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En Spadseretur gennem
en totusindaarig Gade.
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Fredag den 21. Juli 1922
CCOCCIC0330

stauranten" er et .Tratoria" med
Fortovsservering.
Part alle Gadehjørner ser man Alog forsands genorm Postrcruna eller ved
teret for de forskellige Guder, men
vore
Sandfrit, Olshsr, Rnisktr, Rs og Klemensker
i Køkken og Spisekammer er det
„Nord-Bornholms Ugeblad" overalt Sundhedens Gud Æsk ul ep
Aar din største Udbredelse I Nordre llsrird
og hans Slan ge, der er Motivet i
bilur Lastl liberi Item og sener sig 4rMosaikindliegningerne. I Butikkerne
bidS1
kvaderlog.
li gger der Vaabem Husgeraad og
,Nord-Bornholms Ugeblad" Glasvarer, Blomstervaser, Legetøj
',plags, g es& lgskenditsrelssr 41 snhssr Art
og forkullede Tøjruller, og nu Ironizoonom Kib, Salg, ForeningsrneddsIslssr,
Ejler- &ir AJ lystrtngsr, Auktioner sic.
mer vi til at rigtigt Patricierhjem;
„Nord-Bornholms Ugeblad" Probius Valens' Hus, med DampCentralvarme, Badeværelser med
adtaafr hier Fredag, Ann bestilles paa alle
Postkontorsr saml paa Bladets Kontor og
koldt og varmt Vand, W. C, med
Artsler i Kr. hnivaarlig.
Udekylningeapparat.
Midt paa Bordet I Spisestuen er
et lille Springvand, i hvilket Gæsterne tvættede deres Hænder efter
Maaltidet, Udgravnin gen er foretaget saa forsigtig t, at Fontænen kan
sprin ge den Dag i Da g. Bordet starir
—0—
Gamle Valgopraab, Bad, W. C., dækket med elegant Bronzeservise
Fortovsrestauranter.
og skinnende Glas, som om man
li ge skulde gaa til Bords, og i KøkDe dødes Hus.
kenet er den store Suppeterrin sat
frem, parat til at bæres ind.
I en Artikel i .Nationaltidende'
Lidt læn gere henne paa Vejen
om de seneste Aars Udgravninger i kommer vi til et lille Hus, i hvilPompeji fortælles bl. a.;
ket der har boet en Kunstner CerlI Ud gravningerne kom der om- ales. Han graverede i Ædelstene,
trent for ti Aar siden mere System og der ligger et Signet under Arend hidtil, idet Professor Spinazzola bejde pas hans Værkstedsbord. Ved
lagde Vægt paa, al man ikke som Siden af Kunstnerboden er der et
hidtil, trængte ned gennem Husta- Vaskeri, der kan fungere fuldstængene ogataaledes udelagde det øver- dig, og overfor del ligger „Moraliste af Bygning erne, men prøvede sternes Hus'. Del har laaet sit Navn
paa at aldække disse heil, saa de part Grund af de Indskrifter, der
kom til at staa i sluttede Gader, fuld
findes paa Væggene i Spisestuen,
stændi g som ved Vesuvs Udbrud og som 1 deres sunde, dagligdag;
den 24. August 79.
Moral lyder saaledes:
Paa denneMaade er den 400 m.
.Hold Fred og undgaa alt, hvad
lan g e Vej, Via dell'Abondanza, der
der kan skabe Uenighed.'
førte til Amfiteatret, nu blevet afdæk„Betragt din Næstes Hustru med
ket, og det lønner sig nok Umagen
Ærbødighed,"
at foretage denne lille Spadseretur
„Ungdommen skel møde ved Borfuldstændi g, som man gjorde det i
det med friskvask ede Hænder og
Oldtiden.
Fødder og en ren Serviet, og den
Det umiddelbare Indtryk er dette:
skal lie under Maaltidel."
Hvor har dog Verden paa mange
Og saa tilsidst er der el prægtigt
Maader Brandret sig lidt i disse 19
Marmorpalads, som Arbejderne, der
Hundrede Aet, der udgør vor nye
har deres eg en populære Betegnelse
Tidsregning!
for alt, hvad de finder, kalder „CaSe, der slaar med kæmpemæssi ge
se del Modi"; ,De dødes Hus".
Bogstaver paa den hvide Kalkmur:
Det er et af Verdens største ar,Vælgerel
kæologiske Vidundere. Huset er paa
Stern paa Decius Secundus I"
3 Etager og har tilhørt Oclavius
Og paa næste Hjørne:
Quarlus. Det er udstyret med over„I Alten stor Forestillin g I Puzzuoli
daadig Pragt og Materier, der er
Optræden af Gladiatorer!"
signeret: .Lucius pinxit", og en unEt Par Skridt læn gere henne ly- derjordisk Kølehal. Til denne trak
der Programmet endnu mere spæn- Familien sig tilbage med sine Sladende:
ver, da Vulkanens Udbrud b-egyndte, I Haab om her at kunne und„I Morg en stor Festforestilling
gaa Katastrofen.
i Amfiteatret.
I nogle Dage. har de holdt ud.
Kamp med vilde Dyr
Væddeløb!
Mad og Drikke var der nok af, men
Festoptog gennem Gaderne.'
Heden blev efterhaauden utaalelig,
Saa nuar vi til en fuldstændi g og Ild, Aske, glødende Pimpsten
moderne ,Bat', Marmorbufer'en staar og kogende Lava be gyndte al trændækket og smag Bronceskaale med ge ind.
alle Sla gs Delikatesser. Paa HylderDa sprang nogle al de indelukne er opstillet smukt formede Glas kede i deres Fortvivlelse op gennem
i hvilke der serveredes kolde o g et Vindue ; de naaede dog kun til
varme Drikke. 1 el Hjørne lindes en en Mur, og der ligger de den Da g
hermetisk tillukket Tønde ; da man i Dag. Men tilbage i Kælderen blev
drejede part dens Hane strømmede to un ge Piger, al hvilke den ene
Vendet ud, frisk og klart som i den 'har lagt sit Hoved i den andens
romerske Kejserlid, Udenfor „Re- Skød, og en smuk Dreng ved Si„Nord-Bornholms Ugeblad.
trriags I el Antrit af mindst 1600 Eximpl.
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den af sin Moder, der beder med
himmelstrak te Hænder, og hun beder endnu — 2000 Aar efter I

del er netop det sørgeli ge ved det
Hele.
Vi blandede os en ny Toddy, og
Pemrsen fortalte :
— For snart tredive Aar siden
var jeg Postmedlijælper i en lille
By, der mindede nederdrægti gt om
Sol spreder Lys over Allinge By,
denne her. Den var li gesav lille
Fugle svinge sig højt imod Sky —
og ligesari kedelig. Og dog er det
Solen slaar Smut
over Ostereeens Vande deri By, hvor jeg har tilbra gt mine
gIndesle Timer.
— bringer Bud til min Sjæl
Ira ukendte Strande.
Nuar jeg om Aftenen Klokken 7
havde besør get Posten pen BaneSolen sender sin varmende Kraft— gaarden, la g de jeg altid min Hjemind i Sjælens dybeste Indre. vej om ad Møllevejen, en smuk,
den styrker mil [bæh,
den styrker mit Mod, gammel Gade, med linje Kastanjer,
og gør mig I Hjerte og Tanke helt god, hvis brede Stamme dækkede de
og giver mi g Livsglædens Daab. — 'ase Mure. Del var et af disse Huse,
5011 jeg særlig havarer I min ErinNu, Som mersols Tid er inde,
hun
nu, Mørke og Sorg inaa lorsvinde, dring : der boede en ung Pi ge,
kunde vel være en atten—nitten
nu er Hanbet Hvermands Eje,
Aar, og dejli gere Kvinde har jeg alhvor Haabets Flag end kan vaje.
del g set.
Alt fik ved Lysets Magt
Den Gan g blev jeg saa forelsket
Guds signende Daabens Pagt —
som et Menneske kan blive. Alvilda
alt det straalende lyse skal vejre,
bort alt det gamle, triste og sejre Holm — saadan hed hun — var i
mine Tanker tidlig og silde. Jeg
ved sin marvfyldte Kraft. passede mit Arbejde som i Søvne ;
Edmund Florærts,
Koncertsanger.
dei. var 50111 om jeg kun levede det
Øjeblik om Aftenen, da jeg hastigt
gil: forbi hende. Jeg følte, at Rødmen steg op i mine Kinder og je g
syntes, at jeg havde set, at ogsaa
hun var blevet en Smule red —
Man kan møde Folk asie tit paa se rigtigt paa hende turde jeg,selvGaden, at man fatter Interesse for følgelig ikke. Og alli gevel havde jeg
dem. Saadan gik det mig med Post- ligesom en Følelse af, al hun holdt
assistent Petersen. Vi traf hinanden af mig. Ikke een, men ti Gange bei en lille By for Aar tilbage, og del, sluttede jeg, al nu vilde jeg tale til
der vakte min Interesse, var den hende. Men jeg blev ved at opsætPunktlighed, hvormed han passede te del fra Da g til Dag.
San korn endeli g Skæbnens Time.
sin Aftentur fra Pensionatet til
Det vise Generaldirektorat havde
Cafeen.
Hver Aften Klokken 8 kom lian benfuttet, at nu skulde jeg forflyttes
forbi mine Vinduer — huj, lidt duk- fra den lille sjællandske By til en
nakket og udpræget Pebersvend. Ild( større jydsk By. Om Torsdagen
Alder: omkring de halvhundrede. fik jeg Meddelelsen, om Fredagen
Rent tilfældi gt traf jeg barn paa stod Forflyttelsen at læse i de lokaCafeen en Aften og lige saa tlllæl- le Blade — og Søndag Eftermiddag
di gt sluttede vl os til hinanden. Det skulde jeg rejse. Skæbnen havde
var, som om han søgte mit Selskab tab.
Torsdag og Freda g Aften skrev
— trods de tredive Anes Forskel i
Alder. Enten var del, fordi han jeg Breve til Alvilda, Breve, der efsavnede Selkab I den lille By - ter ny Gennemlæsning havnede i
eller ogsaa var det fordi han havde Papirkurven. Lørdag Alten tog jeg
noget paa Hjerte, som han vilde for- mig sammen — nu skulde del være ;
jet: vilde Ikke rejse fra Byen uden
tælle mi g.
Jeg tror, del var del sidste. En at have aabnet mit Hjerte for Alvilda.
Jeg skrev til hende — saa skeenAften fortalte han mig sin Historie.
VI sad paa hans lille, hyggelige solid som mulig t — hvor forelsket
Un gicarleværelse, og han var inde jeg var, al jeg ikke kunde tænke
paa det Emne, lian yndede at drøf- mi g al leve uden hende, o g at jeg
te : hvorledes malt keder sig med ikke kunde tænke mi g at rejse fra
Anstand. Værelset var hyggeligt, Byen, uden al have talt med hende.
og sari bad jeg hende rnøde mig
men trods det ede og ensomt.
— Hvorfor har De Ikke giftet paa en idyllisk Plet nord for Byen
Dem, Petersen? spurgte je g. Han Klokken halv lem — senere kunde
svarede med en besynderlig Beio det ikke være.
Jeg gik ned til en Postkasse med
nirig af Ordene;
— Det nytter ikke at kæmpe Brevet og puttede del i. Da jeg hørmod Skiebnens UbanlierlIghed t Og te det dumpe mod Kassens Bund,
Li gesom forklarende føjede han til: følte jeg det, solo om der faldt en
— De man endelig Ikke tro, at tung Sten fra mit Hjerte. Nu havjeg ikke har været forelsket. Det de jeg gjort, hvad jeg kunde har jeg saamænd sin godt som no- Resten laa t Skæbnen! Haand.
Jeg var ikke desto mindre i en
gen. — Nej, nu mas De ikke tro,
at det var en ulykkelig Forelskelse noget febrilsk Stemning Sortdag
— del var det slet ikke. Min Kærlig- Mor gen. Og jeg kan ikke nægte,
hed blev i fuldt Meal gengældt. Og al jeg blev endnu mere febrilsk, da i4

Sommersol.

Sk?dimen 111whgrliolihd.

Posten bra gte mig et Brev, skrevet
med en sirli g Dameheind. Del var
fra hende.
Der stod blot, al jeg matine Ikke
blive vier!, fordihun skrev til mig,
men hun mulle absolut tale med
mig inden je g rejste, og hun bad
mig mede hende i et lille Anlæg
syd for Byen Klokken halv ferm'
Jeg var i en frygteli g Tvivl. Skulde
jeg nu gast til det Mødested, som
hun havde foreslaaet, eller til det,
Je g selv havde ønsket? Skulde jeg
gaa niod Nord eller Syd? De Klokken blev fire, lod je g Skæbnen tale igen. Jeg slog Plat og Krone.
Resulteret hlev Syd. Og 111111 mas
have val gt Nord.
Det hele var forbi. Klokken fem
gik Toget, og som Postmand mastte jeg adlyde Ordre ; jeg turde ikke
risikere min Plads, uden hvilken
jeg jo heller ikke havde haft Chance for at forsørge en Kone.
Jeg rejste altsag til Jylland. Og
jeg har aldri g mim hørt fra hende.
Petersen holdt inde lidt.
— Jamen — indskød jeg —,
hvorfor skrev De ikke til hende ?
— Skrev? Nej, min ulige Ven,
Skæbnen skal man ikke sætte sig
op imod, Og maaske var det det
bedste, at det blev som det blev.
Hvis vi nu var gift og havde faaet
en Flok Børn, og vi var kommet i
økonomiske Vanskeli gheder og maaske var kommet til at leve daarligt
sammen? Nej, jeg har nu min egen
Mening om, at Forsynet har ment
noget med at rive det Hele omkuld
for mig. Nu har jeg altid et kønt
Minde. Og det er ikke saa Ildt værd,
unge Ven.
Og Petersen blandede si g en frisk
Toddy.
Christian Stub-Jørg ensen.

Vaad Sommer.
Jeg sidder bag Gardinet

og stirrer over Egnen ud et Sommerland, som hærges
al Vinterrusk og Slud.
Det regner, ak, det regner I
Hvert Hjulspor blev en ilter Stram.
Hvor blev du at, du lyse,
du fejre Solskinsdrøm ?
I Kakkelovnen kvulmer
de sidste vaade Pindes Damp,
og pas min sleve Hjerne
gror Tungsinds Skimmelsvamp.
Jeg sidder træt og bitter
og leger med det tomme Ark ;
trods Regnen hærg er Tørken
min Tankes lomme Mark. Da farer jeg i Vejret,
et sælsomt Syn har brudt min Døs:
Forbi min Bolig skrider
saa fin og vittige
en lille Landsbypige
i Voksdugskappe hyllet ind,
nied Hættens Hheliii som Dække
for Haarets Silkespind.
Hun lærdes !et og sikkert,
saa slank og svaj som Gærdets Pil.

Hun nikker — og i Tilgift
hun skænker mig et Smil.

Et Smil, som gavmildt blotter
de hvide Tænders Perlerad
og tænde- Glans 1 øjet.
Aa Gud, sal ung og kid
Saa rig pæl Nuets Lykke,
tor alle sure Tanker fri —!
Hev Tak, du lille Pige,
som vandrede forbi!
Du hjalp mig til at finde,
:rods Regn og Slud ved Sommertid,
den Skønhed, som fornyes
igennem terli, Strid.
Du hjalp mig til at glemme
det tunge Savn af tabte Aer, forynget jeg mig soler
din Vater.
i Clausen
Anders K. Olsen.

Fra Uge til Uge
—x—
Sangeren Edmund Florents
Jubilæumskoncert, som finder Sled
Søndag den 23. Juli Kl. 71/1 i Allinge Menighedshus og i Aften Fredag Kl. 71/2 — i Klemens Missionshus, fortjener fuldt Hus.
Hr. Florenst, som i 25 Au har
sunget ved utallige Koncerter, seavel i Indland som Udland, har altid
holdt Kunstens Fane højt, og del
har været en Mission for ham at
bringe den gode Musik med sunde
og smukke Tekster ind i Tilhørernes Hjerter og øren. Edmund Florente har med sin rene og ærlige
Kunst gjort et smukt og fortjenstfuldt Arbejde og fortjener Tak fra
alle dem, som sætter den gode Smag
pas Musikens Ormaade I Højsædet.
ø.

For6eredeLseslilasse
til 917ellemsRolen

Høfers Hotel, Allinge.

Olsk(3r
Kommuneskat f n 1. Halvaar

indrettes lige efter Sommerferien
pas Grund el at Fru M. K o f oed
holder op med Undervisning.
Træffes Kl. 10-12 Frn
og fra
6 Eftermiddag.
r:Kpt. Hahn,
Allinge.

22-23 modtoges Isa Dalrgasrd
ved Mejerierne Humledals og
Kajbjerggsards første Udbetaling.
Skatten mele være iadbe!'t inden
1. August, hvis Renter skal undgens,

oj egen 5(of6ed, Rønne
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nortønsgade 17.

udlejes billigt.

Inktssation, Delennealtkrivning

C. Hjorth.
Tlf. Hasle 131

Herrelingeri
i Halte, Huer, Seler, Kraver, Slips
Sokker i smukke og gode Tfng.
Sports-Kisedninger og Ridebenklæder, Motorjakker og Regnfrakker,
samt hvide og gule Satins KlædStort Udvalgt alt
ninger. —
hvad der henhører under Herrebeklædning til billigste Priser.

For Damer.
Nye Ting i Uldmusseliner og
Vaskestolfer, Silketøjer, uldne Kjoletojer i pænt Udvalg. Skørter, Forklæder, Golfjakker og Strømper I
største Udvalg. Dertil et stort Leger al Lerreder, Bomuldstøj, Dynetøj, Gardiner og alt hvad der henhører til Manulaktur i Nødvendighedsarlikler til aller billigste Priser.

stort Udvalg til nedsatte Priser.
Isvafler, alle Variationer.

J. B. Larsen.

afholder ord. Generalforsamling paa
Randhuset Onsdag den 26, Juli -Kl.

Bestyrelsen.

Grise,
der bliver 4 Uger den 29. ds. er til
Salg paa Bakkegaard I Rutsker.

2 Ænder og en Andrik er
kommen tilløbende VI St. Lærkegaard og kan af Ejeren afhentes
inorl Betaling af dette Avertissement.

Allinge - Klemensker.
Den landskendte Sanger

8-9 Personers
udlejes til kortere og længere UdModerate Priser.
flugter.

Mksel rtedersen,
Tlf. Allinge 67.

•

~Iliogc Biograf.
Sødlig den 22, Juli Kl. 8.

Brillantskibet.
Stor spændende Seneationelihn
i 6 Akter.
MIL Med nandriøs Spænding
ser uran Modstanderne overhumle
hinanden i List — med Livet som
Indsats,

Kartoffelmel
Sagomel,
Rismel,
Kokusmel,
Majsflager,
Mannagryn,
Semoulegryn,
Boghvedegryn,
Havregryn i løs Vægt.
Kyllingegryn,
Prima hvide Sagogryn,
altid bedste Varer til billigste Dagspriser.

8oymeolseslfi9hl er,

Bil udlejes.

Alt Sommerovertøj
Id Damer og Børn sælges til Spotpriser.
3 Partier Korsetter sælges med
25. net . Rabat.

Chr. Leo, Messen!
Telefon 100.

Hirsch sprungs
Cigarer.
Cigarer
Kallentid,
fra P. Wulf, Horwilz
E. Nobel m. fl. I hele og halve
Kasser, og Æsker med 10 Stk.

Cigarer
Cigarillos

ffillinge
13rupurtforretsting.

BORNA er bedst og billigst
Vil De have

en god Kop Kaffe,
anbefales det at købe Katten hos os.
Vor rene J avaKaffe og
FroKostKaffe, blandet, giver en
fortrinlig Drik.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

I

Vair■
,"

BORNA smager delikat.
Høsalt !
j raftigt dg billigt.
(ititingt Rolattinl, og 13ruhuttforretuing.

Alle Mennesker,
som bar set, hvorledes

Bornholms Vegetabil Nargarioe,44

største Udvalg i danske og udenlandske Mærker.

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfIna Produkt til sine Maal-

Shagtobakker

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

alle bekendte Mærker føres.

En større Ladning Majs, lin Vare,

r

tVrobuttforzettuing

til alle Priser.

Cigaretter

En 6-7 Personers Linousine og er ventende sidst i Ugen.
sleben Vohn. Billige Priser.
L. DellgTen.
TIL Rutsker 75.

91filitqc

meget stort Udvalg fra 63 Øre
Sikkerhedsnaale pr. Dusin 10 Øre
Bjørnetraad pr. Rulle 68 øre
D M C Hæklegarn Nr. 20 50 85 Ø.
Silkebaend, alle Nr. Ira 16-150 Ø. al

Et 10 Mands Hornorkester spiller
ved Mødet paa Havnen torsdag d.
28. Kl. 7 og i Freisens Hær KI. 8.

Majs.

St. Melis, Topmells,
Krystal, meget kraftigt,
Vanille, Hel Kanel.
Bemrk. Fru J. Winthers Syltepulver, 12 øre
uovertruffet i Holdbarhed
Pergament i Ruller.

Sode liiirnestromper
pr. Par 50 Øre.
Sorte og kulørte Damestromper

alle gangbare Mærker føres.

Allinge Kolonial & Produktforretning

anbefaler vi os med:

Dowlas", 70 Cm bred
83 Ø. m
Bomuldsherred , 74 cm 115 —
70 — 96 —
do.
Uldent KJ oletoi 90 280 (flere Farver)
275 —
Uldmusseliner fra
Mønstret Voile 110 cm 200 —
Sort uldent Kjoletøj
135 cm br. 465 —

Frelsens Hær, Allinge.

gaimitelei ægte.

Til Syltning

Stødt Melis,
Stødt Krystalmelis,
Hugget Melis,
Hugget Krystalmelis,
Dansk Demerara-Sukker,
Melis i Toppe Nr. 1.
Ægte vestindisk Rørsukker,
altid til billigste Dagspriser.

i halve Kasser til 5— 6 —7 1/, Kr.

Svejtserost,

glorblaitbet ()IntlietøtW.

Sukker.

J. B. Larsen.

Edmund Florents,
kKiabenhavri.)
giver en stor Sangkoncert
Kleme nsker Missionshus
Fredag den 21. Juli Kl. 7 1/2..
Allinge Menighedshus (Pilestræde) Søndag d. 23. Kl. 714.
Billetter .1 1 ler, Las ved Indg,

Strømper.
De største Udvalg og de billigste Priser finder De hos os.
Bomuldsstrømper
Kr. 0,75
Svære Mako-Strømper
- 2,00
Traad-Strømper, alle Farver
3,50
Engelske Strømper, uldne
-- 1,80

hvidlakerede, næsten nye, sælges
til rimelige Priser.
Kaptajn Hahn, Allinge.

— Nedenstanende Varer er gode,
slidstærke Kvaliteter.
Anførte Priser har det sin økonomiske Betydning at gøre sig bekendt
rned.

Syppikigordoll

Nordlandets Handelshus.

m,

prisliste.

3ens 3fansen.

Adgangstegn.)

Træffes I Hasle Onsdag Formel,

Kiks og Bisquit.

Forms Vider!

som

Tvistlærred 70 cm. 70 bre
tic. svær 80 cm. 100 Sværtkipret BO cm. 150 -

OverrPtsse4fører

12 et 16 Personers

—0—

Allinge

(K1ip delte ud

Sogneraidet.

havde megen Glæde af sin _Morskabsaften' i Salen paa Højers Hotel i Fredags. Publikum havde fyldt
Lokalet og Klapsalverne faldt jævnt
til det stærkt varierende Program.
Man ser en saadan Aften, at Klassikerne er fuldt saa underholdende
som de moderne ,Maglekilde Peterren'er', blot de foredrages rigtigt,
og det forstair Poss-Nielsen tilgavns.
— I Søndags var der ogsaa fuldt
Hus til Underholdningen i Bonde•
storstuen. Næste „Morskabsaften'
bliver Fredag og Søndag.

afholder Friluftsmøde 1 Aniee gel
Tirsdag den 25. de. Kl. 8 med Foredrag og Musik af et Drengeorkesler (30 Drenge) hvortil alle indbydes.
I Tilfælde af ugunstigt Vejr paa
Fosainlingshusel ,Hammersnus".

Coneert. Underholdning og Dans.
Pos Nielsen optræder Kl. 8,15

samt

Recitator Poss-Nielsen

Alholds(oreuillg

Bondetstoretuen: Aften og paa Søndag El. 8 pr.

Stort Udvalg i Shagpiber,

Ø. ffis.

Bornholms Vegetabil Margarine.

£CLZU1-1..

Telefon Allinge 12.

Yein og omegns
21ngdomsforening
afholder stor Fest pas Sommerlyst
Søndag den 23. ds. Kl. 4.
Bal KI. 8 for Foreningens Me dke
Præmieskydning af 14. Skyttekreds Kl. 2.
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59iNge
.9amefrafifier og Kostumer
d

Aestparliet af .gat=irer og kosturner i
gar6ardine, 5Clerde og Covereoat udsælges til
yderst lave friser. mindste Sa6al 20 i'et.

5 åtk. sorte Alpaecafrakker
Ovenvidde 88-91 cm udsælges for 15 Kr, pr. Stk.

a) HOT du lagt Mre4i.e td, et for
Herden Irevkei sig in Ro. løber den
et Per Gange rundt om sig selv
D. I i r ikke Dumhed, men gammelt
Imlinkt fra den Gang Hundenes
Forældre levede i vtlrlTilstand. Ved
kandar] al ano sig et Par Gange
ruirdl, dannedes Jer i Græsset en
trsgtformig Fordybning, som ydede
Ly mod Vejr og Vind,
59 Medens næsten alle andre
Saaleeængere har nøgne Fodsvaler,
saa har ishjernen Haar ogsaa under
Fødderne. Og det er ikke fordi, det
er sne koldt, men lordi den flerdes
paa den glatte Is, og der hjælper
Haarene til at give den et sikrere
Fodlæste.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planok. Allinge.

Badel aaber
i stort Udvalg til billigste Priser.

/Caaber med =rettel
fra 19 Kr. 50 Øre.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck,

IN11111~~111111~11■
11~11~
Største Udvalg i

Børneforklæder.
Billigste Priser.
Største Udvalg i

Pynte- og Husholdnings
Forklæder,

c) Hvor die har du ikke leet al
Frrilet med de lange Ben. Men saadi.n skal Benene være. Hesten stammer nemlig fra de store Sletter. Her
maatte den søge sin Føde og Følte. har maatlet balge sin Moder og
her netop derlor faaet sine lange
Br:n.
- 1:1)• Kalven derimod_ er mere for-_
hold5nessig i Bygningen. Køerne
har oprindelig levet i Skovene, her
har Koen om Dagen skjult den spæde Kalv mellem Buskene, medens
den selv mættede sig med Græs,
hvorpaa den vendte tilbage til Kalven
med sit velfyldte Yver og Kalven
har saaledet ikke haft Føllets lange
Ben behov.
e) 1 denne Forbindelse kan det
interessere, al Grunden fil at Hesten rejser sig med Forkroppen først
er den, at den i Præriens bøje Græs
hurtigt maa forvisse sig om, hvorvidt der er Fjender I Nærheden.
1) Koen derimod som Skovdyr
har først rejst Bagkroppen, for saa
længe som muligt at beholde Udsynet langs Jordbunden hen under
Træernes Grene.

hvide og kulørte
med og uden Smæk.

Magasin du Nords Udsalg ved Victor Planck.
1111111~1101011111

færdige Kjoler
hvide og kulørte i Frot b , Zephyr og Voile — alle Størrelser,
Smukke Frot6kjoler (tærnet eller stribet) 22 Kr.

Stribede Bomuldskjoler 5,85.
Tærnede Zephyrkjoler 10,50.
Et Parti hvide Voilebluser, Størr. 40-42,
udsælges nu til Kr. 2,00-2,75-3,00-4,00.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Manch.

1•1•1111~111111~~1101~INEININ

ii Naar Leoparden er plettet, tan
er det ikke al Hensyn til Bundtmageren. Wel, det er en Tegning,
som falder sammen med Solpletternes Leg under Urskovens Madhang.

j) Og det stribede Tigerskind,
ja, det er neer Dyret holder sig I
Ro meget vanskeligt al opdege
mellem Junglens stride Ores og
Siv,

åtorste Udvalg i
,2adeartikler.

Største Udvalg i

h) At Giraffen er langhalset er
ikke nogen Spøg fra Naturens Side.
Det er simpelthen en Livsbetingelse
for Dyret, Den lever jo I Troperne
h,or der olie hersker stor Tørke,
og hyls Dyrel da ikke kunde nag
op til de biske Skud og Blade oppe I Ti/teins, da vilde den ynkeligt omkomme.

klons Holifik
Naturens 2)erden,
Hvis du bruger dine øjne og din
Forstand, vil du undre dig over,
hvor hensigtsmæssig alt er indrettet
i denne Verden. Alene den menneskelige Haand er et Vidunder; som
intet nok sne snildt Redskab kan
lignes ved. Men soul du selv er
vidunderligt udrustet, saaledes er
ovne Dyrene hver efter sin Art udstyret paa forskellig Vis med Evner
og Egenskaber, som kommer dem
til go:e i Kampen for Tilværelsen.

g) Naar Flmningoen, der ikke
er en Svømmefugl, alligevel er udrustel med Svømmehud mellem Tæerne, saa er det Ikke en Fejltagelse
af Naturen, men ell meget praktisk
Foranstnening for at Fuglen ikke
skal synke ned i den bløde, sumpede Jordbund i de Egne, hvor den
lever.

k) Naar Flyve isken i Spring
paa flere hundrede Fod jager hen
over Oceanets Bølger, saa er det
ikke, fordi den egentlig helst vilde
have været en Fugl, men deo undgear derved sine mange Forfølgere,
som ikke formaar at følge den over
Vandets Flade.
I) Et morsomt Dyr er Emmekrebsen, der, som du ved, tager
Ophold i gamle Sneglehuse, hvis
Ejere er døde. Men det morsomme
er dog, at de særligt er opsat paa
at frie lal i Sneglehuse, paa hvilke
Soannemoner har sat sig last. Ligesom indianerne sniger sig ind pen
deres Fjender med ett gren Busk
over Hovedel, saaledes hjælper Se/armer-nonen til at skjule Eremitkrebsen, naar den gear til Angreb. Det
er del, man under Verdenskrigen
har kaldt „Camouflage.
m) Med det samme vi er i Vandel, lægger vi Mærke ilt, et Rødspætten er mark ovenpaa og lys
nedenunder. Ses den Ira neden er
den lys som Himlen og ses den
fra oven falder dens Farve samme
med Havbundens.
n) Til Slut vil jeg nævne en illle pudsig Egenskab ved Søfuglene
Æg. De er ligesom din Top brede
i den ene Ende og spidse i den
anden. Det er for al Stormene, som
raser langs Kysterne, ikke skel blæse Ægget ned. Det vi], de det er
spidst kun trille I en lille Kreds
hvis Centrum er Æggela Spids. Og
denne Egenskab har antagelig I Tidernes Løb reddet utallige Æg fra
en tilintetgørende Nedstyrtning.
Ja, det var bare nogle las Eksem•
pier paa, hvilken Omsorg Naturen
viser sine Skabninger. Brug nu dine øjne og find selv flere lignende
Eksempler. Spørg dig selv: „Hvorfor' ? og Svaret : ,Fordl' vil da 1
mange Tilfælde være nær.
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hork i Nodhordoims Ugeblad!

Køreplan.
gyldig fra 1, Junl for

Billigste Annoncepris. - Læets overalt paa Nordlandet

Rønne-Allinge Jernbane
••■■•■■•■•■•■

I Tilslutning Ill vor Artikel i forrige Nr. om N:irreelt i Frankrig
bringer vi idag et Burede af et af vor Landsmands smukke Slot,e.

#ef aqo

...

Søgnedage.
Iltunws-Mardylz
Rønne H.
Nyker
Klemensker

8.00 12,50
8,17 1,10
8,30 1,28
8.46 1,46
9,01 2,04
9,12 2,17
9,20 2,25

Rd

Tejn
Allinge
Sandvig

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

Miststiviit -Roma*

Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Rønne fl.

Fineste dansk Fabrikat
i >15% Pelkiair,

Klædninger.
Stort Lager af Klædninger.
Af ekstragod blaa Cheviot 75 Kr , smaa Numre 55 a 65 Kr,
Allerbedste engelske Sergesklædninger 115 Kr.
Prima Blichskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse.
Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal.
For godt, solidt Arbejde og god Pasning garanteres.
Jeg har et Provelager paa over 50 forskellige Dessins,
saa her gør De Deres Handel bedst og billigst.

lens Yiansen,
BORNA

giver lækkert Smørrebrød.

NOEL.

\\ Niv Re, Vi har Eneforhandling
af det ægte
9‘
CL,t

Va r e na 21‘

Nordlandets Handelshus.

Hønseskaller
er aller paa Lager.
Kyllingefoder fra Fabrikken Grand Danois anbefale' al Opdræt!.

og

- Departementer Gironde er pas
Grund el sin Jordbund ,caillaux &
argile & calcaire" (flink ler- og
kalkholdig) blandet med alle Slags
Rester af Havdyr fra de forskellige
Perioder og paa Grund al sit Klima:
fugtige Vintre og rel tørre Somre,
og paa Grund af sin geografiske
Beliggenhed den Landsdel i Verden,
der frembringer de ypperste rede og
hvide Vine.

mindre line Sorter i samme !lave
paa en Herregaard i Danmark, saaledes er det ogsaa med \Implanterne hir, og ligesom Tillældet er med
Frugttræerne, bærer den beskedne
Slags Vinplanter flere Frugter end
den finere. Jeg lever, som du ved,
lo Blandinger af min Vin paa St.
Genes. Den fineste og bedste bliver solgt under Navner Perenne'),
deri Anden, 50111 ogsaa er aldeles
fortrinlig, under Navnel Chateau St.
Genes.
5) Forfalskning af Vinen med

Spar Penge - Spar Vask.

Ked

1) Hvad er det, der betinger
forskellige Kvaliteter af Vin?

Benfoder til Høns.

?Ilflage nefoulat $robitftfarretiting
BORNA er god
ffil~~1111110~11b,

Arbelddtq 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.
Ny

Sending Isenkram.
Spisestel og Servantestel.
stort Udvalg i
Glas, Kopper og Tallerkener.
Prisen meget lav.

Allinge Kolonial- og ProduktfOrretning

Miksed Majs. Plata Majs.
Hvede, Byg, Havre, Blandsæd
leveres i hel, valset, knækket og finmelet Tilstand.
Grove danske Klid, pæn Vare.
El Parti Havre sælges saahenge Forraad haves til 23 Kr. pr. 100 kg

Allinge Kolonial & Produktforretning

Da Størstedelen af Mille Secousses ligger i Lavlaridel, er Jorden
federe (afsat af Flodens Dynd), og
Vinstokken giver langt mere af sig.
Pia St. Genes, som udelukkende er
prut Klipper med et tyndt Lag Jord
over, bliver Kvantumet mindre, men
Kvaliteten til Gengæld finere.
3) Aargangenes Forskel.
„Les armes se :ulvene mats ne
se ressernblent pas', er der et gammelt Ord, der siger, Det kan i Særdeleshed anvendes paa Vinen. Fem
vi en lugtig Sommer bliver Vinen ofte
angreben af Sygdom, farlige Svampe,
'om otte forringer Kvantiteten og
ogsaa Kvaliteten, Alllor hede Somre
er ogsaa ugunstige for Kvaliteten,
og Vejrliget under selve Høsten har
ligeledes stor Indflydelse. Regner
del meget under Høsten, bliver Vinen ringere i Alkoholgrad, undertiden raadner Druerne ogsaa og Vinen kan ikke gemmes, men bliver
„casse". For at Vinanret skal blive
godt skal Vejrer være tørt fra I. Maj
hl 1. August. 1 August maa det
helst regne en Gang om Ugen. Del
er I, Begyndelsen af August at Druerne skifter Farve, og fra det øjeblik af kommer der ikke mere Sygdom pas Druerne. Fra det Øjeblik
Druerne bliver violette og Indtil Vinhøsten begynder, hengaar der 45
Dage. Et andel interessant Studium
er den forudgaaende Blomstring,
som foregaar i Begyndelsen af Juni ;
hele Landskaber duller da af den
yndigste Resedaduft. Fra det Tidspunkt, da de første smaa, grønne,
smaallageletore Druer kommer frem,
Idet Blomsterbægeret falder af, ril
selve Vinharslen, er der et Tidsrum
at 100 Dage. Det maa slet ikke
regne under Vinblomstringen, da
Sløvet i sars Fald skylles al Griflerne
uden al befrugte, hvorved der fremkaldes del aeakeldle „coulure" Klanerne bliver golde.
4)

Rønne 11
Nyker
Klemensker
Rø
Tein

8,00 12,35 7,90
8,16 12,51 7,46
8,28 1,03 7,58
8,43 1,18 8,13
8,57 1,32 8,27
9,07 1,42 8,37
9,15 1,50 8,45

Allinge

Sandvig

Sandvig-Rømme
Sandvig
Allinge
Tein
R.
Klemensker
Nyker
Rønne 11,

9,30 5,55 9,10
9,37 6,02 9,17
9,46 6,11 9,26
10,01 6,26 9,41
10,17 6,42 9,58
10,27 6,52 10,10
10,45 7,10 10,30

Havemøblerne
bedes bestilt nu.

Maskinsnedkeri,

Klemensker.
Til. u. Nr. 13.

Vand.

Dette er meget strafbart og medfører baade Fængsel og Bøde. Dog
finder del almindeligt Sled hot Bøn- til den billigste Pris køber De hos
Cyklehandler
derne ved de smaa Brug, hvor den
A. Mikkelsen, Allinge,
Slags ,se passe en famille" og om
Afbetaling indrømmes.
Natten. Det finder Sted under Høsten, medens Gæringen slåer paa.
Pas større Steder og pas Slottene
Prisen er nedsat paa
finder det ikke Sled af to Grunde.
1) fordi Folkene vilde forraade Her- Stor tørret amk. Majs,
skabet, 2) fordi det vilde forringe Ekatragrove Hvedeklid.
Kvaliteten af den klasserede Slots- Majsskraa og Knækmajs.
vin, og endelig er alle Mennesker
ja heldigvis ikke „mallionneur•. Blanding med Vand kan ikke heller
finde Sled hos den franske Grosserer, fordi denne er kontroleret, hvad HVedeStrørriel,
Kvantumel angaar, og kan ikke sælge grove RugkIld,
mere, end hvad lian har købt ; men
prima Svineskraa
Grossereren bruger i høj Grad at
al Hvede, Byg og Maja,
købe daarlige, billige og ofte forvalset
Byg,
dærvede Vine af ringe Alkohol og
saa lidt god Vin af et kendt Mærke, valset Blandsæd,
saa bliver det hele blandet sammen valset Hvede,
og ofte solgt under det gode Mær- Blodfoder
kes Navn. Paa den Maade kan
sælges til billigste Notering.
Grossereren olie komme til at sælge
et kendt Mærke til en billig Pris,
som man bagerier er forundret over
ikke svarer til Forventningerne.

Den bedste Cykle,

Nordandels

Norddels fidelshlls,
Nillradslielllillo

6) Vinfabrikationen.
Denne foregaar, ved at de røde
(bias) Druer knuses i Kværne i det
saakaldte „pressoii", og Saften med
de knuste Druer fyldes i mægtige
Kar (cuvee). Her loregaar Gæringen
ad naturlig Vej og varer ca. 14 Dage.
Naat Vinen hældes ud al disse Kar,
fyldes den paa Tønderne og gæler
ikke mere.
Den hvide Drue presses og gærer
ikke med Skal. Senen fyldee straks
i Tønderne og gærer der.
A propos : Da vi ralle om de gode
Vinaar, glemte jeg at gøre opmærksom paa, at Kometaartne altid er
de lineare. Hvilket Mirakel der slik-

sælges til den laveste Pris

Nordlandets liandelshus.
*ger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær•
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bur De snarest avertere i Nord-Hornholme Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af 311a godt
som hvert smule Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor ses
godl som altid bringe et tilfredestillende Resultat.

ker under, er ukendt.

Traadvæv

Ejner Ohirbech-Clausen.

i

alle Dimensioner er atter paa Leger.

Forskellige Vinkvaliteter

fra samme Gods.
- Ligesom der lindes forskellige
Æble- og Pæretræer med mere ell.

5,40 9,10
5.48 9,17
5.59 9,26
6,16 9,42
6,33 9,68
6,45 10,10
7,05 10,30

Søn- og Helligdage.

Nedenfor har Godsejer, Greve Ejner Oberbech-Clausen, Chateau St. Genes, Mille Secousses in, fl. Godser f Sydfrankrig
besvaret en Række Spørgsmaal vedrørende Vinavl.

2) Vinen paa St. Gintes og
paa Mille Secousses?

REFORM KHAVETHJ
Bemærk Varemærker.

Fransk Vinavl.

9.50
9.57
10,06
10,22
10,38
10,50
11,10

*) Chateau Nieuwe
for 150 Air siden.

heri Slottet

indtil

91111141c natontnt, ug
$robuttfurretuiug.

