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Nord-Bornholms Ugeblad, 
trekkes i et Antal af mind:! 1600 Ekempl. 
og forstades gennem 1.,,stiasenr1 eller lyd 
rør? Bud 	Sandvig', Olsker, Rur- 
otur, Ro og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Aar don starale Udbredelse t Nordre Herred 
Mirer last t ethvert Hjem og egner sis der-
e,' bedst til Aretteritv2. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Ophr,føl eeraoBekendtjTrolser al  enhver Ari  
saasom Køb, Salg, foreningsmeddelelser, 
Efter- elite Af lysninger, Auktioner air. 

„Nord-Barnhalms Ugeblad" 
sulgaw herr Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halraarlig. 

Yed 011 Nilliergdis 
Efter Christoph Helly. 

Ak, hun er borte, Sangersken, 
hvis Toner i Maj genlød 

og skænked Liv til 
Lundens grønne Kroner 

— ak hun er død, 
søm stemte mine Tanker, 
naar jeg hviled ved Bækkens Kant, 
hvor Bølger, som i Aftenguldet 

antiled, forbi mig randt. 

Melodisk drog hun frem 
fra Sjælens Dybder, sin Selversang. 
der mødte fra de fjerne 

Grotters Krypter sit Ekkos Klang. 
Skalmejers Lyd og Sang 

om landlig Glæde i Sangen lød: 
der dansed' Jomfruer 

i Krans og Kæde i Attenglød. 

En Yndling lytted, strakt paa 
Grønsvær-Ganget til din Musik ; 

håns unge Brud med kærlig Ømhed 
fanged sin Elskers Blik; 

de medies Haand med Haand, 
mens dine Toner i Sindet klang, — 
de hørte ikke fra de fjærne Kroner 

din Søsters Sang. 

De lytted lyst — lit Klokkens 
klare Bimlen fra Taarnet lød 

og Aftenstjernen tændte højt pas 
Himlen sin gyldne Glød -

og gik, mens Natten keled 
Vej og Vange, til deres Bo 

med Sindet fyldt at dine 
skønne Klange og Aftnens Ro. 

Ved Christian Slub Jørgensen. 

Telepati idet smaa 

Hvorledes man kan opøve sig 
sjælelige Eksperimenter. 

Telepati, sjælelig Paavirkning, 
Tankeoverføring uden noget paavi-
seligl Medium, kan ikke helt hen-
vises til Overtroens Verden, — der-
til er de konstaterede Tilfælde tor 
talrige, For dem, der ynder at be-
skæftige sig med Telepati — I det 
stue, om man saa num sige, -
vil det have sin Interesse at erfare, 
at man godt kan udøve denne sjæ-
lelige Tankeoverførig, naar man har 
et tilstrækkeligt følsomt Naturel, men 
— det tager Tid, og det er ogsaa 
ret anstrengende, fordi man skal 
koncentrere hele sin Energi og alle 
sine Tanker om det, man ønsker; 
og delle er vel Grunden til, at saa 
faa Mennesker for Alvor beskæftiger 
sig inid delte interessante Problem. 

Vil man kalde telepatisk paa no-
gen, sen rosa man aldeles besteml 
sælge den Tid, i hvilken man tæn-
ker sig, at Vedkommende er alene 
og ikke stærkt beskæftiget, I. Elis. 
om Morgenen ved PaakIredningen, 
ved Middagslid eller om Aftenen 
ved Sengetid. Man skal da prøve 
paa at se Vedkommendes Ansigt 
I Tankerne, sart klart og tydeligt 
som muligt, lænke meget intenst 
part ham eller hende og vedblive 
med dette sire længe, til man føler, 
at Tankerne ligesom afslappes og 
bliver roligere, hvilket betyder, at 
ens ,,Kalden• virker. 

Hvis man ikke kan forestille sig 
vedkommendes Billede ganske klart, 
og kan man ikke holde Tankerne 
ganske fast, ara skal man trolde op 
med Forsøget kg den Gang, — thi 
det er et Tegn paa, at man ikke 
selv et tilstrækkelig rolig eller stærk 
nok til Eksperimentel, eller ogsaa 
at den anden Part ikke er modta-
gelig for Paavirkning, eller at an-
det lægger Beslag pas hans Tanker 
i Øjeblikket ; men i ethvert Tilfæl-
de er Forsøget lensende og inte-
ressant. 

Om man selv egner sig tor disse 
Ting, kan man nemt fas at vide, f. 
Eks. i en Concerlsal, i et Teater 
eller lignende, naar man koncentre-
rer sit Blik og sine Tanker um at 
faa en bestemt Person 111 at vende 
Hovedet. Man skal de se skarpt 
paa Vedkommendes Nakke, Øren 
eller Tindinger. I de fleste Tilfælde 
vil han meget snart føle en øjeblik-
kelig Uro, son] først stilner af, navr 
han faar vendt sig. 

Er man en lille Kres, der etter-
haanden øver sig paa disse sjæleli-
ge Eksperimenter, kan man opleve 
mange interessante Ting, som f. Eks. 
hvis man meget stærkt ønsker et 
Besøg af en af Kresen, da at tæn-
ke saa vedholdende derpaa, at den 
paagældende mas følge de kalden-
de Tanker. Var Anledningen beha-
gelig eller blot ganske almindelig, 
saa følte den, der blev kaldt, det 
som en ahspredende eller forstyrren-
de Uro, til Tankerne fæstnede sig 
ved den, der blev kaldt ; var den 
kaldende derimod syg og bedrøve! 
følte den, der blev kaldt, sig saa 
urolig og angst, at han snarest mu-
ligt mutte besøge den, der kaldte 
og ikke fik Ro før. 

— Nu kan man jo selv prøve. 
Meget interessant og lærerigt er det 
i hvert Tilfælde; men man mas ik-
ke tabe Taalmodigheden, hvis de 
første Forsøg mislykkes, for det gør 
de som Regel ; næn Øvelsen gør 
her, som alle Steder, Mester, 

Observer, 

I Kajak. 
Jeg krydsede Havet 

med Damp og med Sejl, 
jeg kendte dets Svulmen 

og rolige Spejl. 
Men aldrig var det min Ven 

som den Dag I Kajakken. 
de jeg padlede frem gennem Sundel 

med Solen i Nakken. 

Tog Havet mon fejl 
af den hvide Kajak 

og en hvilende Muge, 
der vipped og drak ? 

Halvsovende mumlede I-lavet 
om stormende Vintre, 

Fjernt hørte jeg Røsten runge 
i Dønningens Indre. 

— Mig lægger man ikke 
i Lænker og Bund 

og tvinger til Smil. 
Der er Slag i min Hund. 

Gør som jeg og rejs dig til Tider 
1 Vrede og Vælde 

og kast dine Saltsøer over 
selv dem, der si'r Helle.  

Jeg hvilte pas Aaren 
og sluklred et Smil. 

Sas jog jeg Kajakken 
af Sled som en Pil. 

— Du, Hav, n, du Bulderbasse 
og ærlige Kæmpe, 

man bliver smittet et dem, 
der er nødt til at læmpe. 

Og Sundet las der 
3as vidtstrakt og trygt. 

Jeg skænked al 
Hverdagens dvaskfødte Frygt . • . 

Nej, hvad skal del lit 
denne høflige Bukken og Takken, 

nej, fremad trods alt 	, 	. 
Og fremad jaged Kajakken. 

Jeg krydsede Havet 
med Damp og med Sejl, 

jeg kendte dets Svulmen 
og rolige Spejl. 

Men aldrig var det mer Ven 
som den Dag i Kajakken, 

da jeg padlede frem gennem Sundet 
med Solen I Nakken. 

Vilhelm Bergetrøm. 

Af Guano - øernes Saga. 

Ved Perus Kyst ligger tre Klip-
per, ubevoksede, uden sart meget 
som et grønt Blad — hvilket skyl-
des, at ikke en Regndraabe siden 
Syndflodens Dage har vædet dem. 
Disse tre Smaarrer, der hver kun er 
et Par Mil i Omkreds, er kendt un-
der Navner Chinca-Øerne, og var i 
Midten af forrige Anehundrede den 
rigeste Indtægtskilde for det Land, 
der tidligere var berømt for sin 
Guldrigdom. 

Nuar man fra Havnebyen Callao 
sejlede ud mod disse Øer, anløb 
man først en større Ø, San Gallon 
(hvis Hovedstad Pisco har givet 
Navn til den hvide, over hele Syd-
havet bekendte Brændevin). Et Par 
Sømil videre — og enhver, der var 
i Besiddelse al en Næse, mutte 
være klar over, at riu nærmede man 
sig Guanolagene. For hver Skibs-
længde man sejlede, blev Lugten 
mere gennemtrængende og stikken-
de. 

Alle de (re Øer var Klippeøer, 
hvis Overflade I Virkeligheden var 
b rudt og ujævn, som Klippeøer er 
— men deri uhyre Mængde af Fug-
legødning, der var blevet afsat der, 
havde fuldstændig glattet Øernes 
ujævne Overflader og givet dem en 
regelmæssig Kegleform. Pari Grund 
al dette Forhold var Lagene ikke 
overalt lige lykke, nogle Steder kun 
8-10 Tommer — andre Steder indtil  

100 Pod. Gødningen stammer fra 
Søfugle, især Flam min Roer og Peli-
kaner. Navnet Guano es dannet al 
el tilsvarende indiansk Ord huanti. 
Lij nende Ophobninger af Fugleek-
skrementer findes langs hele Syde-
merikas Kyst, men Guanoen fra Chin• 
ca-Øerne var den bedste, fordi disse 
Øer faa under den regntøse 7.one 
og undgik at gas I Gæring, og der-
for indeholdt store Mængder af let 
opl øseligt Kvælstof. Allerede i In-
karenes Tid blev Guanoen anvendt 
i Peru. De indvandrede Spaniere 
lærte Anvendelsen af Inkaerne, men 
de var for dovne til elfeklivt n1 ud-
nytte de værdifulde Lejer. Dog fæ-
nyledes I forrige Anehundrede en 
Del Guano ved del peruanske Land-
brng, men pas en anden Maade end 
I Evrepa, Del anvendtes særligt til 
-Majs og Kartofler; efter al Planter-
ne var kommet op af Jorden, lave-
de men en lille Fure omkring de 
enkelte Planter, fyldte deri med Gu-
ano, hvorefter Marken blev sat un-
der Vand i 20-24 Timer. Brydnin-
ger (eller snarere Gravningen) af 
Guano paa Chinca-Øerne blev paa-
begyndt i 1841, og allerede i 1874 
var Lejerne femte, skønt man havde 
be-egnet, at de kunde vare i over 
10) Aar. Saa længe de varede, var 
de Perus bedste Indtægtskilde ; der 
blev Mit udtømt ca. 10 Millioner Tons 
til en Værdi af ca. 1800 Millioner 
Kroner. 

Da Guanolejerne var ved at ud-
tømmes, kom forskellige mindre 
værdifulde Forfalskninger i Hamle-
len. 

Den Garanti, Forbrugerne kræver, 
er I den senere Tid skærpet bety-
de'igl, og da saa godt som alle for-
dums Lejer al ægte Guano er tømt, 
søger man at erstatte Stoffet ad kun-
stig Vej. Hvor Ekskrementlagene faar 
Lov til at danne sig under Tilførsel 
af Vand, i regnrige Egne, opstaar 
ved Gæringen den saakaldte Gua-
no.Fosfat, der vel er ubrugelig som 
direkte Gødningsemne, men spiller 
en stor Rolle som Raaprodukt ved 
Fremstilling af Superfosfai. 

Agricola. 

En Jernbane over Havet. 

Det lyder som et Eventyr, men 
er dog sandt — selv om del er fo-
rel:arie! i Amerika; Der er bygget 
en Jernbane over Havet, bogstave-
ligt bygget tværs over Havet. Hvor-
dan er delle muligt, sperger man, 
og Forklaringen er denne, al Natu-
ren og Menneskesnillet i Forening 
har skabt el af Verdens Vidundere. 

I det sydlige Nordamerika sprin-

ger Halvøen Florida langt ud i Ha-
vet, og mellem Halvøen og den to-
bakrige Ø Kube er det et over 200 
km. bredt Bælle, men midt i Bæltet 
ligget den lille Ø Key-West, hvor 

kendt  

ride-Halvøen hl Kay West. Men hvor-
dan kunde selv en amerikansk Mil-
liardær tro det muligt al hygge en 
Bane over mere end 100 k ni. Hav. 
Jo, fra Floridas Kyst strækker sig 
sig i en stor Bar en hel Kæde af 
47 smaa Koraløer, af hvilke Kay-
West er den yderste. Det var de Olie-
kongens Plan al lorbinde disse 47 
Smudser med Dæmninger og Broer 
— og det lykkedes. Men kun fordi 
Naturen i Forvejen havde gjort sit. 
Gennem Aartrisinder havde Billioner 
og eller Billioner a! billesmaa Ko-
raldyr bygget Tonone for Tomme 
— ikke blot auledes, at de 47 smal 
Gier var dukket op over Havfladen 
men saaledes ak selve Havbunden 
var hævet og Dybden mellem Øer-
ne ikke større, end at Bropillerne 
kunne frestnes. 

Og saa tog man lal. Uhyre Van-
ekeliglieder opstod, og uhyre Sum-
mer slugtes. Alt Materiale mulle 
fragtes pr Skib og selve Arbejdet 
ruede udføres fra Kæmpepramme. 
Et Par Gange førte Stormen Skibe 
og Arbejdere til Havs, et Sled veg 
pludselig den faste Koralbund og 
gav Plads for tilsyneladende bund-
løst Dynd, og 2 store Mudderma-
skiner arbejdede i 15 Maaneder !ar 
at naa ril fast Bund. Undertiden 
var Afstanden mellem de emu Øer 
kun faa Meter, men otte var den 
flere Kilometer, som skulde opfyl-
des, eller Kæmpe-Bropiller mutte 
bygges, hvor Vandet var for dybt. 

3000 Arbejdere var beskæftigede 
i 7 Aar, og Banen kostede 100 Mill. 
Kr. Men nu kan akse' Oliekongen 
sætte sig i Toget i New York og 
køre direkte til Kay-West, hvor hans 
Separatvogn føres over paa Damp-
færgen, der fragter den de sidste 
100 km, til Kuba. 

Den Del af Banelinien, der stræk-
ker sig udenfor Banelinien udgør 
ialt 248 km, og deraf gear 178 km. 
over aahent Hav. Gang paa Gang 
kerer Toget over mægtige Broer — 
den længste er 3200 m. — og lan-
ge Strækninger løber det 9 nr. over 
Havfladen ad vældige Viadukter, 
der hviler paa kolossale Bropiller. 

Og her oplever man det største 
Under paa denne Jer nbanelait: Naar 
man ser ud ad Kuper induel, er Lan-
det forsvundet. Som pas et Skib be-
finder man sig i Toget midt paa 
Havet. 

Christian Slub-Jørgensen. 

der findes et u meget 

SYflren i Juli. 

Pas Himlens heje Kuppel, 
der skumringsgran sig hvælver, 
de første blege Stjerner 

Altenskreret skælver. 
Saa blidt gled Dag mod Natten. 
De graa Insekter sværme 
med dyb og dæmpet Summen 
om Hyldens hvide Skærme. 
Det er de lyse Nætter 
som intet Merke tynger 
Det hvide Lysskær stiger 

Ba. Ira Hyldens Stjerneklynger. 

æ 	

Det er, som vandred Natten 

kongen H. M. Fagler, fik da den og gyldne Dag, der døde. 
/ et Møde med den store 

dested, 
En amerikansk Milliardrør, Olie- lysmættet fra 

el Mørke -

- 
Ide al bygge en Jernbane fra Firs- 	Chrlsdan Stub.Jorgenoleu. 



Ved Bredden. 

Funklende, glimrende, 

perlende, flimrende 
vugge Smeabeiger i Sollysets Skær. 

Jublende, dansende, 

ingen Ting sansende, 
hvirvle de ud i det solglade Kær. 

Glimtende, springende, 

flyve de, svingende 
som en Eskadre af Guldbande frem 

stryge de blinkende 
ud mod dat vinkende 

Friluftsliv i en tindrende Bram. 

Glidende, synkende, 
vugge de klynkende 

ud imod Rørskovens sluttede Tag ; 
trække sig gysende 
bort i den lysende 

sommernalsvarme hældende Dag. 

Aage Matthison-Hansen 

Ål111100- hillIN 
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Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Laur. Pedersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, For-

manden, Joh.s Reiner, Harald Mo-
gensen. 

Guldet bag Bjergene. 
Paul Winther slæbte sig møjsom. 

mefigt frem gennem den hede Salt-

ørken, hvis Klippeblokke dannede 

en alt andet end kuber Vej. Han! 

Provinsl bestod al et lille Stykke 

tørret Kød og en Feltflanke med 

Vant:, og i Rygerkken havde han 
kun ringe Ammunition. Men fra 
det Øjeblik, da hans trofaste Hest 
var styrtet med et brrekkel Ben og 
han var blevet nødt til et skyde 
den, var hans Tilbagevej spærret, 

Hesten og Ammunitionen repræsen- 

terede hele hans Ejendom — 	der- 

til kom en god Ladning Mod og 

Eventyrlyst, SOM for hver Kilome-
let, han malle tilbegekegge i Sall-
ørkenen, formindskedes kendeligt. 

Inden for sin Flonelsskjorte bar han 
det lille Kort, der var Skyld i, at 

hen havde begivet nig ud paa den-

ne vovelige Fard: Indianer TOOLS 

svage Kreds, der skulde give ham 

Kendskab til de rige Guldlejer Syd 

for Bjergene. 
Hen havde passeret den første 

Bjergkæde, mon mellem der] og de 
Bjerge bag hvilket Guldet las, strak-

te sig den store Saltørken, hvor 

Solen brændte og Tørsten sved. 

Og denne glødende Vej maatte han 

passere til Fods. 
Paul Winther vat trænet og 

heardfør, og han havde sea stort 
et Herredømme over sig selv, at 

han fik den karrige Proviant til at 

vare godt 3 Dage. Men da der gik 

fire og fem Dage og de Bjerge, 
han havde sat sig som Maal, stadig 

ikke syntes at komme nærmere, 

sank hans Mod. Og samtidig ned-

brød Nattekulden hans Helbred : den 

sjette Dag faldt lian om og besvi-

mede, og da han vaagnede, havde 

Kuldegysningerne fat i ham. 
Men Skridt for Skridt vandrede 

han — og endelig den ottende 

Dag mærkede han, at Bjergene var 
nær. Del flimrede for hans Øjne 

— 	bag Bjergene var der maaske 

Frelse — — men det var ikke saa 

meget det al redde Livet, det gjaldt ; 

de sidste Dages Pineler havde gjort 

ham temmelig ligeglad paa det 

Punkt. Nej 	— det var Guldet, der 

dansede for hane febersyge Syn og 

gav ham Kræfter IH at slæbe sig 

videre. 

Den niende Dag kravlede han op 

ad Bjergskranningen paa et Sled, 

hvor han øjnede noget, der lignede 

et Pas. Men han uanede ikke op 

den Dag; han maatte søge Nattely 
i en Hule under Bjergkammen. 

Den tiende Morgen kom. Paul 

Winther veagnede, men :Kræfterne 
var ved at ebbe helt ud. 

Med det ydesete Besvær slæbte 
han sig op til Bjergkammen. Og 
han svimlede ved det Syn, der viste 
sig for hans øjne ; 

Hele Bjergekraaningen, der vend. 

le mod Syd, var at Guld — — eller 

det var snarere et Hav af Guld, der 

skvulpede ved Bjergets Fod; det 

bølgede som en gylden Bølge mod 
de graa Klipper. 

Sita hurtigt han kunde krøb han 

nedad. Først de han kom helt der-

ned, opdagede han, at del var uhy-
re Hvedemarker, der strakte sig sea 
langt øjet rakte, Da sortnede det 

hele for hans øjne, og han sank i 

Afmagt af Træthed Sygdom og 
Skuffelse. — - 

Da Paul Winther vaagnede igen, 

las han i en ren Seng I en net lille 
Stue med blomstrende Gardiner for 
Vinduerne. Han hørte tyste Skridt 
og sea I et Glimt en ung Kvinde I 
Stuen ved Siden af ; hun var høj 
og rank og havde et Haar sea gyl-

dent torn Hvedemarkerne. 

I den lille Stue las Paul og mær-
kede, at han Ironi sig Dag for Dag. 

Den unge Kvinde viste sig at være 
Datter af den Farmer, der ejede 

Hvedemarkerne. Hendes Peder hav-
de fundet ham, da han var segnet 

ved Porten til det Land, som han 
havde sat all Ind pae at naa, og 
sum han havde nattet, fattig, syg 
og træt. 

Tre »meder efter j'aul V‘fint-
her igen oven Senge7,911Wafkræltet, 
men med noget et sit gamle Humør 

i Behold, skønt han stod i det frem-
mede med to tomme Hænder. 

En Aften talte lian med den gam-
le Jackson om de Guldlejer. han 
havde ventet at finde. Det kunde 

jo være, Jackson kendte dem. 

— Guld I sagde den Gamle, nej, 

del findes der intet al her. Det mas 
være et Indianer-nap aller saadan 
noget lignende. Men vi har det, der 
er lige sari godt ; vi har Arbejde til 
den, der vil tage fat I 

Og Paul vilde. Selv om han kun 

havde 3111C to tomme Hænder, sar 
var de stærke nok til at skabe ham 

en Fremtid. Og han havde set et 

Glimt i Kalles øjne, der havde for-

talt ham, et lian Ikke var sea fattig 
endda : endnu havde han Haab om 

at linde Guldet bag Bjergene. 

Fra Uge til Uge 
-0- 

Recitator Pose-Nielsen 

der i denne Maaned har underholdt 

Publikum paa Høiers Hotel, er ble-

ven meget populær — saavel blandt 
Turisterne som af Befolkningen -
og risar han paa Søndag Aften le-

ger Afsked vil sikkert Salen være 
fyldt. Hans udmærkede Komedie-

foredrag og morsomme Sange for- 

tjener del. 	(se Ann.) 

ørkenens Rose 
hedder den smukke amerikanske 
Film, der paa Søndag forevises i 
Biografen. En Film, fyldt med Ro-

mantik og Kærlighed. 

Det kendte Kunstnerpar 
Fru Astrid Neu mann og Violinvirtuos 

Holger Preho giver paa Søndag en 

fin lille Koncert paa Sandkaas Strand 

pavillon. 

Kreaturtællingen i Olsker 
den 15. Juli gav følgende Resultat. 

Heste 389, Hornkvæg 1753, Faer 

210, Svin 1019, Geder 34, Høns 

10090, Kyllinger 10308, 

limml 

Sympati og Aolipoli. 
Kærlighed ved tørste Blik — ak, 

hvor let kommer den ikke, og hvor 
let fordufter den ikke som oftest, 

omend der findes Tilfælde, hvor den 

varer hele Livet. 

Men ligesom der findes Menne-
sker, som straks vækker Sympati, 

har man mange Eksempler paa det 

modsatte: Mennesker, som rent uvil-

kaarligt Indgyder en heftig Antipati 

hvad enten det nu skyldes legemlig 

Grimhed eller andre ubestemmelige 
ofte uforklarlige Aarsager. 

Enkelte Mennesker har opart en 

medfødt Antipati for visse Ting og 
Dyr. Mange faer saaledes Kuldegys. 

ninger ved Synet al en blank Kniv 

og kan f. Eks. ikke taale ved Bor-

det at have Skallet af en Ske pegen-
de mod sig. Mange ellers naturlige 
unge Piger er parate til al skrige 
blot ved Synet al en Edderkop for 

ikke at tale om Mus, og de fleste 

Mennesker føler vel nok Modbyde- 

lighed ved Skruptudeer, Orme og 

andet Kryb. 

Mærkeligere er det, naar der for-
tælles om en fransk Munk, at han 
besvimede ved Synet af en blom-
strende Rose, ja, sus sensibel var 
han, at han i Rosentiden ikke for-
lod sin Celle. Mere forstaseligt er  

det, at Maleren Vincent blev svim• 
mel, hvis der var Nelliker i Værel-

set. Filosofer] Boyle fortæller om en 
Kvinde, der ikke kunde fordrage 

at føle pen Silke og Satin. Det er 

kun mærkværdigt, at det var en 
Kvinde. Boyle selv kunde falde i 

Afmagt, blot han hørte Vand plaske 
og Erasmus af Rotterdam kunde 

ikke taale Lugten af Fisk. Tycho 
Brahe besvimede ved Synet af en 
Ræv, Henrik 3. af Frankrig blev ilde, 
naar han sart en Kat, og Marskal 

d'Albert kunde ikke udholde at se 
et Svin. 

Den Slags Fornemmelser er som 

oftest af rent fysisk Art, _mon kan 
dog undertiden skyldes en altfor 

livlig Fantasi. Det sidste har sikkert 
været Tilfælde med Kong Jakob 1 

al England, der som bekendt ikke 

kunde fordrage Syrnet al et blottet 
Sværd. — Den Gang nøjedes man 

jo ikke med al afsætte Regenterne, 
for at de bedre skulde las Tid til 

al skrive deres Memoirer, men fandt 

det nødvendigt at kappe Hovederne 
af for derved at udelukke alle se-

nere Krav paa Kronen. 

Siesta. 

Det er vistnok i Hængekajen 
jeg ligger. 

Jeg gad kun vide pas hvilken Side? 

En flittig Strinte al Solen etikker. 
Jeg fatter Ikke den gider stikke. - 

En Flue har elaaet sig ned 
pas min Pande. 

Den var snart slaaet flad, - 
bare jeg gad I 

Jeg ligger og laver mig til at bande 
og vil ikke flytte mig, 
skønt jeg ved, det kan nytte mig. 

Mon jeg egentlig Ikke 
har ligget her længe? 

Maaake jeg er træt ? 
Det kommer saa lel. 

Jeg tanker vist pari, 
om jeg Ikke kan trænge 

til al sove lidt. For det er saa hedt. 
Og jeg er saa svedt. 

Det bliver saa mørkt. 
Jeg burde vist unde 

mig selv at blunde. 
Af flere Grunde. 

Hvis jeg vil, kan jeg se 
paa et Ur 1 min Lomme,  

om Dagen er omme, 
og Natten skal komme. 

Men jeg tror, at jeg Ikke har Lyst 
til at lede, 

for jeg ved allerede 
at Solen er nede. 

Det begynder at skumre, 
— Jeg begynder at slumre. 

Aage Lind. 

Jagt paa Planeter. 

Mellem Planeterne Mars og Ju-

piter vandrer den store Skare al 
Asteroider eller Planetoider deres 

Baner omkring Solen. Videnskabs-
mændene antager, at denne Sværm 

af Smaaplaneter er Resterne at en 

større Planet, der en Gang har heft 
sin Plads mellem Mars og Jupiter, 

hvis Afstand Ira hinanden er den 

længste indbyrdes Afstand i vort 

Solsystem. 

At disse Smaa-Stjerner har man 

til Dato opdaget over 650. Efter af 

Astronomerne var begyndt paa at 

undersøge Himlen med Fotografi-

apparat, blev Asteroiderne lettere at 
opdage. Det drives nu som en Slags 

Sport mellem Astronomerne at finde 

nye. 
Den berømmeligste Nimrod paa 

disse himmelske Jagtgrunde var 

Astronomen Cherlois i Nizza (død 

1910), han opdagede hele 84 nye 

Asteroider. Efter ham kommer Max 

Wolf i Heidelberg med 83. Brødre-

ne Henry opdagede fra Pariserob-

aervaloriet i Løbet af 10 Aar, fra 
1872 til —82 ikke mindre end 14 

Smaaplaneter. 

Legater. 
P. C. Holm. Hans Madsen. 

Komas *g Itegzikak. 
Formanden, P. C. Holm, Leon. 

Pedersen. 
Fattige. 

Emil Holm, P. C. Holm, Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Land. 
distrIldsforstandartn. 

Alderdoms understøttelse. 
Emil uti l le, P. C. Holm, lians 

Madsen, Landdistrikislorstanderen. 

Gem- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Faml Andersen, Th. 

Hansen, t.aur. Pedersen, Johs. Re-
mer . 

eaadbuset. 
Emil Holm, 	Herrn. Mortensen, 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Sanatorlet. 
Formanden, Supl. Chr. Olsen. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 

Emil Andersen, flerm. Mortensen, 
Hane Marken, Joh.s Romer. 

Forskønnelse. 
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil 

Andersen, Hane Madsen, Johannes 
Reimer. 

Polltlkorpset.1  
M. C. Funch. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, Landdistriktsforstanderen. 

Skolekommiesi onea. 

Th. Hansen, Laur. Pedersen. 

Itornebogsamllngerne. 
Chr. Olsen, I far. Mogensen. 

Folkebogsamliffigen. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 
Ilitelpekassen. 

0. Thorngren, Formand. 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 

Sundhedskommissionen. 
Chr. Olsen, Joh. Romer. 

Bygningskommisslonen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madsen, Harald Mogensen, Formd. 

Brandkommlitslonen. 
Herman Mortensen. 

Bevillingsnsevnet. 
Emil Holm, Emil Andersen. Hans 

Madsen, Johs Rømer, Formanden. 

Værgeraadet. 
Emil Holm,i_Supl. Laur. Petersen. 

Jernbanen. 
Emil Holm, Hans Madsen. 
Supl. P. C. Holm, Johs. Rømer. 

Ved Søsalonen. 
Th. Hansen. 

Brændsel. 
Emil[Holin, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 

Enkebarn. 
Chr.Olsen, Chr. Larsen, Jobs 

Reimer." 

Plejebørn. 
Emil§Holm, Adolf Madsen, [Frk. 

Hjorth. 

Fattigforstandere. 
P. P. Møller, P. Holm, Th, An-

dersen. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Linere i By og 

lun Land opmærksom pas. at enhver kan 
fan oplaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen !fluoren,  i ,Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det 'krams er 
holdt i  en  sømmelig Porm og indenfor 
rimelige drænsar, samt at Indeendere— til 
Underretning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om øse. 
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Done gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengene Diskre-

tion med Hensyn til sine Kilder. 

Salimas 31nollpavilloo. 
Søndag d. 30. Juli EL 815  

Mstrid .77eumann. 
Nolger firefin. 

Koncert. 
Billetter a 3 Kr. ved Indgangen. 



Højers Hotel, Allinge. 
(Bondestorstuen] 

Hver Aften Koncert og Dans. 
Søndag Bl. W.', pr. Sidste Optræden af Skuespiller 

Pose Nielsen 

< BORNA er bedst og billigst 

VF De hue 

en god Kop Kaffe, 
anbe ales det at isabe Kaffen hos Os. 

Vor rene Javakaffe og 

FroKostKaffe, blandet, giver en 
fortrinlig Drik. 

Allinge Kolonial- & 

Produktforretning 

Olsker 
Kommuneskat for 1. Halvaar 

1922-23 modtages paa Dalegaard 
samt ved Mejerierne Humledals og 
Kajhjerggaards første Udbetaling. 

Skatten maa være indbetalt inden 
1. August, hvis Renter skal und-
gaas. 

Sogneraadet. 

Overretssagfører 

Mojesen Xofoed, Rønne 
at, nortenegadlo 17. 

Inkassation, Ilekumenhkrivning ni. ni, 
Træffes I Hasle Onsdag Formd, 

Kiks og Bisquit. 
'lort Udvalg til nedsatte Priser. 

Isvafler, alle Variationer. 

J. B. Larsen. 

S e 	i' e l se slll8 h l er, 
hvldlakerede, næsten nye, sælges 
til rimelige Priser. 

Kaptejn Hahn, Allinge. 

iiirschsprungs 
Cigarer. 

hl alle Priser. 

Cigarer 
fra P. Wulf, Horwitz 	Katlenlid, 
E. Nobel m. fl. i hele og halve 
Kasser, og Æsker med 10 Stk. 

Cigarer • 
i halve Kasser til 5-6 -7'/1  Kr. 

Cigarillos 
alle gangbare Mærker føres. 

Cigaretter 
største Udvalg i danske og uden-
landske Mærker. 

Shagtobakker 
alle bekendte Mærker føres. 

Stort Udvalg i Shagpiber, 

a 
Telefon Allinge 12. 

Sveitserost, 
garanterer ægte. 

Allinge Kolonial & Produkttorro tnin 

kan faa Plads paa B•mregaard pr. 
Allinge. Tlf. Rnts 45. 

paa Haandtaget og ring op Telefon 
Allinge 74. naar De bar et eller 
andet at avertere. 

Nordbornholms Ugeblads Annon-
cer virker bedst og koster mindst. 

Glem det ikke. 

Politisk Mode 
afholdes I ,Sommerlyst -  ved Tein 

Søndag den BO. Joh Kl. 4 
Taler al d'Ihr. Folkethingsmand 

H. Rasmussen og Murer 3. 
M. Jensen. 

Alle indbydes, 

Socialdemokratisk Forening, 

Olsker Motorværk. 
Møde afholdes hos E. Madsen 

Tirsdag den 1. August Kl. 7%. 

4,3 
En god Ode Kalvs l.ødeko er til 

Salg hos 

P. L. Holm, Allinge. 

Rø Tyreforening. 
Ordinær Generalloraamling alhol-

des Mandag den 3. Juli -Kl, Pit 
pas Brugsforeningens 

Dagsorderk,  Valg af 2 Bestyre!. 
sesmedleinmer og 1 Revisor. 

Eventuelt. 
P. B. V. 

Axel Jensen. 

To smaa Kvier 
er kommen tulabende og kan (af-
hentes paa Munkegaard pr. Allinge 

En Pige 

BORNA smager delikat. 

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

leveres i hel, valset, knækket og !initialet Tilstand. 

Grove danslie Klid, pæn Vare. 

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

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Tvistlærred 70 cm. 70 Ore 
do. svær 80 cm. 100 -

Sværtkipret 80 cm. 150 - 

Nordlandets Handelshus. 

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 

9tortalanZlet4 Ontiliet00. 

Til Syltning 
anbefaler vi os med: 

St. Melis, Topmelis, 
Krystal, meget kraftigt, 

Vanille, Hel Kanel. 
Bemrk. Fru J. Winthers Syltepulver, 12 Øre 

uovertruffet i Holdbarhed. 

Pergament i Ruller. 

%Ringe Siolonial $robitttforretuing 

rs-Ykkstilt 
NonS) 

Største Udvalg 

færdige 

Xjoler og plums. 
Bomuldskjoler 585 

Zephyrkjoler 1050 

Frottekjoler 2200 

Hvide Voilekjoler 
med kulørt Silkehroderj 1800 

Kul, Silkejumbers 18.20-25 Kr. 
5 Stk, hvide Voilekjoler, 

smaa Størr., udsælges fra 7,on 

Et Parti hvide Voilebluser, 

smaa Størr , udsælges fra 2-3 kr 

....usffirmaggrmjimimmumw■.- 
Restparti at 

Sommerovertøj 
udsælges ekstra billigt. 

Nogle faa Stk. sorte 

Alpaccafrakker 
i mindre Storr., sælges for 

12 Kr. 

Største Udvalg i 

Forklæder. 
I Ivide Husholdningslorkl. fra 250 
Kulørte 	do. 	 265 

- Pynteforklæder 	0,95 
do. 	med S1rmek 1,75 

Største Udvalg i 

errelingeri. 
Kulørte Sokker 	pr. Par fra 1,00 
Lette uldne 
	

1,75 
Svære do. 	 1,85 

- gran Bomulds 
	

0,50 
Kulørte Bindeslips 
	

1,75 
Sorte 	do. 	 1.95 
Mange nye Mønstre 

i Manchetskjorter 
Sportshuer 	pr. Stk. fra 3,50 
Sorte og kulørte Fildralte 	6,75 
Sokkeholdere pr, Par 	 35 
Ærmetroldere 	 28 
Manchetknapper 	 35 

‹t4INLG ASIA" 

411-9 
ALLINGE 

ved Victor Planck, Tlf 5 

111111.11141~1110111/11111INNII 

Sukker. 
Stødt Melis, 

Stødt Krystalmelis, 
Hugget Melis, 

Hugget Krystalmelis, 
Dansk Demerara-Sukker, 

Melis I Toppe Nr. I, 
Ægte vestindisk Rersukker, 

altid til billigste Dagspriser. 

12 a iG Personer. 

'TURIST-BIL 
udlejes billigt. 

C. Hjorth. 
Tlf. Hasle 131. 

Bil udlejes. 
En 6-7 Personers Linousinc og 

aaben Vogn. Billige Priser. 

L. Dellgren. 
Tlf Rutsker 75. 

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

Graa engelsk Habit, 
syet efter Maal, 89,00 

Ægte blaa engelsk Serges 125,00 
Habiter leveres efter Maal paa 

faa Dage. 

Nordindols Haddslills 

8ficereriet 
og .7ffaskinsnedkeriet 

anbefales. 

Xlemenslier. 
Telefon n. 13. 

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 lindelshos. 

0-9 Permers h 
udlejes til kortere og længere Ud- 

flugter. 	Moderate Priser. 

2fisel Yedersen, Yein. 
Tlf. Allinge 67. 

:11111141~~14■1144% 

Allinge Biograf. 
Søndag den 30, Juli Kl. 8. 

Ørkenens Røst 
eller 

Øje for øje. 
Spændende Filmsskuespil 

i 5 store Akter. 

Handlingen foregaar nede I Nord-
afrikas ørkener, hvor Befolkningen 
kæmper for at bevare deres Selv-
stændighed mod Franskmændenes 
13es.eattelsestropper. 

Erindringsliste. 

Borgrnseterkontorst 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10 -12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10 - 12, 2-4 
Dampskihsexpeditionen, aaban ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Freda.g Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslagen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Ildlaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

Hirelpekassen r Formd.. 0. Thorngren. 
Kasserer  Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanesi. er  aaben for Gods 8-12, 7-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4. 
Leone- ri Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-7. 
Skandinavien -Amerikalimen: 

Agent Otto Gornitzka, 
statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2 -4. 
Toldkamret 8- 12 Form, 2-5 [literen. 
Kremen' Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 En". 



Iorocus hoh 
.Cidf om .7trestta. 

Fineste dansk Fabrikat 

14-Kg Pakken.. 

,(‘‘j Rep  Vi har Eneforhandling 
q, 	af det ægte 

REFORM KRAVETØJ 
Spær Penge - Spar Vask. 

BemrerIc Varemærket, 	 Varem 

Nordlandets Handelshus. 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 
91111~1~11 

Hønseskaller 
er atter paa Lager. 

11711ingefoder fra Fabrikken Grand Danois animfales af Opdrrelt, 

Kød og Benfoder til Høns. 

?Miav Rolonint &Wobitftfarrctuing 

BORNA er god ! 

Arbeiddt5i cg 
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 Overalts, 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 

Høsalt! 
lx.rise~ Og 

?Minør notonial-,  og Pruhuttforretning. 
1‘1"."Isel~nelml"~"isaseparøn~ageasø~ø~~ 

Alle Mennesker, 
som har toet. hvorledes 

E,  Dyr, som altid har været Men-

neskets Ven er Hesten, og enhver 

Dreng, hvad enten han maa nøjes 

med at ride overskrævs paa sin Fa-

ders Spadserestok, eller han har en 

Hot Gyngehest med Manke, Sadel 

og Hale - ønsker med Tiden at fan 

en rigtig Hest. 

Der er jo forresten Heste saa 

smaa, at selv deri mindste Dreng 
kan sætte sig op pen dem. Den 
lille Poany, som du ser her, optræ-

der i et Cirkus sammen med den 
store hvide. 

Hesten er i det praktiske Liv 

Menneskets trofaste Hjælper. Far 

Jernbanerne var den næsten vor 

eneste Trækkraft til Lands, og tænk 

pas, hvilken stor Andel den har i 

vore Jorders Opdyrkning, hvilket 
Arbejde den gennem Tidernes Løb 

har lagt i den Muld, som hader os 

alle. 

VI skylder derfor vor Ven Hesten 
en god Behandling. Den er slum 

og kan ikke klage. Saa meget stør-

re er vort Ansvar overfor dens Li-

delser. En Sommerdag fandt jeg 

denne Hest, som her er fotograferet, 

henslængt paa en Mark i stegende 

Solhede. 1 stærke Smerter kastede 

den sig frem og tilbage i den op-

rodede Jord og den havde stærk 
Feber. Pas dens opsvulmede Mund 

og øjne sad Hærskarer af Fluer, 
Et lystigt Selskab, en Sangterening, 
kom forbi og deres muntre Sang 

forstummede. Som du ser, gav en 
lig til at vaske Hestens Mund og 
Øjne. En anden vilde efterlade sin 
nye Overfrakke, for at den kunde 

dække det syge Dyr. En gammel 
Karl, som stod der, kunde bare for-
tælle, al Ejeren ikke vilde lade Dy-
ret slim ned, fer Dyrlægen havde 
tilladt det, da han ellers ikke vilde 
fas Assurancesummen udbetalt. 

Den Hest, der har slidt sig op i 
Menneskets Tjeneste, skylder vi 
det mindste en barmhjertig Død. 
At lade en gammel udslidt Hest ar- 

fremstille., behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine MaaI-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Bornholms Vegetabil [(kluk 

RIST FARM FUR MORSES 
•••••••«, • 

■•• 	• 	• 

1-1. 	8,00 12,50 
8.17 1,10 
8 30 1,28 
8,46 1.46 
9,01 2.04 
912 2,17 
9,20 2,25 

k.4.  nr- 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

7,25 
7,42 
7,55 
8,11 
4,26 
1,37 
8,45 

, 
21h7r,,.. å 

Fn ..terre Ladning 1.;i•js. lin ‘i•e, 
rr ventende sidst i Uger. 

811'ngt 
lkohltftforrettilliG. 

Kari offelin el, 
Ss 

Riamt el, 
Kokusrrel, 
Majstlager, 

Mar nagyn, 
Frilnr ,uleg-yn, 
Ebghveiegryn, 

Havregryn i løs Vegt. 
Kyllingegryn, 

Prima hvide Sagogryn, 
altid bedste Varer til billigste Dags-
priser. 

J, B. Larsen. 

beide for de tunge Læs, 111 den eti 
skønne Dag styrter, er en skamme. 

lig Behandling af en tro Tjener. 
Tænk over del, hvis du eri Gang 
selv faer Heste. -- Hesten spørger 

ikke, hvorfor den skal udføre en 

given Befaling, den gør det, fordr 

dens Herre betaler det. 

Verden over er der dannet en Or-
ganisation, som hedder ,Røde Stjer-

ne". Ligesom „Røde Kors' hjælper 

Menneskene, saadan hjælper „Rede 
Stjerne" Dyrene, og her ser du 

nogle unge Plejersker, som uddan-

ner sig til at hjælpe syge Heste. 

Mest praktiske har Amerikanerne 

været, for de har, storsindede, ved 

frivillige Bidrag grundlagt en stor 

Farm, hvor Fleste, som har deltaget 

i Verdenskrigen lever sorglrit til de-

res Dages Ende. Amerika opgør 
Tabet al Heste under Verdenskrigen 
til 68,682. Kan du lidt engelsk vil 

du pas det store Skilt kunde læse: 

„Hviletaim for Heste. En Gave 

til de Dyr, som tjente i Krigen'. 

Tillige er der rejst el stort Monu-
ment for dem - men jeg tror nok 
al de interesserer sig ulige mere for 

de fede Giresgairge, 

Onkel Peter, 

Køreplan. 
gy'dig frs 'å. Junt Iw 

Ratrevs-AIly :g* Jernbase 

Søgneds%e. 

Sandvig-Rm. 
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 6,45 10,10 
Rønne H. 	11,10 7,05 10,30 

Sen- og Helligdage. 
Røn ne-leandvilg 

Rønne 1-1 
	

8,00 12,35 7,30 
Nyker 
	

8,16 12,51 7,46 
Klemensker 
	

8,28 1,03 7,58 
Ro 	 8,43 1,18 8,13 
Tein 
	

8,57 1,32 8,27 
Allinge 
	

9,07 1,42 8,37 
Sandvig 
	

9,15 1,50 8,46 

Sandvig-tema 
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 K 	10,45 7,10 10,30 

Havemdblerne 
bedes bestilt nu. 

.C. 
Maskinsnedkeri. Klemensker. 

Tit, n. Nr. 13. 

Den bedste Cykle, 
til den billigste Pris køber De hos 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen, Allinge. 

Afbetaling indrømmes. 

Prisen er nedsat paa 
Stor tørret amk. Maje. 
Ekstragrove Svedeklid, 
Majsskraa og Knækmajs. 

Noubdels 113lldelshlls, 
Hvedestrømel, 

grove Rugkild, 
primaSvIneskraa 

af Hvede, Byg og Majs, 

valset Byg, 
valset Blandsæd, 
valset Hvede, 
Blodfoder 

sælges til billigste Notering. 

!iior[41fillels lindelshils.  

IlepIndfislielEN 
sælges til den laveste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

j
eger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en svend eller Lier • 

fing en Fodermester eller an-

dan Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

e. 1700 Hjem og hests al sis godt 

som hvert eneste Tyende. 13: An-

nonce her i Bladet vil derfor ni 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Traadvæv 
i alle Dimensioner er atter pas La- 
ger.  
?ligluge notottial. ag 

43ruhuttfuretuiug. 


