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Fru G. sagde intet, huri bare
sukkede.
I mange og lange Aer
trykkes g itAnial af mindst 17dt:1 Px.mpl,
havde hun gjort alt for al tiltredse log-plades gennem Postrressnet eller red
pore Bod l klitnyre Sang-frie, Olsker, Ratstille sin forkælede Datters Fordrinsker, R. og Klemensker
ger, Hun arbejdede Dagen lang,
„Nord-Bornholms Ugeblad" men Indtægterne vilde dog ikke
strække til.
har den skes'. Udkrads's. I Mardre
klirer last i ethuri ttlem op rener sig derEmilie salte sig til Bordet, letteor bedst 111 Arsrlerine.
de lidt paa ',Aaget paa el af Fade,Nord-Bornholms Ugeblad" ne, og rynkede pert Næsen.
'plager fem, Bekendlerralssr al snarer Art
„Ut, er del det, du opvarter med i
saasom Køb, Sat', Forentmesmeddelelstr,
Eller eller Al lysninger, keldinner tir.
Dag, Moder ! Du ved, jeg holder
„Nord-Bornholms Ugeblad" Ikke af Ked i Sauce. Du burde hellere lavet det til Bøf."
adeaar h'er fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladeis Kantar ae
Jeg havde ikke Read til at købe
koster I Kr. halsaarile,
det dyre Belkod, sagde Fru 0. sagtmodig, og dette Ked var ikke sart
mørt, at det egnede sig for Bøf.
Datteren spiste surmulende nogle Mundfulde, lagde Gaffelen fra
sig og tog Skeen for el begynde
De staar som i Drømme
paa Suppeir.
de mægtige Popler
Sas saa hun endnu mere misog nynner i Vinden en Sol-Melodi :
modig ud og udbrød: „Aa mange
— En Lyd som af Strømme,
Tak, er det den Slags Suppe. „e
der bruser og bobler,
som risler og hvisler i skøn
Hun rejste sig fra Bordet og kaHarmoni. stede sig med en yderst fornærmet
Mine i en Lænestol.
Som vævet at Silke
Fru G. saa bedrøvet ud og tænkde blinkende Blade
gør — drukne af Solen te: „Hvorledes er vel min Daner
de kaadeste Spring. bleven saaledes : For hver Dag meDe slumpede Stilke
re og mere fordringsfuld og kræer vinkende glade, de sitrer og glitrer I svajende Sving. sen t°
Hun log i Stilhed alt af Bordel,
medens Datteren rigtig plejede sin
Og Grenene gyege i legende Ynde
Magelighed. Det faldt hende ikke
og tegner sig klart
med en Tanke ind at give Moderen
mod det blaa Firmament.
en hjælpende Høand.
Og Spurvene synger — Hun var vant til at se hende træljeg hører dem nynne
le, medens hun selv lod sig opvarog føler en Glæde,
jeg aldrig har kendt. te og forkæle og nød Livet paa
bedste Mande.
Er Vejene øde Fru G, havde kun denne ene
og Tankerne ene,
da føler jeg ofte en lykkelig Trang Datter. Derfor tænkte Moderen; Hun
til flygtigt at møde
skal rigtig nyde sin Ungdom."
de gyngende Grene
Saa vartede hun hende op, og
og lytte til Poplernes
„syede Puder under Armene pas
hviskende Sang.
hende" paa alle Maader.
Niels Tosti Nielsen.
Nu begyndte hue — foreenr.— at
skimte, hvor det bar lien, nu, da
hun selv havde gjort sig til sin
Datters Træl og lydige Slave.
Og Datteren lønnede hende med
at tiltage 1 Kræsenhed og Fordrings—x—
Hun kastede Hallen paa en Stol, huldhed, sagde hun noget til hende
Jakken paa en anden og raable : fik hun næsvise Svar.
Saa lev hun stille og sukkede.
„Laura, kom og træk mine GalosDet var kommen saa vidt, at hun
cher at? Jeg er saa træl, jeg kan
formelig var bange for sin egen
ikke selv!'
Pigen kom ind og hjalp den un- Datter.
Hvem bar fra først af Skylden?
ge Frøken. Imidlertid sad Frk. EmiHvilken forfærdelig damlig Tjelie velbehagelig tilbagelænet i en
neste hun havde gjort alt Barn ved
Stol.
Pigen tog Hat, Jakke og Galos- at opdrage det saaledest
I Hjemmel var Datteren nu næcher med sig ud.
Lidt efter kom en ældre, træt ud- sten en Plage; og kom hun ud i
seende Kvinde ind. Hun bar en Livet, vilde hun aldrig vinde Venstor Bakke, hvorpaa der stod dam- ner, i alt Fald ikke for længere Tid.
Egenkærligheden vilde snart slikke
pende Mad.
„Det er godt, du kommer med frem, og den dræber snart Venskab
og Kærlighed.
Maden, Moder, jeg er sart sulten.
Og om en saadan Kvinde, der
Du har vel ringet godt til mig ?
Jeg har været paa Skøjtebanen er opdraget paa den forkerte Miahele Formiddagen, og ingen Penge ! de, engang vinder en Mands Hjer.
havde jeg til at gaa til Konditoren I te, og hun bliver hans Hustru, vil
han enten blive hendes fortrykte
for,
En anden Gateg maa du rigtig- Slaveg eller der vil blive Ufred I
nok give mig nogle Lommepenge Huset. — Gør ikke den Synd mod eders
med."

„Nord-Bornholms Ugeblad,
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Børn, I Forældre, af I bliver deres
Slaver? Lad meget hellere dem tjene eder og hjælpe sig selv i all,
hvad de Iran, det vil I det mindste
ikke bære saa bitre Frugter i Fremtiden.
,Dansk Folketid."

Sommerregn.
Nu lyser Somren over disse Tage,
og store hvide Klodeskyer tvnar
ad samme Baner
som I svundne Aar,
da ni min Sjæl begærede al drage.
O dir, som rut begærer alt tilbage
Ironi, grib Ile sum
og gyldne Gran du lav,
de spinkle Toner,
der imod dig slaar
fra grønne Vers,
hvor Jammer mødte Klage.
Og du vil mindes
i den spæde Klang,
at du har selv haft Read
til Grand engang.
Det var ,i hine gamle, gyldne Dage.
Da var det Sol,
der nu er Sommerskær.
Og Regnen risled'
fra de grønne Træ'r
og løb t Strømme ad de røde Tage.
Chriitlan Stzsts.Jorgenmeu.

Naar man bliver gift
ved en Fejltagelse.
Hvordan en Bestemmelse i
Ægteskabsloven blev til.
Et Ægteskab bliver
endvidere al omstøde, efter
Paasiand af den ene Ægtefælle, naar han ved en Fejltagelse har ladet sig vie til
en anden end sin Forlovede
eller uden at ville Indgaa
Ægteskab.
Ægleskabslovens § 44.
— Ja, er det ikke en mærkelig
Bestemmelse siger Overrelsagiener
Malling Hauschultz, hvem
Fru
„Bert. Tide' forelægger denne Bestemmelse i Ægteskabsloven. Fruen
var jo under Folketingsbehandlingen
af Ægteskabsloven del konservative
Folkepartis Ordfører,
— Er det ikke en mærkelig Bestemmelse? Jeg kar selv leet af den
og fundet, at den maatle gas ud,
fordi jeg syntes, al det ikke kunde
gas au at fart Bestemmelser Ind i
Loven, 50111 virkede komisk. Men i
et Udvalgsmøde, hvor en af Lovens
Fædre, Medicin af FamitieretskornmIsSionen, Professer, Dr. jur. Viggo
Bentzon, var til Stede, og hvor jeg
protesterede mod denne Bestemmelse, fortalte Professoren en lille
1-historie, som viste. at det kan være
praktisk, at Bestemmelsen findes I
Loven. Historien, som blev fortalt I
Udvalgsmødet var denne:
Herrnhutmeniglieden har, som
bekendt, hjemme I Ghristiansiew,
Den sender Missionærer ud til østen,
og en af diasg, som længe havde Ie-

vet derude, blev tilsidst klar over,
at Mennesket ikke bør være ene. lian skrev da hjem til Herrninitinenigheden, om den vilde sende ham
en ung Kvinde ud, som vilde gifte
sig med ham. Og den svarede tilbage, at den havde Sundet en ung
Kvinde, som vilde gifte sig med
ham. og deltage I Arbejdet pas
Missionsmarken. Der eksisterer
nemlig den Bestemmelse for Herrnhuterne, al de Ikke rune gifte sig
uden for deres Menighedskreds.
Præsten gik derude og ventede,
og en skønne Dag kom da ogsaa
den Kvinde, som lian smilede. Hun
var meget smuk, yrideltild, morsom
hul havde øen mange udmærkede
Egenskaber, at Præsten straks blev
meget forelsket i hende og var Lederne i Trossamfundet hjemme i
Christiansfeld inderlig taknemmelig
at man havde sendt ham dette Vidunder blandt Kvinder. De blev hurtigt gift — men Det viste sig meget snart, at denne henrivende Kvinde, som nu var
Præstens Hustru, var i Besiddelse
af alle de Unoder og alle mulige
uheldige Egenskaber, som en Kvinde kan være I Besiddelse af. Præsten forstod ikke delte. Men hun
var jo udsendt al Trossamfundet,
og han søgte endnu en Tid at holde Ægteskabet gasende. Det viste
sig Imidlertid umuligt — og endelig kom ogsaa Forklaringen;
Herrnhuterne havde ganskæ rigtig sendt en ung Kvinde al Sted.
Mt n om Bord paa Damperen var
hue blevet syg, og hun var da blevet plejet af en anden ung Kvinde
som var om Bord. Præstens tilkommende Hustru døde paa Skibet, og
Liget blev sænket i Havet. Den unke, smukke Dame med tan mange
ydre Egenskaber forsynede Kvinde,
soen havde plejet hende, havde ogns !anet den nu afdøde unge Kvindes Historie betroet. Hun tik at vide, at Præsten derude, som ventede pas sin Brud. ikke kendte hende af Udseende — og Eventyrersken
tilegnede sig alle den dødes Papirer, Attester, Pas, Skrivelse Ira Herrnhuterne osv. — hun mødte Præsten
og de blev gift I
Men da delle blev opdaget, fik
Præsten Ægteskabet ophævet, fordi
der i tysk Rel, som han hørte ind
under, idet Christiansleld pas det
Tidspunkt endnu herte til Tyskland,
fandtes en Bestemmelse som den,
— al den, der ved en Fejltagelse
bar ladet sig vie til en anden end
den som han skulde giftes med, kan
kræve Ægteskabet opløst.... ...
Nu hører Christiansfeld til Danmark. Herrnhuterne er danske Borgere, og nu er denne tilsyneladende
mærkelige Bestemmelse overført til
dansk Lov. Paragrafen har sin Historie som endda ikke er af de alleralmIndeligste.
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Stilheden.
Den gamle Park er segnet hen
i Middagens dybe Stilhed.
Den lange Time her taget alt
Ind I 3111 smilende Mildhed.
De 'sidste Lytte har løst sig np
i den store sovende Stilhed.
Det er som at arenkes i Slummer ned
at vandre ad disse Stier.
Klin al og til man hører en vag
ng sulet Summen al Eller . . .
Forunderligt er det at vandre her
ad disse Tavshedens Stier.
De fører ned hl den tyste Sø
Ensomheden begravet.
Den spejler mak i sit mørke Vand
Lys tre Solhimmelhavel.
Den suger tungt, som var den helt,
.
for evigt, i Stilhed begravet
Stivnet fanger den i sit Spejl,
den bundløse Midsommerhimmel.
At stirre derned er en langsom Rus,
man bliver besynderligt svimmel.
Man skimter i Dybet,
fjernt som en Deem
en lykkelig Solsommerhimmel.
Der ligger en fin og gylden En,
ensomt i Luften den svømmer,
som var et æterisk Tæppe [agt
over Træ'r og Fugle, der drømmer.
Her er det Sted man glemme kan
Tide n, , . Tiden, der strømmer.

Her er der; store Naturens Fred
der Menneskesjælen !avner,
omslynger den helt,
og fylder den fuldt,
indtil den intet savner,
4
blot smiler med halvlukket Biik,
til Den,
hvis rolige Fryd den favner.
0, det er godt at vandre her
i Stilheden uden Lige!
Stadig man skimter det samme Skær,
ser det ej synke og stige.
Kvægende er del at hvile her
i Midten af Tavshedens Rige!
Chr. Rimestad.

Adelsmennesker.
—0—
Der har fra gammel Tid rundt
om i Verden blandt alle Jordens
Folk været Mennesker, der kaldte
sig adelige.
Der var Mennesker der ved
Fødsel, Fortjeneste, Held og Rigdom hævede sig over Mængden,
tiltog sig i at mide over det store
Folk. Men det var langtfra altid de
indre Forudsætninger svarede til de
ydre, og derved [remkorn Fyranniel, som gjorde ondt.
Det var aldrig en Fejl at tile om
Adelsmennesker ; men del var en
Fejl at søge dem hos en enkelt
Klasse Mennesker; thi de findes
overalt I Verden i alle Samfundslag
og til enhver Tid, men det er ikke
søn nær altid de ses; det sker i
Grunden kun, rurer der I en alvorlig Stund bliver Trang tor det», idet
de da træder frem som Talsmænd
for de bedste for saa atter at Irrede
tilbage i Stilhed.
De tinder stadig Mening i Livet
og i de ubegribelige Tilskikkelser.
Derfor er det, de har fandt de •

dybe Øjne, det milde Sind og de
brøde Hænder; de har en 'ærlig
Evne til et gas bagefter og rejse det
faldne, knytte de brudte Trude og
læge de Saar, som lunge Tilskikkelser og tankeløse Mennesker i Utorstand har slaget.
De er ikke bievne sindede& med
rel; det har endog i Regelen leget
lang Tid ; sædvanligt er de blevue
del gennem en tung Oplevelse,
gennem en stor Sorg eller slore Lidelser.
De har været i Smeltediglen;
men de fandt derigennem Sammenhæng i Livet og Livela Mening.
Det var den store Mester, der ligia•
ledes havde lutret deir.
De følte elg under hans adelige
Hund og lod sig danne at ham :
men derved fik de ogsaa hans
lede, saa deres Færd vidnede om
ham mere end noget andet --I en Stue pas Sygekuset var en
Gang en Kvinde blandt flere over
hvis Ansigt der var en stille Glæde.
Hun var en fattig Arbejdsmands
Hustru, havde flere smag
Børn og havde ikke haft sit Helbred
I de sidste Aar.
Hun var blevet underkastet flere
smertelige Operationer og las nu
ogsaa her efter at have overskuet
en saadan.
Hun fortalte, al hun under sin
Sygdom havde halt sit Livs bedste
Timer, og hun havde endda ringe
Haab om Helbredelse.
I hvert Fald havde Sygdommen
givet hende saa dybe Mærker, al
hun aldrig tabte dem.
Flere Gange udtalte hun, at det
gjaldt om at være stille for Gud. Det
var, som hendes Erfaringer samlede
sig i delle. Ja, hun var el af de stille, dejlige Adelsmennesker, hvoraf vi i
vort Folk heldigvis her flere, end
vi aner.

>12 .74zmpedampers
!Proviantering.

falligfinrdsdrefigns
tivsmrk.
—o—
Han byggede sit eget lykkelige
Hjem og sørgede for sin gamle
blinde Fader.

Billige i'dskadsbrfedder er oplosset!
.- og 1" tykke i alle Længder. Ved kontant Handel
sælges meget billigt.

Nordlandets Handelshus.

Største Udvalg
færdige

Redaktør Fr. Jordan, Aalborg, har været med Husmandskommissionen pen en
Rundrejse blandt nogle af
Alborg Anmts 1200Slathusmandabrug. Fra Turen fortæller han denne smukke
Historie om en Mands el Faltiggaardsbarne — Livsværk:
For at vise os, hvor vidt en
Statshusmand kan drive det, kørte
Kommissionen os til Skiveren eller
Oudrup Egne, hvor 1 gamle Dage
de store Engdrag af Gandrup benyttedes til Græsning, men hvor nu
en Mængde Statshuse har rejst sig
det ene smukkere end det andel,
og mange af dem knejsende med
Vindmølle over Husryggen.
Yderst ude ved Limfjorden kommer vi ril Jens M. Jensens Mønsterbrug, der er oprettet I 1908,
Det var den Gang 8 Tdr. Land
med et Laan pari 4500 Kr. Nu er
der
Tdr. Land med Lun paa
7000 Kr. Det ligner nærmest el
Oaardbrug. Rundt om ser man
en Afgrøde af elle Sædarter og af
Rodfrugter, der ikke stanr bedre
nogen Steder i Vendsyssel. Høet er
— trods Regnvejret — bjærget og
bjærget godt. En knippelgod Besætning bestaaende at en stærk Jydsk
Hoppe, 8 Køer, 4 Kalve, en halv
Snes Svin og og en Sværm at Rhode-Islands-Reds-Hus viser, at 111/2
Td. Land under den dygtige Mands
Hund kan yde del utrolige.
Jens M. Jensen er begyndt med
de bare Næver. Han er født paa
Fatliggaarden og havde, da han
startede som Statshusmand, kun
1100 Kr., han havde tjent som Teglværksarbejder. Oven i Købet tog lian
min gamle, blinde Fader ud ai Fatg.
og til sig i Hjemmet med det samme. Nu er han en holden Mand,
der med berettiget Stolthed kan pege paa sine Handørs Værk. Men
del skal ikke forgiernmes, al han
ved sin Side hør haft en dygtig
Huettu, der foruden at fede og opdrage deres 3 Bern, har været ham
en usigelig god Hjælper f Bedriften.
— Jeg vil ikke sælge for 30,000
ikke for 50,0001 siger han.
Jens M. Jensen vil nemlig slet
ikke sælge. Elan elsker del Sled og
det Hjem, han har bygget op.

Vi har for nylig losset

Xjoler og Diuser.

Aldeles frisk

Bomuldskjoler 585
Zephyrkjoler 21 20
050
0
Froekjolev
tt
Hvide Voilekjoler
med kulørt Silkebroderi 1800
Kul. Silkejumbers 1 8 - 20-2 5 Kr
5 Stk, hvide Voilekjoler,
smaa Størr., udsælges fra 7,00
Et Parti hvide VoiIebIuser,
smaa Størr., udsælges fra 2-3 kr.
■

i Sække. Ved Handel om 10 Sække og derover gælder en
særlig bilflig Pris.

Nordlandets Handelshus.

Moreillool

til Tærskningen er paa Lager, og kan afhentes naar det passer.

Nordlandets Handelshus.

Restparti af

Svær og stærk Læder-Tagpap. Nr. 00.

Sommerovertøj

i hele og halve Ruller og Strimler til at dække Listerne med.

udsælges ekstra billigt.
Nogle laa Stk. sorte

Alpaccafrakker
i mindre Størr„ sælges for
12 Kr.

Isopal- ~g jkEitistit rilag- par,
giver et meget stærkt Tag, og Priserne er i Forhold til i Fjor
kun det halve. — Trekantede Lister, Papsøm, Linoleumstjære og Tagmaling sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.

Hirsch sprungs
Cigarer.
til alle Priser.

Cigarer

.._.14111
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fra P. Wulf, Horwilz d. Kallenlid,
E. Nobel m. fl. I hele og halve
Kasser, og Æsker med 10 Stk.

Cigarer
i halve Kasser ril 5-6-71/i Kr.

Cigarillos
alle gangbare Mærker føres.

Cigaretter
største Udvalg i danske og udenlandske Mærker.

Shagtobakker
alle bekendte Mærker krus.

Stort Udvalg i Shagpiber,
a g3. £cytae,n,
Telefon Allinge 12,

Paa amerikansk Maner
viser en Film i Biografen paa Søndag hvorledes der kæmpes mod
nedarvede Fordomme og dum Adelestolthed.

12 a 16 Personers

TURIST-BI L
udlejes billigt.

C. Hjorth.
Tlf, Hasle 131.

Bil udlejes.
En 6-7 Personers Linousine og
aaben Vogn. Billige Priser.
L. Dellgren.
TH. Rutsker 75,

NYE]

Klædevarer

er hjemkommen og sælges til meget billige Priser.
Graa engelsk Habit,
syet efter Maal, 89,00

Ægte blaa engelsk Sørges 125,00
Habiter leveres efter Maal paa
faa Dage.

Nordladols Ilantlershus
Traadvæv
i alle Dimensioner er atter paa Leger.

RIflittge notoniat. og
j3roDurtforretuing.

Sveitserost,
garanteret ægte.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Overretseagfører

Største Udvalg i

Forklæder.
Hvide Husholdningsforkl. fra 250
do.
Kuler le
265
—
Pynteforklæder
0,95
do. med Smæk 1,75

59ojesen Xofoed, Rønne
$5, Hortenegade 17.

Inkassation, Dekumentikrivning m. m.
Træffes I

Hasle Onsdag Formd.

Kiks og Bisquit.
stort Udvalg til nedsatte Priser.
lavetter, alle Variationer,

J. B. Larsen.

Paa Mandag Aften Stærete Udvalg i
finder der atter en Underholdning
Sted paa Hølers Hotel — noget udover de almindelige Siesonforlystelser — nemlig et Sangforedrag —
Emne: Danske Folkeviser og Sange
Se Annoncen.

dampkul

••

Fra Uge
til Uge
_o _
Billedet her er næsten for lille til
at give en Forestilling om, hvad
der mas medtages fer at tilfredsstille de 1100 Passagerers Fornødenheder I den Tid Overfarten va•
rer. Bag den lange Række Passagerer se; 2 Dynger Kul hver paa
2500 Tons. Mellem Stabler af Tønder og Kasser med henkogte Grøntsager, Fisk, Kartofler, øl osv. vandrer en Besætning paa 9 Svin, 10
Kalve, 14 Okser, 29 Faer, 26 Lem
og en Mængde Fjærkras. Den store
runde Beholder til venstre, indeholder noget af del mest nødvendige
pie hele Rejsen, nemlig fersk Vand.
Selve Lasten, som er det meste
af det, 5113 ikke, for den er allerede stuvet.

Portland Cement

gerrelingeri.
Kulørte Sokker
pr. Par Ira 1,00
1,75
Lette uldne
1,85
Svære do.
0,50
— graa Bomulds
1,75
Kulørte Bindeslips
1.45
do.
Sorte
Mange nye Mønstre
i Manchetskjorter
pr. Stk. fra 3,50
Sportshuer
6,75
Sorte og kulørte Filthatte
35
Sokkeholdere pr. Par
28
Ærmeholdere
35
Manchetknapper

.1411/2GASIA,

NORS

ALLINGE

So

elsesm8hler,

hvidlakerede, næsten nye, sælges
til rimelige Priser.

Kaptejn Hahn, Allinge.

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

3. R3. Carftti
8-0 fersuers BII

udlejes lit kortere og længere Udflugter.
Moderate Priser.

ved Victor Planck, Tlf. 5 .5rksel [Pedersen, Yein.
411~110~~~

Tlf. Antage 67.

paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere .
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst eg koster mindst.
Glem det ikke.

Hatte, Huer og
Kasketter
anbefales til meget billige Priser.

Filthatte i alle Farver
Sportshuer fra
Blaa Kasketter fra

6,75

4,00
4,00

Nordlandets liadelshos,

Heders Hotel, Allinge.

Tapt.

(Spisesalen)
Mandag den 7. Aug. Kl 8", stor Folkesangaften

En rakke, indeholdende rej, er
tabt Søndag den 16. Juli pa. Strækningen fra Sandkarre til [-Liste ad
den nye Landevej. Mulig Oplysning bedes sendt ril Karorne Larsen, Denddalegaarcl, Rø. Til Rø 14.

VII De have

en god Kop Kaffe.

Sangeren Edmund Florents.

anbefales del at hobe Kaffen hos os.
Vor rene javakaffe og
Frokostkaffe, blandet, giver en

BORNA er bedst og billigst

Hønekyllinger

foritinlig Drik.

ønskes fil Købs hes

Munch i Sæne.

Bestilling paa 18

pCt, Superfosfat

37 pCt. Kaligodning

.Kontor-

Olsker Husmands
forening

og

Allinge Kolonial- e.c
Produktforretning

hedes snarest indgivet til

alholder Møde i Forsamlingshuset

Miksed Majs. Plata Majs.

Lørdag den 5 August KI 7.
Foredrag af Hr. Skat Møller
om en Rejse I England.
Beretning fra Deltagerne i Husmandsrejserne.
Forhandling om Genrejsning al
Ægsalgskred sen.
Forhandling om en Udflugt eller
Sommerfest.
Alle indbydes.
Husk al lage Konen med.

Hvede, Byg, Havre, Blandsæd
leveres i hel, valset, knækket og finmelet Tilstand.
Et Parti

Grove danske Klid. pæn Vare.
Havre sælges sealrenge Forraed haves til 23 Kr. pr. 100 kg

Allinge Kolonial & Produktforretning
Tvistlærred
do. svær
Sværtkipret

Bestyrelsen.
En god brugt

2ianchetskjorter

er billig til Salg hos Alblne Riis,
ost for Runs Kirkeskole.

Strømper.

til thi:gel rimelige Priser.

Kjolesyning

Gode kulørW Skjorter 650.
Ekstra do. med Slips 8,00,
Flipper i alle Faconer.

udføres.

Manna Hansen,
Sandkaas,

De største Udvalg og de billigste Priser finder De hos os.

Nordlandets Handelshus.

En Mejemaskine
ny istandsat — samt en Dobbeltplov sælges billigt.

Bomuldsstrømper
Svære Mako-Strømper
Traad-Strømper, alle Farver
Engelske Strømper, uldne

Tlf. 75.

En ny Sending Regntrakker er hjemkommen.
Raglan Frakker med Bælte 23,50.
Engelske Militærkapper sælges med Garanti for 40,00.

Mor hmiesigllillil

Til Syltning
anbefaler vi os med:

Nordlandets Handelshus.

af 14. Skyttekreds
afholdes ved Sommerlyst ved
Tein Søndag den 6. Augnst Kt. 2

Kr. 0,75
- 2,00
3,50
1,80

gi orbinnbet k■ntibet5Etto.

RegnfrahKer.

Smed Mogensen, Rutsker

70 øre
150 -

100

Nordlandets Handelshus.

Vi har et stort Udvalg i

Symaskine

70 cm.
BO cm.
80 cm.

Bestyrelsen.

St. Melis, Topmells,
Krystal, meget kraftigt,
Vanille, Hel Kanel.
Bemrk. Fru J. Winthers

En brugt

Syltepulver,

12 Øre

uovertruffet i Holdbarhed

Herrecykle

Pergament i Ruller.

?Muge Shianiat &Wohrtforettiting

er til Salg for kun 60 Kr.

E. Abrahamscn.
Tlf. Sandvig 55.

Priserne er nedsatte gældende for

Blaa Kors.
Festligt Møde Tirsdag den 8de
August Kl. 71/, t Menighedsbjernmet. Lærer Jensen fra Knudstrup
taler.

En flink ung Pige
— 17-20 Aar — kan lea Plads 1.
September hos Fru Planch,
Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

Hvide Gardinteler med Tunge
50 Øre
dobbelt do.
80
do.
do.
Cremefarvet do.
150
Rester til Fortragik
1 Stk. Zoo
Kappe med Tunger
75

Chr. Olsen.
Messens Ene-Udsalg, Allinge.
Vi beder om Bestillinger paa

Illogrill,

Nørresundby Gødningskalk,
til Levering fra Skib i September Maaned.

Hvede, Byg, Blandsved og prima tørret
KneeKmats, Maisshraa, HvedesKraa
Hvedestremel — sælger til laveste Priser.

samt

giorbdatthet

9torManbet4 OatMelotsø.

1 Sække a 50 kg sælges meget billigt.

Fineste dansk Flormel

Hovedrollen udføres af den verdensberømte William Farnum og

Jewel Carmen.

(i/

04111111111111.48•111111111111996

En Pige
kan fas Plads paa BorrepaTd pr.
Allinge. Til. Risis 45.

og

Rugsigtemel til Hjemme•

bagning sælges i store og smaa Vægte til laveste Pris.

Nordlandets Handelshus.

Til Hjemmebryg anbefales
meget kraftig Bygmak.

Glimrende Nutidsfilm al William
Fox i 5 Akter,

Maia
dansK

amk
og

Pris a 23 Kr. for 1000 kg. frit paa Vogn. —

Søndag den 6. August Kl 8.

paa aillefik31131( Maner.

Vi har bornholmsk Avl af

18 pel. Superfosfat og
`i47 1)(4+ Kaligodning. Fineste amk. Flormel mrk. Summit
til laveste Bestillingspris — og

Alli go

Nordlandets Handelshus.

'NN

åominerhu.
Et lille godt Bindingsværk- eller
Træhus, indeholdende ca. 3 Stuer,
ønskes tilkøbs. Beliggenhed enten
Gurthj.2m eller Sandvig. Pris bedes
opgivet Billet inrkt. Sommerhus 18.

50 pCt. Foderblanding, Soyaskraa
TexasKager, KoKusKager, Danske Hvedeklid,
Danske

Bedste Sort Standard Bindegarn
i

store Nøgler er paa Lager.
Prisen er 140 Øre pr. kg. pr kontant.

Nordlandets Handelshus.
BORNA smager delikat.

Frisk

Hamle

og

<her.

Nordlandets Handelsbus.

r. eatrirk

Er i nd ri ngs! iste.

kroms 1111)111(
et lille .7erie6reu.

QQ0
lidt NILO

i ›Is K9 Pakker.

ror Re,

Vi

9.4
3Z

har Eneforhandling
af det ægte

EPHY11 REFORM KliAllETN
Spar Penge - Spar Vask.
Bemærk Varemærket,

Varem

Nordlandets Handelshus.

I

BORNA

Branddirektøren do.
Stempelfilial 1 Sparekassen. 10- 12, 2--4
Dampsklbsexpeditionen, 'skor. ved Skibenes Ankomst og Nyn; Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag 1- ot m.
Distriktslægen 8 -9 og 2--3
Fot!..ehogsamItagen paa Raidhuset:
Vintelhatvaaret
t'.: ran Fredag 7 -e,
.! - ge Tindaz 3-3,30).
iiiæipekassen: Forind.. 0. Thorngren.
kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanesi. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret '0-11 og 2 - 4.
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.

Skandinavien-Amerikelimen:
Agent Utro Ciomitzka,
Statsanstalten for Lividorsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9 - 12 og 2 - 4
Toldkamret 8 - 12 Foim, -5 Efterm.
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-.6 Eftm.

Fineste, dansk Fabrikat

Qe

Borgmesterkontoret 2- 4 Ettm
Sparekassen 10-12 og 2 - 4.

giver lækkert Smørrebrød.

HønsesKaller
er atter pas Lager.
Kyllingefoder fra Fabrikken Grand Danois anbefales af OpcIrrett.
Kod og Benfoder til Høns.

?Min« Stalunial tkt T9rotsitturretiling
BORNA er god !

sirbejddq og
Underbekkedning

Den kendte Filosof, Finerson, siger et Sted: Der findes i det kejserlige Bibliotek i Paris 850,000
Bind. Hvis en Mand læste flittigt i
dem fra Morgen li1 Alten i 60. Aar
vilde han ikke komme ret langt han vilde dø i den .første Reol, og
han vilde ingenlunde dø som nogen
vel belæst Mand.
Disse Ord giver noget al lænke
over. Du har ikke Lov til at være
kræsen med den legemlige Fode,
din Moder giver dig. Men du har
Lov til al være yderst kræsen med
den aandellge Føde, der bydes dig.
Desværre er del som Regel det mod.
salte, der er Tilfældet. Vi er ret van•
skelige og kræsne vred hvad vi
spiser, derimod læser vi en Bunke
Bøger, som vi ikke har Spor al
Gavn af, men I mange Tilfælde
Skade. Derfor : Spild ikke Tiden paa
en daariig Bog. At læse de Bager,
vi begynder paa, med Omtanke og
Opmærksomhed, stadig at stille
slørre Krav til Bøgerne, vi læser,
efterhaanden som vi bliver ældre,
det er Maalel. Men for Tiden har
vi Ferie og saa lader vi Spørgsmaa•
let om Bøgerne ligge. Helst vil vi
ud at rejse, ud at opleve noget at
alt det, vl har læst om.

IIS■11~41,~1.
1.11~I~i~vir~santee~

Alle Mennesker
som har set, hvorledes

Bornholms Vegetabil margarine,

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

Bornholms Vegetabil Margarine.

Rønne H.
Nyker
Klemensker
Ro
Tejn
Allinge
Sandvig

8.00 12,50
8,17 1,10
8,30 1,28
S.46 1,46
0,01 2,04
9.12 2,17
9,20 2,25

7,25
7,42
7,55
81t
8,26
8,37
8,45

Saudlig-Rools•
Sandvig
Aainge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Rønne 11.

9,50 5,40
9,57 5.48
10,06 5.59
10,22 6,16
10,38 6.33
10,50 6,45
11,10 7,05

9,10
9,17
9,26
9.42
9 58
10,10
10,30

Traadvæv
i alle Dimensioner er atter paa I.a.
ger.

21Ifinge 9oionint, og
+4 ru

Rønne II.
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

8,00 12,35 7,30
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

P4nnilvig-111.Anno
Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nytter
Rønne H.

9,30 5,55 9,10
9,37 6,02 9,17
9,46 6,11 9,26
10,01 6,25 9,41
10,17 6,42 9,58
10,27 6,52 10,10
10,45 7,10 10,30

Havemiiblerne
bedes bestilt nu.

£.
Maskinsnedkeri, Klemensker.
Tll. n. Nr. 13.
sen til .1merika, er det meget rm lig( al du kan gere Rejsen 1 en al
de store Ftyvebaacie.

Den bedste Cykle,
til den billigste Pris køber De hos
Cykle handler
A. Mikkelsen, Allinge.
Afbetaling indrømmes.

Prisen er nedsat paa
Stor tørret amk. Maja,
Ekstragrove Hvedeklid,
Majsskraa og Knækmajs.

Hvedestrømel,
grove RugkIld,
primaSvineskraa

Sending Isenkram.

Høsalt!

SCIgElt■ dage
itana•-Plaim4vIr

Norchilligis

Ny

]~rE stigt c)g%Hinge Stetoninf , ug 43rOutffurretning.

Jernbort s

Rønne-Sand•Ig

Jens Hansen.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Rønne-Allinge

Søn- og Helligdage,

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 Stem og Kvaliteter.

Spisestel og Servantestel.
stort Udvalg i
Glas, Kopper og Tallerkener.
Prizion meget lav.

<øreplan.
gyldig fra 1. Jani ton

VI tager en Tur ned gennem
Tyskland. Iler mærkes det straks,
at vi er i el stort Land uden vort
Lands lange Kystlinie og mange
Havne. Derfor benyttes de gamle
Tiders Transportveje, Floderne, i
langt højere Grad end hos os. Paa
lange Strækninger løber Banen langs
Floden el Kanalen, hvor lange rummelige Brude glider ned al Strømmen,
eller slæbes op ad den, medens
Skipperen og hane Familie har fast
Bolig om Bord.
Hvor skal disse lunge Ledninger
hen? Ja, vi kan jo følge en af Bandene ned ad Elben forbi Hamburg
og helt ud til Nordsøen. Her ligger
en stor Atnerikadamper og provianterer. Nair man ser, hvad den kan
rumme, sart torstaar man noget al
Kanallrafikkens Betydning lur de
store Fastlande.
Rejsen gaar til Amerika, og hvor
Damperen løber op ad Hudsonfloden
vil den maaske møde en at de nye
amerikanske Flyvebande. Dell er
lige gruet ned paa Flodens Bølger,
og Passagererne er krøbet ud paa
de brede Vinger for at vinke til
den forhisejl eode Damper. Hvis det
engang bliver din Tur at gere Rej-

Til den Tid vil Rejserne Ikke
blot gag over Vand og det flade
Lund som nu, men ogsaa over Bjærgeces Tinder, f. Ees. som her over
Sinaj Bjerg, hvor Moses opholdt
sig i Israels Tid og hvorfra han steg
ned med Lovens Tavler. Det bliver
ligesom lidt lettere at huske de 10
Bud, rum man har set det Sted,
hvor de blev givet.

af Hvede, Byg og Majs,

valset Byg,
valset Blandsæd,
valset Hvede,
Blodloder
sælges til billigste Notering.

NorrIlalldels 11311delslills,
Kartoffelmel,
Sagomel,
Rismel,
Kokusmel,
Majsflager,
Mannagryn,
Semoulegryn,
Boghvedegryn,
Havregryn i løs Vægt.
Kyllingegryn,
Prima hvide Sagogryn,
altid bedste Varer til billigste Dagspriser.

J. B. Larsen.
Skolegangen begynder igen.
Se, Manden, vi talte om til at
begynde med, der skulde læse i 60
Aar, han vilde ikke lin megen Nytte af sin Læsning. Thi det drejer
sig ikke blot om at læse, men ogsaa at omsætte det læste i det praktiske Liv. Deelur har 1 faaet Ferierne, for at 1 kan tumle jer i det frie
og alter til sin Tid møde i Skolen
med friske Sanser og god Appetit
paa at lære videre.

Onkel Peter.

å

eger De en Pige, en Karl

eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lier •
ting en Fodermester eller anden Medhjælp, bar De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
o, 1700 Hjem og luses al saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vi! derfor saa
godt 50111 altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

