Handelshus. 

N-, kik' 

Her ser du, hvorledes Figuren til 
højre har slynget sine Al iste one 
Figuren til venstre. Frigerelsestaget 
besinar i art lægge venstre Arm bag 
om Ryggen pari Vedkommende og 
melte Hanntlen under Hagen paa 
barn og presse til. Det skal nok 
hjælpe. Prøv det for Spøg med crr 

Kammerat. Men først og fremmest 
ingen Dumheder, hverken f, som 
kan svømme ej heller d, som ikke 
kan del. Der arkkontraer hvert Aar 
i Badesæsonen saa mange ved Druk-
ning, at Tallet maa fylde os med 
Forfærdelse og i de fleste Tilfælde 
kan man sige, al disse Mennesker 
mistede Livet ved Tankeløslied og 
Uforsigtighed. - Lær al svømme I - 

Onkel Peter. 



Vi har lige oplosset: 

B. S. Y. store Dampkul I 

Ny 

Sending Isenkram. 
Spisestel og Servantestel. 

stort Udvalg i 
Glas, Kopper og Tallerkener. 

Prisen meget lav. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Vil De have 

en god Kop Kaffe, 
anbefales det at købe Kaffen hos os. 

Vor rene Javakaffe og 

FroKostKaffe, blandet, giver en 
fortrinlig Drik. 

Allinge Kolonial- & 

Produktforretning 

Stort Nedslag paa Priserne for 

Den kraftige Linoleums-Tagtjære, 
som sælges i hele, halve og kvarte Tønder, samt i Dunke. 

Red gagmdiing, filion i unke. 
Stort Oplag 1 

Nordlandets Handelshus. 

Vens Nansen. 

Cement. 
Ny friskbrændt Cement._ er 

Lager. 

»uge if °Nitid% 
$rabititforrettitug. 

paa 

For at skaffe Plads 
itir ny TrIføislei al Brædder udsælges et større Parti af Restlageret 

meget billigt. 

Stofoniaf- 	f- røbtififforreftling. 

Derbychire store Ovnkul, 
do. store Nøddekul, 
knuste og harpede 

London Beckton Gaskoks, 
som sælges renharpede fra Lager til betydelig nedsatte Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Prisen nedsat paa Majs og Klid. 
Mine Stoloniat & 4rolittftførretnittn 

Vort Arbejdstøj 	Barbermaskiner 
med 6 Blade 	250 øre 

Miksed Majs. Plata Majs. 
Hvede, Byg, Havre, Blandse3d 

leveres i hel, valset, knækket og finmalet Tilstand. 

Grove danske Klid, pen Vare. 	 • 

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

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Fineste jordbrændt 
Prima engelsk Carbolineum. Alle Slags olierevne Malerfarver 

færdige til Brug, samt alle Slags torre Farver til Olie og Kalkma-
ling. Prima Fernis, raa Linolie, Tørrelse, 
Terpentin, Malerpensler, Kalkkoste, 
Tjærekoste sælges i 

giorbinoet klastbel00. 

Nye Kædevarer til nye Priser! 
Alle Slags er nu paa Lager og sælges billigt I 

Nordlandets Handelshus. 

er dc1 bedste hl 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 llaodelshus. 

Nye Klædevarer 
er hjemkommen og sælges til me-
get billige Priser. 

Graa engelsk Habit, 
syet efter Maal, 89,00 

Ægte blaa engelsk Sørges 125,00 
Habiter leveres efterigMaal paa 

faa Dage. 

Nordlandets Halldelshlls 
T ag tiære. 
LLedertagpap. Icopalpap, rød 

Tjæremaling. Karbo1inlum. 
Særlig gode Kvaliteter I Aar. 

Alli~gc Kolonial- og Produldforrelpiog 

Vidder. 
Et Parti godt monterede 

Herrecykler 
sælges pr. kontant for 150 Kr. pr. 
Stk. 

917. e. Tuncfi, 

~N.,./N/N■ 

Forms Wel)! 
Herrelingeri 

i Hatte, Huer, Seler, Kraver, Slips 
Sokker i smukke og gode Ting. 

Sports-Klædninger og Rideben-
klæder, Molorjakker og Regnfrakker, 
satnt hvide og gule Satins Klæd- 
ninger. — — Stort Udvalg I alt 
hvad der henhører under Herrebe-
klædning til billigste Priser. 

For Damer. 
Nye Ting i Uldmussellner og 

Vaskestoffer, Silketøjer, uldne Kjo• 
letøjer i pænt Udvalg. Skørter, For-
klæder, Golfjakker og Strømper 1 
største Udvalg. Dertil et stort La-
ger at Lærreder, Bomuldstøj, Dyne-
tøj, Gardiner og alt hvad der hen-
hører til Manufaktur i Nødvendig-
hedsartikler til aller billigste Priser. 

Barberkoste. 
&beat:blade, Prisen nedsat. 

Strygeremme, 
Barbersæbe, 

Barberspejle, 
Tandbørster. 

Tandcrem, 
Tandpulver, 

Tørsprit, 
Kamme. 
Haarbørster, 

Klredesburster, 
Badesvampe. 

Tavlesvampe, Gummisvampe. 
Stort Udvalg. Billigste Priser. 

Allinge 
Tlf. 12. 	w• ev. 

Røget Laks. 
Røget Aal, 

Salamipølse, 
Spegepølse, 

Cervelatpølse, 
Kødpølse, 

Kalverullepølse, 
Kogt, salt Kød, 
Røget Svinefilet, 

Leverpostej, 
Bajerske Pølser, 

Knækpølser. 
Friske Varer 2 Gange om Ugen. 

Priserne er altid de billigste. 

J. B. Larsen. 

Traadvæv 
I alle Demissioner er atter paa La-
ger. 

%tilsige Rotunials og 
13runftforretuing. 

Havregryn. 
Fin Vare a 23 Øre pr. 1/, kg. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

De bekendte gode Englebert 

Gummisaaler og Hæle 
Nas hos 

M. C. Fund', Allinge. 

Mod Stivsyge. 
Fin og lys Svinetran haves nu 

paa Lager. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Varme Kryddertvebakker 
og Rundstykker fæas hver Morgen i 

P. Holms Bageri. 

, Bornholmske 

Koge-Ærter 
Koger godt ud. 

28 Øre pr. Halvkilo. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Slaget Skinke 
Kogt røget Skinke, 
Røgede Rullebove, 

haves I Reglen altid. 

J. B. Larsen. 



lorllelles Rubrik 

Rep  Vi har Eneforhandling 

Cita 	af det ægte 

ZEPHYH REFORM IMPIETEIJ 
Spar Penge — Spar Vask. 

Bemærk Varemærket. 	 Varett‘24  

Klædninger. 
Stort Lager af Klædninger. 

Af el“tragod blaa Cheviot 75 Kr , smaa Numre 55 a 65 Kr. 
Allerbedste engelske Sergesklædninger i 15 Kr. 
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse 

Bestillinger paa Klædninger modtages, tves efter %al. 
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, 
Fineste dansk Fabrikat 

ns Kg Pakke!".  

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 
• 

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

3tørniaf- e3; 

Nordlandets Handelshus. 

Hønseskaller 
er atter paa Lager. 

Kyllingefoder fra Fabrikken Grand Danois anbefales af Opdreett. 

Kød og Benfoder til Høns. 

?Min« Molottint & 1;rodurtforretuing 

BORNA er god ! 

Arbeiddq 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. Eneudsalg af amerikansk Arbejdstøj og Overalls, det 
bedste, der findes til 8 Kr. pr. Stk, Drengedragter føres paa 
Lager i alle Størr. og Kvaliteter. 

Jens Hansen. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

llorohol ms Oegetabil Nirgariile, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højsne Produktstil eine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

  

  

Bestil Deres Tryksager i illioge Bogtrykkeri, 

(Tars Strand og i Vand. 

Sværdfisken er, som du ved, et 
hurtigt og modigt Dyr. Med sit 
Sværd betænker den sig ikke paa 
al angribe en Hval, ja, man har 
Eksempler paa, at den har jaget sit 
Vaaben gennem en Skibside. Den 
jages al meget hurligsejlende Skon-
nerter paa den Mande, at en Mand 
staar i et lille Jernstativ paa Boug-
sprydet og harpunerer Fisken i Far-
ten. Til Harpunen er last9jort en 
lang Line, ved hvis Hjælp Fang-
sten hales ombord. En mellemstor 
Sværdfisk kan indbringe 40 Dollars, 
men Jagten er anstrengende og 
kræver stor Dyglighed. 

Del Fiskeri, som drives med Ru-

ser, er betydelig lettere. En Ruse 
kan du selv lave ved Hjælp af no-

get fletter Staaltraad og et Par Ten-
debaand, men husk at snitte en 
snild tragtformet Indgang af bløde 

Kviste, hvor Fisken let glider ind 
men vanskeligt kan finde ud. Læg-
ger du Rusen i et smalt Vandløb, 
da kan det være klogt at lave Ind-

gang i begge Ender. Kastes Rusen 

ud i en Sø, da vil at Par Ægge-
skaller gøre Virkning ved at tiltræk-
ke de nysgerrige Fisk. Er der Gjed-
de, man er ude efter, er det ned-

vendigt at indsætte et Par Karusser 
eller andre Smaalisk 1 Rusen. 

Rusen skal ses efter hver Dag, 
og del skal helst være om Morge-
nen, men del kan Jo oprul ske, 
naar du har været ude for at lage 
din daglige Svømmetur. Ganske 
vist skal Rusen udkastes i fersk 
Vand, medens Badningen helst skal 
foregaa i salt Valid, ruen de le 
Ting kan vist ofte furenes. 

Ja, for du husker vel nok, at det 
skulde være en Aftale, at du skul-
de lære at svømme i Anr, saaledes 
al du kan dykke ned og hente en 
lille Sten op 

Saa flot et Nummer, som det, du 
ser paa dette Billede, kommer du 
vel aldrig til at præstere, men det 
er heller ikke nødvendigt. Svømme-
ren har taget Tilløb pas sin Cykle, 
og først et Stykke udenfor Udsprings. 
broen giver han Slip paa den og 
lader den gaa til Bunds, medens 
han selv med en Shlamortale for-
svinder i Seinen, Det er nemlig i 
Paris, det foregaar, hvad du vel 
allerede har gættet ved Hjælp af 
Eiffeltaarnet, som ses i Baggrunden. 

Har du lagt Mærke til, at naar 
du træder ud i Vandet flygter Fis-
kene rædselsslagne. Naar du af oven-
staaende Billede har set, hvorledes 
Fiskene ser os, saa er det jo i Grun-
den ikke saa ureel kelilt. Pas Grund 
af Overfladens Spejlvirkning, er vi 
forsynede med 4 Arme og 4 Ben, 
medens Overkroppen, som er oven 
Vande raa Grund af Straalebryd-
ningeine bliver underlig fladtrykt 
og lavstammet. Det er ikke saa un• 
derligt, at der ingen Fangst bliver, 
naar vi staar ude i Vandet og fisker. 

Onkel Peter. 


