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,Nord-Bornholms Ugeblad, 
trykkes I el Antal af mindst 17)0 Exempl. 
og forsendes genarm PO3i7:111PiSi eller ven.  
rom Brud t .4 Ulvg,. Sandelg, Olsker, Rni. 
sav; Re og Klemensker 

,,Nord.Bornholms Ugeblad" 
bar den største Cldbrectelss i Nordre Mened 
bulner last t 'tapet tam og egner sig &r-
or brdst til Avertering. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Belkendtgrntlser ej vibrer Ari 
anatom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter» eller Aflysninger, Anktloner tir. 

„Nond.Bornholms Ugeblad" 
edganr hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkonlerrr saml paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halenarlig. 

Spedt over Himmelens Mørkeblaa, 
der danser alle de Stjerner smaa, 
danser de frem fra den flagrende Sky, 
flyve som Gnister — tindre og ffY, 

blinke penny. 

Skælve som Lys over tindrende Sne, 
kærlige Blik, som bedende se, 
kalde Ira Himlen i Syd og I Nord, 
drage over den slumrende Jord, 

luftige Spor. 

Spredt over Himmelens Mørkeblaa, 
der danser alle de Stjærner smart, 
flyvende Gnister fra hvide Flor, 
Stjernernes evige Jubelkor 

Fjernt over Jord. 

Hjerte, som banker I Menneskebryst, 
nu kimer Sol over Nattens Kyst, 
der rinder Guld over flagrende Sky, 
Stjerner I Lyset kæmpe og fly, 

del er Gry! 

Aage Matthleon-Nansen. 

Sang og Arbejde. 
—o— 

Sangen giver Glæde. 

For nogen Tid siden skrev en 

engelsk Forfatter I et Tidsskrift en 

Artikel om Arbejde og Sang, og 

den har Bud til alle de Mennesker 
der arbejder, enten de saa synes, 

Arbejdet er drøjt og besværligt, eller 

de synes det er Livets naturlige 
Bestemmelse. 

Forfatteren mener, at Arbejdsglæ-

de har I vore Dage kun de Ina, 

medens den i gamle Dage, Ja helt 
tilbage i Tiderne, var almindelig. 

De Mennesket lærte al forstaa, et 

Arbejdet gav Livet Værd, ja, ofte 
var det eneste ,,Svømmebeelle•, der 

var til, da blev det dem en Glæde 

og Ikke en Byrde. Moderne Menne-
sker, de allerfleste af dem de, tager 
Arbejdet uden Glæde, som en sur 
og besværlig Pligt de er nødt til, 

for at omme økonomiske Resultatur 
og kunne købe deres Fornøjelser. 

Men dette er en Fejltagelse, siges 
der videre; thi de naas Glæden kun 
ed Omveje, belærer sjælden og eller-
lader ofte en ram Eftersmag.  Af 
Verdenshistorien lærer vi, at Lysten 

Kærligheden til Arbejdet for en 
?.'ir Del er udelukket fri den sen- 

fattig ined Hensyn til bande fysisk 
og nandelig ligevægt. Arbejde be-

lønner og Arbejde hævner, — det 

vil alle have erfaret, der enten har 

arbejdet med Glæde — eller med 
Ulyst. 

-- Forfatteren citerer dernæst en 

Mængde gamle Arbejdssange og 
fortæller, hvorledes Arbejdet bnadre 

uden- og indendørs ledsagedes al 

Sange. Det var vel særlig Kvin-
derne, der sang ved Spinderokken 

eller i Marken, hvor de log Det I 

Korn- og Vinhøsten ; men ogsas det 

gamle Englands Vævere havde de-
res egne Arbejdssange, og Seglen, 

der gik gennem den modne Korn-
mark, mejede i Takt med Høstsen-
gen, der istemtes bande af Mænd 
og Kvinder. 

Vi ved jo at selv Ægyptens Træl-
learbejder, deres mægtige Transpor-

ter af de uhyre Sten 111 Templer og 
Pyramider, foregik under en Slags 

Opsang, og det vides ogsas, at Høj-
lændernes Kvinder endnu synger 

ved Faareklipningen samt naar de 
spinder, kerter, malker og karter, 

Særlig har Malkesangene smukke 
iørefaldende Melodier, thi del hed 

sig, at Kvæget skulde synes om 

Sangen, — salt gav del mere Mælk, 

Ældre Bornholmere vil endnu min• 
des Vogterdrengenes Sange, mest 

gamle bornholmske Folkeviser og 
de ejendommelige Omkvæd, nar 

Køerne om Aftenen dreves hjem Ira 
Marken. Der Var en egen Stemning 
i dette .11å, driv hjem", der lød 
sen smukt i de lyse Sommeraftener. 

En norsk Digter har sagt, at _Ti-
den hungrer efter Skønhed" — den 
hungrer maaske endnu mere eller 
Glæde, en virkelig ægle, — særlig  

vilde dot kun være til Gavn, fordi 

den gør det svære lettere og Sindet 
lyst og mildt. Det er vel nok lidt 

vanskeligt — maaske 	fordi Ar- 

bejdsmanden er en anden nu end 
I gamle Dage, og Maskinerne klap-

rer og larmer. 
Men alligevel: Sangens Magt er 

slor, og den har været øvet tre de 

ældste rider. At synge gør god og 
glad. Syng derfor, naar og hvor 

Lejlighed gives. Hav Senglirner og 
Sangstrevner ; syng alle, unge og 
gamle, Mænd og Kvinder, og Inden 
rel længe vil man slet Ikke kunne 

undvære den Glæde, del giver. 

Vejen til Rigdom. 
—0— 

Et øjebliks lykkeligt Indfald kan 
mange Gange bestemme et Menne-

skes Fremtid. 
For Eksempel tjente en Mand, 

som blev ærgerlig over, at hans 
Frakkestrop stadig gik i Stykker og 
derfor erstattede den med en Metal-

kæde, en stor Formue ved at ud-
nytte denne Ide finansielt. 

En hel Række lignende Tilfælde 

kan nævnes. I Baltimore opfandt 
aanledes en Mand ved Navn Palmer 

de kendte Patentpropper pen Soda-
vandsflasker, og denne Opfindelse 

gjorde ham til Millionær. Og dog 

gik han i seks /kar med sfl Patent 
I Lommen, før det lykkedes ham 

at fan en Flaskefabrikant til at in-
teressere sig for Opfindelsen. 

Eu anden fiffig Fyr fremstillede 

en Konservesdanse, som havde en 
Fjederknap pan Langet. Naar Dan-
sen skulde lukkes op, behøvede 
man bare at trykke paa denne, saa 
sprang Langet op. En Fabrikant I 

Chikago blev sen henrykt over denne 
Ide, at han straks bestilte 10 Milli-

oner Danner. Opfindelsen rygtedes 

og Mendeu tjente fænomenale Sum-
mer. 

En Mand, som hed Haetin, op-

fandt de sman Metalringe, Snore-

bundene trækkes igennem, og dette 
Indfald gjorde ham til en velhavende 

Mand. 
Lige tan meget tjente den Mand, 

der fandt paa al nubringe Rader-
gummi pan en Blyant, sneledes at 
man kunde viske ud med den ene 

Ende af Blyanten, hvad man havde 

skrevet med den anden. 
En Ide, der viste sig særlig ind-

bringende, havde den Ægtemand, 

som stadig ærgrede sig over at linde 
sin Hustrus Haarnaale strøet rundt 
om I hele Hjemmel. Hen speku-

lerede paa, hvordan man skulde faa 
givet dem bedre Fæste, og fremstil-

lede via I Stedet for de lige finer-

naale de bølgede Nulte. 
En rig Mand blev ogsan Opfin-

deren al de nye Handskeknapper 
— og en anden, som fandt pan en 

særlig praktisk Form for Ærmebe-
skyttere, der var lette at tage at. 
Han skaffede sig derved en Indtægt 

paa 50,000 Dollars aarlig. 

Nuar man læser om alle de Op• 
tindelser, der hvert Aer tages Patent 

paa, faar man dog Indtryk af, at de 
ikke alle er lige værdifulde. 

)nurrifax. 

En romantisk Roverhøvding 

De sicilianske Myndigheder har 
for nylig modtaget en Benaadnings-
ansøgning med ikke mindre end 
12000 Underskrifter fra ansete Bøn-
derfolk 1 Distriktet omkring Etna. 
Befolkningen vil have en beram! 
Røverhøvding, som Politiet har fan- 

gel, sal paa fri Fod. Denne Rover, 

hvis Navn er kendt over hele Itali-
en, hedder Turi Rapisarda, og I Be-
folkningens øjne altar hen som en 
romantisk Helleskikkelse. I over 10 
Aar har kan drevet et frit Reverliv, 
og man kunde skrive en hel Roman 
om hans Bedriller. 

Efter hvad der er fremkommet 

under de første Forhør, synes Repi-

emde virkelig ogsas at være noget 
af en Romanskikkelse. Det er fast-
slaget, at han aldrig har laget en 

Skilling fra et fattigt Menneske, me-
dens lian derimod med stor Virtuo-

sitet Gang paa Gang plyndrede de 
velhavende. Han delte gladeligt ud 
til enhver, s ril anmodede orn hans 
Hjælp, og for Egnens Befolkning 

blev han en Slags højere Instans, 
III hvem man henvendte sig I Ste-
det for at gas Rettens besværlige 
Veje. Hans Kendelse var som Haj-

eslerets, og ingen fandt paa at gøre 
Indvendinger. 

Bonden, som plagedes af Gods-

ejeren, kom til ham, og han sørgede 

for, at han fik sin Ret, og han ind-

drev selv de Bøder, han foreskrev. 
Under Krigen viste han sig som en 
stor Patriot, Idet han var paa Færde 

alle Vegne og paagreb Deserterer, 
som sagte Tilflugt i de utilgænge-
lige Bjerge, og han gav dem Val-

get mellem Døden eller begive sig 
frivilligt til Fronten. 

Man paaataar, at han aldrig skal 
have begaaet en lav Handling, og 

at der er noget sandt i det, tyder 
vel ovne det paa, at hele Befolk-

ningen forlanger ham frigivet. Han 

blev taget ved Forrædderi, idet en 
Person blandede Sovepulver i el 

Glas Vin, og medens han sov, kom 
Politisoldaterne over ham. 

Nu forlanger man, at han skal 

sættes paa fri Fod og hædres, saa-

ledes som det nylig skete med en 
lignende romantisk Røverskikkelse 

i Ajaccio paa Corsica. 

.78rsteforelskelse. 

Før stel orelskelsen vækkes 
ved mindre end Ord eller Smil, 
blot ved et Blik paa en Midje, 
el Glimt af en lin Roll!: 
et eneste Glimt at et øje, -
et Dyb uudgrundelig rigt ; 
en Haarrds vibrerende bløde 
dvælende Tryk, eller sligt. 

Førsteforelskelsen lever 
al mindre end Ord eller Smil. 
blot af at høre en Stemme, 
at betragte 1 Smug en Profil, 
at start en Skumring derude 
og lytte til hendes Spil 
og vide: bag denne Rude 
er alt, hvad jeg elsker og vil. 

Førsteforelskelsens Blomster 
er spæde, urørlige smaa, 
sarte som Heliotroper, 
vanilleduftende bles, 
med Drømme usanseligt fine, 
et ufødt Begære Poesi. -
Thi plukkes Blomsten, er hele 
dens Duft og dens Farve forbi. 

Sophus Mlohaelle. 
die moderne, civiliserede Verden, Glæden over Arbejdet. Om Sangen 

og at den som Følge deraf er gjort atter kunde blive sat i Højsædet, da 

Nu gaar den lyse Sommer saa langsomt paa Hæld : 

med Hanefjed Dagene lister. 

Sæsonen er endt — vi maa vinke Farvel 

til de sidste, forsinkede Turister. 

Ja, atter skal de vugges af Osterseiens Brus 

og ofre lidt — kan hænde 	paa Uejen. 

Der ringes tredje Gang - og saa gaar _Hammershus-, 

og vi staar og vinker paa Hajen. 

Og selv om ogsan Ueiret til Eder i Aar 

tog langtfra tilstrækkeligt Hensyn -

vi haaber, at næste Sommer vi faar 

en bedre Sæson. -- Paa Gensyn 

)\taar turisterne rejser. 



• "a fodtur 
gennem 8uropa. 

Serra fortæller om sine 
Ilaghegserttlfielter og Minder. 

(Ken for Nordbornholms Ugeblad) 
—0-- 

— Wien, Millionbyen, er som en 

1 v-e've 1 stort Format, bygget til-
sv-:e'.edende planters:. ud og Ind. 
Gederne aktfter uafladelig Karakter. 

seert snævre og skumle, snart brede 
ne lyse med pragtfulde Bygninger. 
Ud og ind bugter de sig, stadig 

skiftende Navne, sari man hurtigt 
opgiver et studere Navneskilte og 

kaster sig ud I Vrimlen paa man og 
faa. Fra den 57 m brede Ring- 

stresse med Køre- og Ridebaner og 

brede Fortov, markeret af prægtige 

Allirreer, dumper man ind i faa Me-
ter brede Sidegader, hvor en kom-

pakt, stadig glidende Menneskestime 
fører os videre gennem Grobens 

prægtige Forretningskvarter, Kohl-

markt, eller ud af Praterstresse, hvor 

Vogne og Biler i lange, sluttede 

Rækker suser forbi. 

Der er en Raaben og Skrigen, en 

Raslen og Klirren, Klemlen og Sus 

af de elektriske Sporvogne. Bedst 

at holde sig pas Fortovet, tæt op 
ad Husrækkerne ; der er Skygge 

under de store Markiser og Udsigt 
gennem de store Spejlglasruder til 

al Verdens Herlighed, som kan kø-

bes for Penge. Her har man ogsaa 
Lejlighed til rigtig at kunne betragte 

de smukke Wienerinder, medens de 

kaster et koket Blik 1 Spejlet og 
retter pas Frisuren. 

Trænger man til at hvile de trætte 

Lemmer og orientere sig lidt, mat 

man atter ud I Ringstrasse, hvor 
der er Bænke under skyggefuld. 
Træer og Udsigt til Hofburg og de 

andre pragtfulde Bygninger : Ope-
raen, Parlamentet, Kunsthiat. Muse-

um, Justitspaladset etc. Kortet ta-

ges frem og Seværdighederne op-

noteres. 

Jeg traf en Kollega fra Wolfsberg 

oppe hos Kassereren ; han havde 

ikke haft Arbejde siden Blokaden, 
Familien boede nu i Wien og Un-

derstøttelsen var ved at slippe op. 

Jeg beklagede hans unge Hustru og 
Børnene, der sikkert led Nød ; men 

kunde ikke hjælpe. 1 den skandi-
naviske Forening traf jeg en Del 

danske og en norsk Kollega, der 

havde fartet Beskæftigelse. Han in-
viterede mig med hjem, hvor han 

boede hos en Enke, der drev et 

mindre Pensionat. Skønt Jeg havde 

tre Dages Ophold paa Hotel Belve-

dere, flyttede jeg hen paa Pensio-

natet, hvor Familien var meget rar. 

Der var to Døtre, hvoraf den ene, 

Kathe, snart sluttede sig til mig. 
Vi havde fælles Interesser, og hun 

alun megen af sin Tid for at følge 

mig rundt paa Museer og andre al 

Wiens Seværdigheder. Der var no-
get aabent og retligt ved hende, 
som lidt virkede komisk, men som 
hurtig førte til et godt Kammerat-
skab, og det varede ikke mange 

Dage førend vi mente at kende hin-
anden ud og ind. 

Hendes Impulsive Væsen gav sig 
ofte mærkelige Udslag, som I. Eks. 
da vi en Dag stod overfor et garn-

melt Maleri, forestillende Dommen, 

naivt, med Djævle, der drev Men-
neskene ned i Skærsildens Kvaler, 
og ikke uden en via Uhygge. -

Hendes Rædsel var imidlertid saa 

ægte, at hun fik ondt, og i flere 
Dage kunde hun pludselig se Bille-
det for sig. — En Dag sagde hun; 

„Servil', jeg drømte i Nat, at du 

havde fartet Beskæftigelse her i Wien 
— det var i en stor Bygning over 

Gaarden, og liver Aften kom jeg 

og henlede dig.• - 
Jeg slog det hen i Spøg og sagde: 

„Du ved jo godt, at jeg vil ned til 
Tyrkiet, hvis jeg da ikke bliver 

Ungarn. — Ungarinderne er lit 
smukke, og de hat store drømmende 
Øjne og er deres Mænd meget hen-

givne. Jeg har hørt at Østrigeren 
fortrinsvis søger sig en Hustru der-
nede Ira — kender selv et Par Eks-
empler'. 

,Ungarinderne', udbrød hun for-
arget, :-„drømmer ogaaa deres Tid 
bort, de er lade og dovne, kan in-

gen Ting; .,Tyrkerne har i Arrhun-

(keder hentet Haremsdame• blandt 

dem. Haremet har stemplet dem.' 

Hun var mut og tavs Resten af 

Dagen, og det hjalp ikke pen Hu-
møret at Johnson, Nordmanden, 

havde arrangeret en Udflugt til Pra-

leren efter Spisetid. VI drev ned 
over Ferdinandsbroen og Praterstr,, 

forbi del store Tegetholldetikrnel, 

der flammede I Attensol, og derfra 

ind I Pralenens Forlystelsesafdeling, 
mellem Boder og Telte, Basarer og 

Marionetteteatre, Menagerier, Karu-
stiler, Skydebaner, Kraftprøver, Luft-

gynger etc. Nordmanden var opsat 

pen at „lave Fest", men det var 

altfor tidligt endnu. Saa gik vi gen-

nem Alleen bag Teltene og saa paa 

Gøglerlivet fra Vrangsiden, hvor 
brogede Pletter hang til Tørre, hvor 

der flød ined Papir og Skrammel, 
og hvor den smukke Kolumbine 
bankede sine snavsede Unger, me-

dens Pjerrot kneb sig et ekstra Glas 

til Aftensmaden. 
Der var ikke hyggeligt. VI fulgte 

Vejen ud til Donaullodens nyind-

rettede Leje. Mellem mægtige Sten-

kajer, bastet og bundet, hastede den 
lerede Strøm fremad, nedad mod 

Syd gennem Ungarns Sletter. Oppe 
fra den mægtige Jærnbro, der fører 

over Floden, har vi en vid Udsigt 
og etaer længe tavse. 

Hvorfor hedder det egentlig »den 
smukke blaa Donau', spørger jeg, 

den er jo nærmest skiddengraa I 
,Det afhænger ganske af de Øjne, 

med hvilke vi ser", sagde Kilthchen. 
,Alt her I Livet har to Sider, en ret 
og en vrang, I Dag betragter vi vist 

kun Vrangsiden.' 

Næste Dag er vi ude at studere 

Arkitektur. Mange af de wienske 

Pragtbygninger er af forholdsvis ny 
Dato, og vor Landsmand, Theophi-

lus Hansen, har her høstet velfor-
tjente Lavrbær, thi mange a! de mest 

imponerende Bygninger skyldes hans 

skabende, kunstelskende Hund. 

Mange dygtige Danske har forøv-
rigt glimrende Stillingeri Wien, og 

Danske er meget afholdte hernede. 
Jeg gear ligefrem og farer mig stolt 

paa Fædrelandets Vegne og indkas-

serer ikke saa tidl Smiger. Skulde 

jeg monstro ogsaa drive det til no-

get i Donaustaden? Rejseplanen til 

Ungarn blev skrinlagt. 

Som vl gaar i en Gade, staar 

Kathchen pludselig stille og ser over 

Gaden med et spændt Udtryk, gri-

ber mig i Armen og fører mig over 

paa den anden Side. Jeg læser 

hendes Tanker, da jeg ser det store 

Officin. „Her var det•, sagde hun. 

,Gaa derind I' 
Jeg var overrasket og behersket 

af en Slags Suggestion, og under 

dens Paavirkning gik Jeg derop og 

tilbød min Arbejdskraft. Direktøren 
gennemsaa flygtigt mine Anbelalin-

ger, rystede paa Hovedet og sagde: 
I øjeblikket kan vi ikke beskæftige 
flere — maaske senere. 

'<ågre vilde ikke tro det. Hen 
havde været saa vis pat det gode 
Resultat. Det var som brød hun 

pludselig sammen. Jeg mutte støtte 
hende. De sidste Dage havde hun 
set saa træt og forpint ud. Det var 
vist min Skyld. Hun sled vist til 

langt ud pas Natten, for om Dagen 
at være mig til Adspredelse. Jeg 
fik Samvittighedsskrupler og vilde 
gerne gere det saa godt tor hende 
som muligt. Jeg blev ivrig. I denne 
Millionby mulle vel ogsaa være en 
Plads for mig. Saa brugte jeg el 

Par Dage med at rende Ira den ene 

Bydel til den anden, søgende Be-

skierrigelse; n-en skønt mine For-
dringer blev mindre og mindre, vir 

Resultatet negativt. Kathe var min 

opmuntrende Aand, var Drivfjedren. 

En Dag kom Reaktionen. Jeg saa 
mig se'v som Erts':læne:dum, ICi:he 
holdt Tøjlerne rite It'sker Haand ,  
det var interessant, men i Længden 

kedeligt. Jeg begyndte saa smut 

at længes mod den lange, bugtende 

Laurits ej, bort ira den store larmende 

By. Sen bød jeg Farvel. Jeg vilde 

ned gennem Tirals Bjerge, ned :ri 
Alperne og Norditalien. Italien, ja, 
jeg kom pludselig tf! at længes er-

ter Oliventræerne og Vinbjergenes 
ejendommelige Gled. 

Jeg vilde have Kathe med, men 
hun havde Pligter — var langt inde 

I del daglige Livs trælsomme Slid. 

— Altsna, paa Gensyn I 

&lelweisz, 

Under bratte Alpetinder, 
højt paa Fjældets stejle Side, 
Edelweisz'ens Stjerner skinner, 
— uberørte — uskyldshvide -
rene som den Sne der klæder 
Alpens Top mod Himlens bias. 

Farefulde er de Steder, 
hvor de lyse Stjerner ataa ; 
dog mod Blomsten, Længslen higer. 

For dens Skinheds Skat at vinde 
Flældets Sønner modigt stiger 
op mod Bjærgets bratte Tinde. 

Mange manne Døden lide 
for den rene, ædelhvide, 
stjærneklare Blomst pair Fjaeldet. 

Men naar Maalet naas, er Heldet 
dobbelt stort, thi Blomsten lønner 
kongeligt den Knøs, som vover 
— for at nas den — Livet selv. 

Den, som iblandt Bjærgers Sønner 
dristigt stiger Fjældel over 
og de fagre Blomster henter 
fra de afgrundsdybe Skrænter, 
skænker den sin rene Sjæl. 

Bag den hvide Blomstersne, 
ser hen Bjergels lyse Fe. 

Rolf Harboe. 

Fra Uge til Uge 
—0— 

Sommerferien er forbi. Sommer-

en var kort og ustadig. Dog gem-

mer den sikkert mange muntre Min-

der, ikke mindst for Skolebørnene, 

der nu slider i det med Lektier og 

Stile. Det er gerne Skik at Børnene 

laer en eller anden fri Stil, f. Eire. 

en Beskrivelse af en Udflugt til 

Hammershus, og vt ved, at der ken 

findes mange gode Stile Imellem. 

Hvis Lærerne vil være os behjælpe-
lige med at finde en saadan god 

Stil, vil vi gerne optrykke den her 
i Bladet og kan maaske ogsaa finde 

en eller anden kærkommen Opmun-
tringspræmie: Ideen er benyttet ler 
at andre Blade med udmærket Re-

sultat, og Bornholmerne slagir næppe 
tilbage i aandelig Udvikling. Gør 

et Forsøg ; men kun Børn Indtil 
14 Arns Alderen kan deltage i Kon-
kurrencen. 

Allinge Biograt. 
Sendeg deo 27, August Xl. 8. 

Yugleliv i Skoven. 

3nd6ruddef 
i California-!enlien. 

Gribende Drama i 5 Akter. 

141~41111411141141~11: 

i(onfirmations=addyri 
For de Forrel&e. de- skat gere Indkøb af Konfirmati-

onsudstyr er et Besc9g i Messens Udsalg Alfrge e,. F.)rdel. 

Vi har særlag fremskaffet virkelig gode og smukke Kjole.- 

stoffer i sort og hvidt og kulart, solide Drenge. 
i 	 .)g 	 t 

ktrdnIng. 

Nzdnstaaende Tilble1  er et kort Uddrag af Lageret, 
merl vil De allerede if det( kurie nve.rbevise D^in nrn vore 

billige Priser. 

Til Piger: 
	

For Drenge: 

hvidt broderet do. 130 cm br. 2,fi5 
hvide Silkekjoler Ira 	21,00 
Konlirmarionsfrakker i smukt 

Pige-Regnslag t Stem fra 8 - 

Uldent sort Kloret.) 90 cm br. 3,30 

Farveudvalg og Priser fra 	18,00 

do. kulørt 	 2,38 
do. hvidt do. 	 3,75 

14 Aar, uanset Størrelse 	10,00 

	

Jakkehabiter fra 	 44,00 
Matrosfacon Ira 	 25,00 

Kraver, Flipper, Knapper 
Undertøj, Handsker. Strømper 
Seler, Paraplyer 
Klæde til Frakker og 

Stortrøjer fra 5,50 pr. Meler. 

teessens sne-Vidsalg 
ved Cfir. &Isen, ..gllinge 

Bestilling paa 18 pCt. Superfosfat og 

37 pCt. Kaligødning bedes snarest indgivet til 

Mistet uroatiar & $rOuftforretillite 

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

Nordlandets Handelshus. 

BORNA er bedst og billigst 

Vi beder om Bestillinger paa 

18 pCt. Superfosfat og 
37 pCt, Kaligødning. 

til laveste Bestillingspris — og 

Nørresundby Gødning-skalk, 
til Levering fra Skib i September Maaned. 

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

91orblanbe0 k■aubeNbn5. 

Bedste Sort Standard Bindegarn 
i store Nøgler er paa Lager. 

Prisen er 140 Øre pr. kg. pr kontant. 

Nordlandets Handelsbus. 

L.  BORNA smager delikat. 
— 

Til Hjemmebryg anbefales 
meget kraftig Bygmalt. Frisk Hamle og Gier. I 

Nordlandets Handelshus. 

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

leveres i hel, valset, knækket ug finmelet Tilstand. 

Grove dansMe Klid. pæn Vare. 
t Parti Havre sælges saalsenge Fortand haves til 23 Kr. pr. 100 k 

Allinge Kolonial & Produktforretning 



Den Mand, som vel nok er Ver-
dens mest omtalte og deri største 
nulevende Stntsmand, David Lloyd 
George, var for 50 ART siden en 
Dreng pen 9 Mr. Hans Fader var 
en fattig vmlisisk Skolelærer, og den 
lille David lærte tidligt at sten paa 
egne Ben. Han mulle hente Bræn-
de i Skoven og hjælpe til med an-
del praktisk Arbejde, neer han ikke 
var i Skole. Al han blev Student og 
senere Sagfører skyldtes en Onkel, 
en gammel Skomager. Da denne 
Onkel døde, var hans Nevø Englands 
mægtigste Mand, 

'de 	Ugers 

Grise,  
er ril Salg de:, 2. 

Nnthon Holm, .,1tiellave' 
pr. 

Stort Sal. 
!fentlik 1 

oldgi Sem.,...„; 	Js. 

Turlshotallet. 

Kroshavo og OMEIS 
Thyroliotroroolog 

afholder Generalforsamling i Ruts-
ker Plantage ved Skovly Mandag d. 
28. August Kl. 7,30. 

l'rskeyri(o1 Godlhaah 
tilholder Generalforramline i Olsker 
Forsamlingshus, Lørdag d. 26. de. 
Kl. 7,30. 

Bestyrelsen. 

En rød Hoppe 
31 /, Aar. 2 Stk, rede Plage 21 ', Aar 
gamle saml en brugt Landauer silur 
til Salg paa 

Lindesgaard.  

5 lin. forlorlilaodiog. 
J. J. Larsens, Odense. 

under Kontrol af dansk Landbrug 
og Handelslaboratorturn. 

Prøv den, og De vil blive forbav-
set over del gode Resultat. 

Prisen billig. 

%Hinge Stdonich,  ug 
4;rotiftforretithig. 

kroens Rubrik 
Serømte 

Yersoner som Sem. 

Drenge, som vil frem i Verden -
og det vil alle Drenge, kan have 
Udbytte af al vide lidt om, hvordan 
Verdens store Mænd havde det som 
Bern, for del er i Barneantene, Grun-
den lægges til det, der bliver ens 
Livsværk. Faa af de store Mænd er 
født I rige Hjem og opdraget under 
store Forhold; de fleste al dem er 
begyndt under smag Kaar og det er 
først efter mange Vanskeligheder, 
at de er naaet frem til at blive det 
de er. 

Vi har et stort Udvalg i 

2andietskjorter 
meget rimelige;yriser. 

Gode kulørtd Skjorter 6,50. 
.-Ekstra do med Slips .8,00. 

Flipper i alle Faconer. 

Nordlandets Handelshus. 

E 

,dansen. 
Billige Udskudsbrædder er oplosset! 

4" og 1" tykke i alle Længder. Ved kontant Handel 

sælges meget billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har for nylig losset : 

Aldeles frisk Portland Cement 
i Sække. Ved Handel om 10 Sække og derover gælder en 

særlig billlig Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Svær og stærk Læder-Tagpap. Nr. 00. 
i hele og halve Ruller og Strimler til at dække Listerne med. 

ICC>rt c)g-  Asfalt 
giver et meget stærkt Tag, og Priserne er i Forhold til i Fjor 

kun det halve. — Trekantede Lister, papsøm, Linoleums-

tjære og Tagmaling sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

anbefaler vi os med: 

St. Melis, Topmells, 
Krystal, meget Kraftigt, 

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

uovertruffet i Holdbarhed. 

Pergament i Ruller. 

Rolonial &fflrubuttforretiting 

8xlra Salg! 
Færdige Kjoler i Frotte, Voile 

Zephyr, færdige Frotte-Nederdele 
og færdige Vollebluser udsælges til 
meget nedsalte Priser. 

Største Udvalg i 

Forklæder. 
Hvide Husholdningsforkl. fra 250 
Kulørte 	do. 	 265 

— Pyntelorklæder 	0,95 
do. med Smæk 1,75 

Største Udvalg i 

herrelingeri. 
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. 	 1.45 
Mange nye Mønstre 

i Manchetskjorter 
Sportshuer 	pr. Stk. Ira 3,50 
Sorte og kulørte Filthatte 	6,75 
Sokkeholdere pr. Par 	 35 
Ærmeholdere 	 28 
Manchetknapper 	 35 

.t4)‘ffi 1814t 
'NORD 

ALLINGE 
ved Victor Planck, Tlf 5 

Bindegarnet 
er hjemkommet og kan afhentes. 

Større og mindre Nøgler efter 
Behag. Billigste Dagspris. 

?tainge Rotoniatz og 
43robuttforrettting 

Traadvæv 
i alle Dimensioner er atter paa La-
ger. 

Rimluge Rohntiat. og 
fflroDuttforretning. 

Strømper. 
De største Udvalg og de ligste Priser finder De hos os. 

Eioniuldsstromper 	Kr. 0,75 
.,.. 

Svære SVE.-5,..ko-flgvnriF.er 	-- n.cto 
:-- Traae.c.. 4.5tyvmpm.r, at.!a [Rt".":.- - 	-- - 	.;,:.-■0 
k. Enge:,.._ke-  St'ertmrac-:+r. .J -di , ! 	-- 	1,R0 

9i0<hgget 	 S'fv 

diri T.  Cli 
4rw  

og Xicedevarer. 
Stort Lager af Herreklædninger — saavel i kulørte som 

i fint bisat Serges og Cheviot. — Konfirmand- og Drenge-
klædninger i stort Udvalg, Ekstra Benklæder i mange Kvali-
teter. Fine stribede Kamgarns- og svære blaa Fiskerbenklæ-
der. Buchskind, Serges og Cheviot 6.50 pr, m. 

Stort Udvalg af Prover, hvoraf De kan vælge og faa 
syet efter Maal, For solidt Arbejde og god Pasning garan-
terer 

Til Syltning 

Tvistkerred 70 cm. 70 øre 
do. srae: 80 cm. i00 

Sværtkipret 80 cm. 150 . 

':ordlandets Haidelshus. 

Siem mop! kraftip Torc1( DIN 118miikat 
:i; i'wrskningen er paa Lager. 	kan afhentet, num del passe. 

Nordlar def.‘ 

Pi 	ne er nedsatte gælder-ide for 
50 net. Foderblanding, Soyaskraa 

Texaslinger, Koltushager, IL/ane/te Hvedeklid, 

Danske Rugklid. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har bornholmsk Avl af 
Hvede, Byg, Blandsæd nz prima tørret arikk. 2441181 
samt Knækmajs, Majsaikraa, Hvedeskraa og dansk 

Hvedestromel — sælger til laveste Priser, 

9100(110M ftstlaelf.W. 

Fineste arnk. Flormel mrk. Summit 
I Sække a 50 kg sælges meget billigt. 

FInmite danals Flormel og Rugslgtemel til Hjmnitne-
bagning sælges I store og snue Vægte til laveste Pris, 

Nordlandets Handelshus. 

Det betaler sig 
Ikke nt køre uden Cyklelygte, 
naar møn kan købe en god og bil-
lig Lygte hos 

Cyklthandler 
A. Mikkelsen, Allinge. 

Kransebinding 
udføres ved Henvendelse til 

Laura Andersen 
Klintely ved Sandkaas, 

Herrelingeri 
n  kohor Do 8r ' IFidniiilligsi 

og hejst 1ms mig. 
Fine blode kularte Hatte Kr 6,50 
Kasketter Ira 
	

3,00 
Sportshuer fra 
	

2,75 
Kraver, Flipper, Slips. Seler 

i stort Udvalg. 

Stromper, Sokker, Trikotage, Garn 
køber De selvfølgelig altid bedst 
og billigst hos mig, da det er min 

Specialitet. 

eri3 Xanden 
KLID. 

Prisen er nedsat. 

Produldforrelilipg 
12 a 16 Personers 

TURIST-Bl L 
udlejes billigt. 

C. Hjorth. 
Tlf. Hasle 131. 

Bil udlejes. 
En 6-7 Personers Linousine og 

aaben Vogn. Billige Priser. 
L. Dellgren. 

Tlf. Rutsker 75. 

8-9 ?mors 811 
udlejes til kortere og længere Ud- 

flugter. 	Moderate Priser. 

.57fisel Yedersen, .7ein. 
Til Allinge 67. 



Madame Curie, den store frarlake 
kvindelige Fysiker, som sammen 
med sin Mand, M, Curie, opdagede 
det vidunderlige Slof, Radium, og 
derved gjorde sig højt fortjent af os 
alle, kom som en fattig Studine 
til Paris fra Polen, og I de første 
Aar hun tilbragte I Seinesladen, 
maalfe hun kæmpe sig Igennem 
mange Vanskeligheder, men hun 
havde Mod og Vilje til at kæmpe 
sig igennem det altsammen og el-
ler den store Opdagelse kom Løn-
nen for al den megen Meje. 

CLOET 
ALBA 

ise - Cisucallader 

Fineste dansk Fabrikat 
›t!, Kg  Pakker. 

1•■•••,■■■•••••.......■•■■■•■■-ww•nlin•Ma- 

175:2 	o  9.4 	af det ægte 
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Dynetøjer og andre Metervarer. 
Prima rødt og blaat Dynesatin, stribet Bolster og Nan-

kin samt prima Fjer og Halvdun. - Dobbelbredt Lagenlærred 
2,25, hel Hørlærred 135 cm bred 4,50. Gode Twistlærreder. 
Dowlas. Medium. Bomuldstøj. Skjorteflonel. Kjoleflonel 

Pæne gode hel- og halvuldne Kjoletøjer i mange Far-
ver til de allerbilligste Priser. 

Dette her for den Pris! er el saa elastisk Udtryk, 
derfor benytter jeg det ikke. Deollige Wrer kan man altid købe til bil-
lige Priner. Vi fører kun gode Varer og De skel se. det er det billigste 
som De køber hos mig. 

,4n3 Xansen. 

N,Mr Re 	Vi har Eneforhandling 

Spar Penge — Spar Vask. 

Bemærk Varemærket. 

Nordlandets Handelshus. 

- som har set. hvorledes 

De forenede nordamerikanske 
Sliders Præsident, Haiding, er Søn 
al en Lendsbylrege. Han gik i en 
Landsbyskole og var Ikke stillet 
stort anderledes end Farmernes Bern, 
de samme Arbejder I Osard og Mark 
som de udførte, mankte ogsaa han 
gøre. Den unge Harding skulde 
have været Lærer, men eflerhaanden 
som hans Kunakaber øgedes, fik 
han Lyst til Journalistikken. Han 
komi Læne pas et Bladtrykkeri og 
fik en Dag sit eget Trykkeri og alt 
eget Blad og igennem delle Blad 
skallede han sig den Anseelse, som 
bragte ham op I Præsidentstolen. 
Da han var valgt III Præsident sag-
de hans Fader om ham ; Min Søn 
fortjener det. Han har tjenstvilligt 
gjort alt, hvad der lagdes paft ham, 
fra lian var lille. Han har altid væ-
ret en Slider, og har aldrig sparet 
sig selv. 

Berømt over hele Verden er den 
amerikanske Opfinder, Thomas A. 
Edison. Hans Livsgerning begyndte 
da han var 11 kar gammel. Han 
solgte Aviser i Jærnbanetogene, og 

sin Fritid udførte han alle Slags 
Eksperimenter, for han havde Lyst 
til al finde pert noget nyt. Under 
denne Eksperimentering satte han 
en Dag uheldigvis lid paa Toget 
og blev straks vist bort fra sin Plads. 
Men han mistede Ikke Model, fik 
snart Avissalget pasny og lavede 
sin egen Avis, som han solgte sam-
men med de andre Blade. Han be-
gyndte oprul al gøre Forsøg med 
Telegrafi. En af de første at den 
lange strimlende Række Opfindelser, 
han har beriget Menneskeheden med, 

var en Forbedring af Telegratien. 

Præsidenten for den nye Slat i 
Mellemevropa, Thomas Masaryk, 
korn I sine Dreugeaar I Smedelære. 
Fra sit føllige Hjem erindrer han, 
hvor haanligt Landets Herskere, de 
«1dg-ungarske Adelsmænd, op-
ir:ledte overfor Landets Borgere -
især de fattige Bønder, og han lo-
vede sig selv, at han vilde gøre sit 
til, al diare hovmodige fremmede 
blev drevet bort. I Dag er Thomas 
Masaryk sit Lands første og største 
Mand, medens Adelsmændene har 
maltet forlade Landet. Etter at 
have starlet i Smedjen I nogle Air, 
blev Masaryk nemlig Student, se-
nere Professor og det var ham, der 
mere end nogen anden bidrog til 
at det czekiske Folk genvandt sin 
Frihed. Han er da ogsaa elsket al 
sit Folk, som kun tag, 

Onkel Peter. 

er atter pan Lager. 

Kyllingefoder fra:Fabrikken Grand Danois anbefales al Opdrætt. 

Kod og Benfoder til Høns. 

%En« 	$ronftforrettling 

BORNA, giver lækkert Smørrebrød. 

Hønseskaller 

BORNA er god 

Arbeicidtq og 
Underbeklædning 

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have 
naget, 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 

Høsalt! 
kraftig t og- -billiga. 

91Ilingt aulaulnl= og 13robuttforrettling. 
Salamer~susameinuis~^~~~"eres~r^seall^ 

Alle MennesKer, 

Borhalms Vovelabil Naroarine 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske ovil-
kaarligt forlange dette hiajfine Produkt til sine Matti-
tider. — Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

nio~aimonesedød~e~~0~1~~~~ 

ii111118- Whig 
Kould le 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Laur. Pedersen, Ham 
Madsen. 

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

r. anden, Johs Reiner, Harald Mo-
gensen. 

Legater. 
P. C. Holm. Hans Madsen. 

Brise og Regnskab. 
Formanden, P. C. Holm, Laur. 

Pedersen. 

Fattige. 
Emil Holm, P. C. Holm, Laurits 

Pedersen, Harald Mogensen, Land. 
dlattlIctsforstanderen. 

Alderdoms anderstottelse. 
Emil 1-folm, P. C. Holm, Hans 

Madsen, Landdiatrikleforstanderen.1 

Gas- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 

Hansen, Laur. Pedersen, Jobs, Re-
iner. 

Ilaadhnset. 

Emil Holm, 	Herm. Mortensen, 
Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Sanatoriet. 

Formanden, Sup]. Chr. Olsen. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herm. Mottensen, 

Hans Madsen, Johs Rømer. 

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

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Rømer. 

Politikorpset. 
M. C. Punch. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, LanddistrIktaferstanderen. 

Skelekonamiss101141011. 

Th. Hansen, Laus. Pedersen. 

liornebersamlingerne. 

Chr. Olsen, Har. Mogensen. 

Folkebogsamillegen. 

Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 

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

Stmdbedskommlsolonen. 

Chr. Olsen, Joh. Rømer. 

Bygningskommirsionen. 

Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 
Madsen, Harald Mogensen, Formel. 

Brandkommisslanen. 

Herman Mortensen. 

Bevillingansernet. 
Emil Holm, Emil Andersen. Hans 

Madsen, Johs Reimer, Formanden. 

Vsergernadet. 

Emil HolmiSupl. Laut, Petersen. 

Jernbanen. 

Erni! Holm, Hans Madsen. 
Sup!, P. C. Holm, Johs. Reiner. 

' 	Ved Sessionen. 

Th. Hansen, 
Brændsel. 

EmIllHolm, P. C. Holm, 
Madsen. 

Enkebarn. 

Chr. Olsen, Chr. Larsen, Jobr, 
Rømer. 

Plejebørn; 
Emil Holm, Adolf Madsen, 'Frk. 

Hjorth. 
Fattigforstandere. 

C. Larsen. P. Holm; Tb: An-
dersen. 

Sveitserost, 
garanteret ægte. 

Allinge Kolonial & Produktferretiffig 

Hans 


