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,Nord-Bornholms Ugeblad.
ir f,t:«5 r ef Antal ej mindst 1700 Exempl.
Og jJrsender Eneørn Postvæsenet eller red
vore Bud 1 Alfinge. Sandvig, Olske-,

Rer-

sker, R,s og Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den største Udoredelse 1 Nordre Herred
bliver last I ethun ?gem og egner sli g rhfr•
ar bedst 111 Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
4ph.co gerne Bekendtgørelser ej enhver Arl
Køb, Salg, foreningsmeddelelser,
Ejler eller Aflysninger, Aaktioner ale.
4aaSOM

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar laer fredag, kan bestilles paa alts
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
kogler I Kr. halmar/g.

SeptemSer.
—o—
September l — der lever I dit Navn,
i dets Klang
noget iltert og ødselt,
en Fanfare, en Sang
om, at før vi forsvinder,
tegner hen, bliver Støv,
skal vor Sjæl være smykket
med sit festligste Løv.
Vi gear i dit Rige,
og vi sander dets Pryd,
vore Skridt faer en lykkelig
og slentrende Lyd —.
I det kølige Solskin,
der smiler af Fred,
forvitrer alle Kvaler, al Ynk
og Fortræd.
Hvor skinner dine Farver,
September I — Sne rig
er din Efleraarakaabe,
at dens yderste Flig,
der slæbes i Græsset„
saa den plettes al Muld,
dog lyser med en rustaglig
Afglans al Guld.
Hvor segner dine Ranker,
September I — Saa hedt
kan din Vildvin beruse,
at vi synes med et,
at alle vore Haab gav vi
gladelig hen
for blot at kunne flamme
en Time som den.
Hvor knejser dine Blomster,
September !
Saa stiv
er din fornemme Asters,
som frygtede den Kiv
med det grinende Ukrudts
vildtvoksende Skud,
hvis den ikke saa tilstrækkelig
dronningagtig ud.
Og dine Kilder mumler
saa dybt og saa blødt,
som gemte deres Vande
hvert Fløjt, de havde mødt,
mens de rislede sig frem
mellem Rødder af smart
friske Urter ined Reder
blandt de varsomme Straa.
Din Himmel, September,
er sea fin og saa bred,
og en Fred uden Grænser
drysser sagtelig ned
over Morgener, der lyser,
over Dage saa blaa,
over Attener, hvis Sødme

vi omalder skal naa.
Der er Aftner, hvor det hverken
er mørkt eller lyst,
men hvor Støvregnen høres
sne usigelig lyst,
hvor men hører det mumle
mellem Hæk, over Sti,
som var det Dagene Drømme,
der listede forbi.

Da falder dine Æbler
med smile hastige Knald
i de drivveade Plrener,
der venter deres Fald. Og om Morgenen ligger de
med Dug eller Regn
pas de frisk-røde Kinder
som et Fruglbartieclategn.
Og dine store Stjerner, September,
— de staar
som Kaskader af Perler

i dit udspredte Haer.
De skinner i vort Fiser,
naar vi sent gear til Ro,
Saa vi tror paa en Lykke,
der evindelig skal grol
Thorkil Barfod.

Bbrns Sengetid.
— o—
En hver Moder burde altid vange
over, at hendes Barn stod op og
gik til Sengs i rette Tid. Altfor ofte
er del Tilfældet, at Skolebørn faer
Lov lit at blive længere oppe end
godt er for deres Sundhed, fordi de
gemmer Lektielæsning til om Aftenen eller beskæftiger sig paa anden
Mande. Børn under den skolepligtige Alder burde altid have en lille
Middagspavse pas bestemt Tid hver
Dag. Deres sidste Maaltid bør være
Kl. 6, og saa skal det Løbet af en

halv Time, Tid vare i Seng.
Skolesøgende Børn bør, alt efter
deres Alder, gas til Ro mellem 7-8
og man bør nøje overholde, at de
vasker sig, inden de gear i Seng,
saa dette at være ren, naar wan
skal sove, bliver lige saa indlysende
for dem, som at de skal være rene
om Morgenen, naar de gear ud.
Før Børnene gear i Seng skal de
vænnes til at sige høfligt Godnat
til alle I Hjemmet, og man maa aldrig finde sig i, at de løber om
bagefter i Natdragt, eller at de læser
1 Sengen; thi herved bliver Nerverne

overanstrængte og Følgen er, at de
falder senere i Søvn og har urolige
Drømme.
Ganske udmærket for Sundhed og
Nerver er det at lade Børnene gøre
nogle lette gymnastiske øvelser, før

de gear i Seng og til Slutning i ren
frisk Luft, ved et sabent Vindue f.

Del, og de vil roet Regel gerne
hjælp( med.
Børn holder af at gemme Skoleopgaverne til om Aftenen. Det bør
man ikke tillade men maa sørge
for at de læser senest en Times Tid
efter at de har spist. Efter Arbejdstid og Spisetid bør Barnet have nogen Frihed til Leg, Spadsereture,
Sport eller lign., og det sidste Arbejde bør være at pakke Skolesagerne Ind til næste Dag. Slikkeri
burde aldrig gives Børnene lige ved
Sengetid.
Naar det tidligt bliver indprentet
Barnet, al det skal have opfyldt alle
disse smart Pligter før det gear til
Ro, vil det hurtigt trænge Ind i Be•
vidstheden, at det skal gøres, og en
rolig Søvn og en glad Opvangen
vil være Følgen af, at Barnet ved,
det her gjort sin Pligt. Naturligvis

hører Barnets Opstaaen lidt sammen
med, hvad Tid Skolen begynder ;
men el sundt Barn vil aldrig vægre
sig ved at start tidligt op. Alt efter
Aaratiden vil Kl. 6V5 -7V, være passende, og man maa aldrig tante, at
Barnet bliver liggende i Sengen efter at det er vækket ; selv et 2aars
Barn bør tages op al Sengen straks
efter dens Opvaagnen.
Skolepligtige Børn skal jo ikke
alene have Tid til Vaskning og Frisering, Tandbørstning og Gurglen
af Hals; men de skal ogsaa, hvad
der er meget vigtigt, have Tid til
at indtage deres Morgernnaaltid
Ro. Styrten afsted til Skolen er ogsad af del onde og ødelægger Nerverne. Selv en lang, lorjaget Løbetur er en højst uheldig Begyndelse
til Skoledagen. Børn, der regelmæssigt kommer for sent I Skolen,
men uvægerligt blive ligegyldige.
Naar Børnene om Morgenen gaar
hjemmefra, skal de ogsaa have Tld
til at sige navnlig Moderen et høfligt Farvel.
Det gamle Ord : Tidligt op og
tidlig! i Seng osv. bør den kloge
Moder tænke over, ved Opdragelsen
af sine Børn: thi det er godt for
Nerverne, og i vor Tid behøver hvert
Menneske sunde Nerver.

Eks., tage nogle dybe Indaandinger
gennem Næsen og udaande gennem

Munden ; det sidste indvirker fortræffeligt paa Lungerne og bidrager
til en rolig Søvn. Børnenes Sengeleje mas ikke være for blødt, og
Overdynen mas hverken være for
svær eller for varm.
Del er ofte svært for Moderen at
kæmpe mod Børnenes Hang til Uorden med Hensyn til Klæderne. Man
staar sig ved fra Begyndelsen bestemt at. forlange Tøjet lagt sammen
og paa Plads ; Fodtøjet ligeledes,
enten det nu skal staa under Sengen, udenfor Døren eller i Køkkenet. Skolelejet til næste Dag skal

være taget frem og Pletter og smaa
Skader efterset. Reparation af Garderoben kan man ogsaa tidligt vænne
Børnene til at foretage selv — ikke
blot Piger alene, men Drenge kan
saa udmærket godt ordne en hel

577aanesRinsfiavet.
Hvor glitrer i Natten det hvide Vand,
en bred og uendelig Stribe I
Og se — gennem Skæret og Skyggen
de langsomme, lydløse Skibe.

O

Søfarerverden, o Maaneskinshavi
nu glimter det lønligt i Dybet,
hvor Sildenes sølvhvide Stimer
gear tyst over Tangen og Krybet.

Nu slikkes af Bølgen
de ensomme Sten,
som Sæler og Søfugle gæste —
hvor Sælerne luder i Maaneskin
mod Markernes lyttende Heste.
Det rugende Dyb og de
rindende Arm,
og alt som jeg ikke kan gribe .
I Nat slaar der Glans over Havet en hvid og uendelig Stribe.

Kai Hoffmann.

fraa Vodtur
gennem Suropa.
Sems lortelier om sin,
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Nordbornhotres Ugeblad)
—0—
Cimunden er Turistby, har mange
Hoteller og gør et fornemt Indtryk.
-- Vi overskrider Traunlloden, der
kommer fra Søen og følger Søens
hejre Bred ad en bred Chausse
forbi parklignende Haveanlæg, Villaer og Kurhoteller. Herfra er deri
vidunderligste Udsigt over Byen,
der runder den smalle Bjergsøs østlige Ende. Bjergene spejler sig I
det blanke Vand, og en lille Bro
fører ud til en ensom Klippeø, der
netop kan rumme en lille ValfartsKirke, Traunkirchen, hvis slanke
Spir harmonerer saa smukt til Omgivelserne.
Dejligt er det at vandre her langs
den milelange Sø, dejligt er det et
bade i det krystalklare Vand, boltre
sig som Karperne, der slaar Smut
af bare Velvære. VI ligger ved
Bredden og kigger op paa de græs-

grønne Bjergaase, tonnager at malt('
Højden rent skønsmæssigt, og Nordmanden mener at kunne naa Toppen
paa godt en halv Dag, thi den ligger under Snegrænsen. ,,I Norge
er Fjeldene meget højere og med
Sne paa Toppen." — .Snegrænsen
ligger ogsaa langt lavere der, saa
højt mod Nord'. — Men Nordmanden er stædig, Norges højeste Fjelde
var Kæmper i Sammenligning med
disse Bjerge.
Jeg blev gnaven over hans evindelige Praleri, og væddede med ham
om, at lian ikke kunde naa Toppen
part en Dag. Ved Ischl skulde vi
gøre et Forsøg næste Morgen.
Over Ebet !cid naaede vi da om
Aftenen lschl og gik fra Hotel til
Hotel. Overalt vrimlede det med
Turister, overalt var fuldt optaget.
Endelig fik vi opspurgl en Gæstgivergaard, der havde et Værelse ledigt. Vi bestilte Aftensmad og sad
længe nede i den tilrøgede Skænkestue, der var fuldt optaget af Bønder, Alpejægere og Turister, udrustede til Bjergbestigning. Sang, Musik og Lystighed holdt ud til langt
hen paa Natten, saa der blev ikke
Ro til megen Søvn.
Der blev ingen Bjergtur af næste
Dag, Ihi Nordmanden havde Tømmermænd og var „ond i Sulet'. Jeg drillede ham, holdt Moralprreprædiken og anbefalede Totalafholdenhed. Saa Satte vi Kursen mod
Salzburg, naaede en anden Bjergsø,
badede, og gik saa opefter over St.
Gigen med glimrende Udsigt ned
over Søen, ind gennem Dalene og
de lavere Højdedrag. Ankom om
Aftenen til den lille Bjergby Hof,
hvor der var katolsk Helgenfest.
Den alvorlige Del af Festen var
forbi, den lystige skulde begynde ;
der var en Jodlen og Jauchzen, et
ægte tirolsk Folkelivabillede, unge

Knøse med Fjer i Hatten, barhovede
eller med hvide Tørklæder prydede,
buttede Unemoer, Dans og Tramp
i Gulvet af sembeslaaede Støvler.
Ude Ira Svalegangen en vidunderlig
Solnedgang og Alpeglød paa fjerne
Højder. Skygger, sorte og dybt,
fra tavse, alvorlige Fjelde, Teagedls
ned gennem Dalen. Det et Alpelandet — det er Tirol.
Var tidlig oppe næste Morgen,
22. Juni, og fulgte Vejen nedefter
gennem en skovklædt Dal, der vider sig ud ved en bredere Tværdal.
Foran os skimter vi Hohe-Salzburg
og Byens mange Kirkespir. Uendelig smuk ligger Byen i den brede
Dal, flankeret al mægtige Bjergkæder, belyst at Morgensol. I Bjerget
hugges dybe Tunneler, hvorfra de
ældgamle Saltlejer udvindes, engang
Byens vigtigste ludtægtskilde, nu er
det vistnok Turisterne, der bringer
de fleste Penge til Huse — overalt
ser man dem, parvis eller i Flokke,
Rygsæk paa Nakken, Stav i Haand
— alverdens Nationer synes repræsenteret, alle har de Lyst og Mod,
en forunderlig forvoven Hang til at
bestige og udforske disse himmelstræbende Giganter, disse ærværdige
Kæmper med Sne paa den granitgran

furede Isse.
Vi gear over Broen, der fører over
den rivende Salzaflod, og befinder
os i Byens Centrum. I Gasthaus
zum Steinthor spiser vi til Middag,
træffer Kollegaer og gear derefter
ud at se paa Byen, der har c. 30,000
Indbyggere. Blandt Seværdigheder
maa nævnes Slottet og Slotsbrønden,
den smukke Domkirke i italiensk
Stil (en Kopi af Peterskirken i Rom),
Marieaejlen, den ældgamle Benediktinerkirke,'det smukke ,Pierdeschavernmen", Schillers Mindesmærke, Mozarts Fødested, Bolig og Museum, Slottet Mirabel!, det originale
Musæum med interessante Samlinger, Kunstnerhuset med Malerisamling osv. — Men smukkest er det
oppe _fra Karpuzinerbjerget, hvor
den elektriske Staaltovsbane uafladelig fører Turister op og ned, at
se Bjergtoppene rødme i Solnedgangens Straaler, se ned over Byen
og Dalene, hvorfra tre Floder kommer brusende og forener sig i den
smukke By. Her er Udsigt til de
3-4000 m høje snedækkede Alpetoppe, Grossvenediger, Grossglockner, Gasteiner Ismarker, Witsbachhorn, her er Udsigt til Munkebjerget, Foltertaani, Slotte og Borge,
og dybt under os i de travle Gader
tændes de elektriske Blus ssrn ly-

sende Perlerækker.
Til sent I rWn stille Sommernat
pulserer Livet her mellem Bjergene,
Togene fløjter, kommer og garn,
fører stadig nye Strømme fra og til.
Sommerferierne! Tid er inde.
Der er meget at se i Salzburg og
Omegn, nok til Uger og Manneder ,
Men Sommeren er kort, Rejsen er
lang; der er ikke Tid til at dvæle
berige paa hver Plet. Næste Dag
er det Søndag, Hviledag, siger Jonson, der er ked at mit evindelige

,,yJ
1 .111g. Han vil ikke med til Italien,
•vil nordpaa, give sig Tid III at nyde
I' livet. Saa gear jeg de ene vidste
. mod de Mani, Jeg engang har sat.
Junisolen bager hedt gennem Dalen,
det er ganske stille. Talrige Sommerfugle flagre fri Blomst til Blomst,
Insekter summe. Af og til meder
jeg et muntert Seh.kab, der har lej.
ret sig i Skyggen og laset Madpakkerne frem, eller en Flok Cyklister suser forbi mig. Vegetationen
er yppig, Træer og Buske overalt,
sel v.pas den stejleste Afsats borer
de Rødderne ned I Klippespalterne.
Jeg drejer ind i en Tværdal ved
den bayerske Grænse. Skildvagten
nikker, de skraatstribede Grænsepæle
og den tyske Ørn tegner sig skarpt
mod de grønne Løvtræer. Høje,
lodrette Klippevægge til begge Sider,
nedenfor et smalt Bannd al Skov.
Man man strække Hals for nt se
op til Kanten af Fjeldsiden, hvor en
mælkehvid Stribe, en sprudlende
Fos, gør el hovedkuls Spring ud i
Luften, for nt ende som Støvregn
hernede i Dalen.
En smuk Pavillon ligger længere
henne, der er stillet Borde og Stole
ridenf:Ir paa Plænen i Skyggen af
høje Træer. — Der serveres ægte
Mlinchener Bier og friske Pølser.
Hvem Iran stav for disse friskbagte
Seinler? — Men jeg havde kun østrigske Penge.
.Macht nichts-, siger Kelnerinden
med et Smil og rækker mig et skummende Krus. Jeg faer mig et helt
lille Mastik'; det smager, herude i
den friske Skov, og del er lengtIrn
dyrt. Ogsan Prospektkort og bavri .1- Frimanke fanr jeg, og der Inet-iger en Postkasse i Restaurationen.
Saa naar jeg Reichenhall og en
halv Time etter har jeg gennemtravet Bayerns sydøstlige Spids, jeg er
atter i Østrig — i Tirol.
Om Natten overnattede jeg hos
en Bonde ved Unken — højt oppe
i Bjergene.

og dy er noget symbolsk vid de
Ord, han udraeber, før hans I loved
falder for Guillotinens Faldøkse:
„Vis Folket mit Hoved -- det er
vel værd et se pst •

Gudstjeneste og Moder
Søndag den 10. September
01s Kirke Kl. 10, Skim. Kl.

Sukker.
Stødt Melis,
Sødt Krystalmells,
Hugget
Hugget Krystalmelis,
Dan ik Demerara-Sukker,
elle i Toppe N:. I.
Ægte sestindisk Rørsukker,
altid til billigste Dagspriser.

.

Allinge Kirke Kl. 2.

•

CsErcil

Kartoffelmel,

Ordet er frit !

Rismel,
Kok ustnel,
Majsflager,
Mannagryn,
Semoulegryn,
Boghvedegryn.
Havregryn i løs Vægt.
Kyllingegryn,
Prima hvide Sagogryn,

P

Ugeblad".
Betingelsen ar kun, ar dot skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt et Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — npgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager

Redaktionen gerne Meddelelser om snedanne Ting og Forhold, som egner sig
Ditto gælder bande Byurt og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strmngeste Diskretion med Hensyn dl sitre

50 pCt. Foderblandir.g. Sorasliona
KollusiSager, iDatanke

Texnaliager,

Danslie Rugttlid.

Nordlandets Handelshus.
Vi har bornholm -A Avl af
Hvede, Byg, Blandsæd og prima terret imk. mele
5511.1 tinc,(‘Kinci s, Mnlsrsliraa. Ilvedeskraa 1g dansk

91arblanbet4
Tvistlærred
do. svær
Svaertkipret

70 cm.
80 cm.
GO cm.

70 Ore
100 150 -

Nordlandets Handelshus.

altid bedste Varer lit billigste Dagspriser.

J. B. Larsen.

sælger til laveste Priser.

Hvedestromel

SagOmel,

Vi ger vort runnet læsere I By og
as Land opmærksom pan, at enhver kan
as oplaget Artikler og Indlæg om emner
et almen Interesse i ,Nord-Bornholms

til Behandling i Bladets Spalter.

Priserne er nedsatte gældende for

Store, mogol kroflige Nick hire
til Tærskningen er paa Lager, og kan afhentes naar det passer

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

task,ltTajg pap

ICC:912,4BU- Øg Ais

giver et meget stærkt Tag, og Priserne er i Forhold til i Fjor

Extra billige Nairoshabiller.
40 Stk. marineblaa Drengehabitter — lige hjemkomne med korte, gennemforedo Benklæder. syet af heluldent Kam-

kun det halve. — Trekantede Lister, Papsøm, Linoleumstjære ng Tagrnaling sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.
Billige Udskudsbrædder er oplosset!
og 1" tykke i alle Længder. Ved kontant Handel
sælges meget billigt.

garnscheviot, sælges saalærige Forraad haves til folgende for-

Nordlandets Handelshus.

delagtige Priser.

Fra Uge til Uge
—xFrkn. Hj or tbøl s Koncert i Søndags havde paa Grund af det daarlige Vejr ikke vundet sea stor Tilslutning som ventet. Frkn. Hjortbal høstede imidlertid megen Anerkendelse for det smukke Spil, og
der er stærk Stemning for at engagere Damerne til en Koncert i Selskabelig Forening, hvis Medlemmer
da faer Lejlighed til at høre god
Musik og tilbringe en fornøjelig
Aften.

Nr.

3

4

5

6

7

14,50 16,50 18,50 20,50 22,50
Endvidere haves et stort Lager I Matroshabitter og
Storlriijer til Konfirmander.

«tkl 6.,2,14.Sirk
Aroil5)

om 10

Sække og derover. gælder en

særlig bilflig Pris.

Nordlandets Handelshus.

Xonfirmations=Udditri
For de Forældre, der skal gøre Indkøb ai Konfirmati-

Vi beder om Bestillinger paa

18 pCt. Superfosfat og
37 pCt. Kaligodning.
til laveste Bestillingspris — og

Nørresundby Gødningskalk,
Pris a 23 Kr. for 1000 kg. frit paa Vogn. ' —

9tertslattbe0 Onubeloit5.

de interessanteste; der er en egen
Stemning, en egen Kolorit over dem,

det brogede Folkeliv.; de maleriske
Dragter tager ligesom noget af Rædselen bort, det brutale, dyriske og de skiftende, draslige Handlinger, der følger Slag i Slag, forøger
den eandelese Spænding.
Er af disse Blade er „Danton",
Revolutionsmanden, der olrede sit
Hoved pari Revotutionens Alter, —

i Sække. Ved Handel

Portland Cement

onsudstyr er et Besøg i Messens Udsalg i Allinge en Fordel.

til Levering fra Skib i September Maaned.
Danton.
Blandt de historiske Film, der elterheanden Indspilles og forevises
paa det hvide Lærred, er vel Blade
af den Iranske Revolutions Dagbog

Aldeles frisk

Victor 9Ianek,

Humoristisk Oplæsning.
I Hotel Allinges Ssi afholder Redalctør, fhv. Sceneinstinkter A. Henry
H e i m a n n fra København, som for
Tiden opholder sig i Journalistforbundets Hus i Salene, en humoristisk Oplæsning med paafølgende
Viseforedrag Fredag Alten Kl. 8.
Paa Oplæserens Repertoire findes
bl. a, Digte al Holger Drachmann,
Humoresker af Axel E. Belzonich og
Fritjof Bon og Viser af Henriques.
Hr. Heimann holdt I Mandags Oplæsning paa Janizens Hotel i Gudhjem og gjorde der stor Lykke.

Vi har for nylig losset:

Bedste Sort

Standard Bindegarn

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

Nordlandets Handelshus.

Vi har særlig fremskaffet virkelig gode og smukke Kjolestoffer i sort og hvidt og kulørt, solide Drengehablter i Matros- og Jakkesæt, samt Underbeklædning.
Nedenstaaende Tilbud er et kort Uddrag af Lageret,.
men vil De allerede af dette kunne overbevise Dem om vore
billige Priser.

Til Piger:

For Drenge:

Uldent sort Kjoletsj 90 cm br. 3,30
3,75
do. hvidt do.
2,38
do. kulørt
hvidt broderet do. 130 cm br. 2,65
21,00
hvide Silkekjoler fra
Konfirmationsfrakker i smukt
Farveudvalg og Priser fra 18,00
Pige-Regnslag i Store. fra 8 10,00
14 Aar, uanset Størrelse

25,00
Matroslacon fra
44,00
Jakkehabiter fra
Kraver, Flipper, Knapper
Undertøj, Handsker. Strømper
Seler, Paraplyer osv.
Klæde til Frakker og
Stortrøje, Ira 6,50 pr. Meler.

teessens 8ne-21dsaIll
ved efir. &Isen, ,WIlinge
4~~~

En Kone
siges til Rengøring paa Allinge
Station. Mn bedes henvende sig
til Sianonturstander Kutued.
Rønne, den 2. September 1922.

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

Nordlandets Handelshus.

J. Fagerlund.

Maskinolie.

Til Salg. ,

Cylinderolie til Oliemotorer og Dampmaskiner.
Konsistentledt, Pudsetvist.
Kun fineste Kvaliteter fores.

Fil godt oplavet Erisprnder-Fjeeivogn er bilh i; til Salg hos
Smed L. Gronvall, Vedhy.
Tlf. Klemens n. 78.

Xestfest.
Søndag den 17. Septbr. Kl. 4 pas

Motel 97nnedalen.
Koncert, Skiveskydning
og Bal.

Ål Isloildoplukoilq,
og Jagt er forbudt pas
Bakkehuset i

Den daglige Rengøring af Lokalet I Tein Hovedskole ønskes udført. Nærmere ved Henvendelse paa
Skolen.

Humoristisk Oplæsning

Wflinge Slolottial & $robuttformising
Vi kan anbefale vore Kundeir at gøre Deres Indkøb af

•1••••••••••••••••

Skeer, Knive og Gafler m. m.
Allinge Kolonial & Produktforretning

Fin, lys Klipfisk,
øre,& lkobnftforretiting
%Ringe

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Roofing, amerikansk Tagpap.
eraellek"

der gear godt Enspænder, ønskes
til Købs eller Bytte med en 21/,
Aars Hoppeplag.

til indvendig Gerning
og Hjælp ved Madlavning.

Den berømte Verdensfilm i 7 Akler om den store franske Revolution.
Handlingen foregaar i Paris tre Anret 1792 til -94 og viser det frygtelige Rædselsherredømme der foregik
dengang.

udlejes til kortere og længere UdModerate Priser.
'lugter.

iirksel !Pedersen, Tein
Tlf. Allinge 67.

Til Salg!

Børn under 16 Aar har ikke Adgang.

t•••••••••••••■1

anbefaler Ridestøvler, Skaftestøvler,
Træskostøvler samt alt andet Fodtøj.
Reparationer udføres smukt og billigt.
A. Munch.

og Plader er hjemkommet, og
tilbydes til F a brikena Priser.
Kataloger gratis.

En Del Møbler, Tæpper, Havemøbler og Husholdningsgenstande,
som Bordrej, Frysebasse osv. pari
Grund af Pennionalsformindakelse.
Trælfes Kl. 10-12 Fim. og 6-8 Eftm.
Kaptein Hahn.

Hatte, Huer og
Kasketter
anbefales til meget billige Priser.
6,75
Sportshuer fra
4,00
Blaa Kasketter fra
4,00

Filthatte i alle Farver

Sandvig Boghandel.
E. Abrahamsen.
Tlf. 55.

Nordloddets lloodelsbus.

Saahvede
Saarug. Petkus Rug, ren og fyldig, Prisen rimelig.

paa Christensens Sal. 1 ørdag den
9. ds. Herrer 1,00. Damer 0,50
Skat.

?flittigt gotottlat, og 13robuttforrettting.

Eti ældre, bilsikhr Host

2fitnehetskjorter

102" ønskes til Købs paa
Faaregaard, Olsker.
Samme Sted Stnaa-Grise til Salg.

til m eget rimelige Priser.

:Tein og limegns
21ngdomsforening

Allinge Kolonial & Produktforretning

Permers Bil

Danton.

Trifolium Nr. 14. Panserhvede. Tystofte Smaahvede
1 Aars Avl.

Stort offelillig Bal

garanteret ægve.

den 10. Septbr, Kl. 8.

%Hinge Stolontal & 13rOurtforretnin§

paalidelig Pige

Sveitserost,

øllingc Biograf.

Stort Udvalg forefindes i

Tlf. Allinge 110.
Samme Sted søges till. November en

Bestyrelsen.

Bil udlejes.
En 6-7 Personers Linousine og
kaben Vogn. Billige Priser.
L. Dellgren.
Tlf. Rutsker 75.

Syltekrukker!

Valdneddegaard pr. Teja.

Olsker Husmandsforening afholder Høstfest Søndag d. 17. Seplbr.
i Prtestegaindshaven og Forsamlingshuset.
Stort Program senere.

%Hinge itulonial: nf
i4cnitiftforretnilig.

Koncertapparater!

%Hinge %timid= og ,43roDurtforrettling.

Høstfest.

J. J. Larsens, Udenyre.
onder Kontrol al dansk Landbrug
og Hen,4elslaboratortum.
NAV den, og De vil blive forbavset over det gode Resultat.
Prisen billig.

Polyphon

A. Henry Heimann.

Bestyrelsen,

51 pCI. Forlorbloodiug,

Klemensker
Skotøjsforretning

KAFFE.
140 pr. liEta.-e-

En Hest

Trtelfes i Hamle Onsdag Formd,

Søndag

Da Tilførslen fra Tyskland er ved at høre op,
er Prisen atter stigende.
Det største Udvalg finder De i

meget svær. 25 Kr. for 20 Kvadrat Meter.
Søm og Lim gratis,

afholder stor Fest paa Sommerlyst
Søndag d. 10. September.
Bal for Foreningens Medlemmer
Kl. 7,30.
Stor Præmieskydning at 14. Skyltekreds Kl. 2.

Tit Hasle 131.

Det betaler sig

7initeneecA4. 17,

pas Hotel Allinge, Fredag den 8.
ds. Kl. 8.
Billetpriser a 1 Kr.

udrejes billig;.

C. Hjorth.

$ojesen Xofoed, Rønne

Rich. Nielsen, Klemensker.
Tlf. n. 81.

TURIST-BI L

Inkassation, Dekurentskrivoing m m.

Dæk og Slanger!
Et Parti stærke Dæk med Garanti
Kr. 5,75.
Prima svære, røde Slanger
Kr, 2,85.

Lejlighed.
I Allinge ndiehes til Oktober.
A. Stange.

Overretssagfører

Rø.

Tein.

1111 a 11 Periunr.r,

ikke al kere ud. n Cyklelygte,
risar man kan kstie en god r g trillig Lygte hos
Cyklehandler
A. Mikkelsen, Allinge

Fuld Kost
kan Jaas
Fisker Hans Peter Hammer,
Sandt ig,

Stor 4 11111,19!4!

Nunstgedningen
er hjemkommen og bedes afhentet.

Gode kulørte Skjorter 6,50.

Vi har endnu et lille Parti af det ekstragode Bindegarn

Ekstra do. med Slips ',8,00,
Flipper i alle Faconer.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Nordlandets Handelshus.

færdige Acedninger
og Acedevarer.
saavel i 'kulørte som
Stort Lager at Herreklædninger
i fint blaat Serges og Cheviot. — Konfirmand- og Drengeklædninger i stort Udvalg. Ekstra Benklæder i mange Kvaliteter. Fine stribede Kamgarns- og svære blaa Fiskerbenklæder. Buchskind, Serges og Cheviot 6.50 pr. m.
Stort Udvalg al Prover, hvoraf De kan vælge og Ina
syet efter Maal. For solidt Arbejde og god Pasning garanteres. Konfirmand og Drerigeklædninger er paa Lager i stort

Udvalg.

s

ertJ Xansen.

(BORNA er

bedst

og billigst i>

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

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

Kr. 0,75
2,00
— 3,50
— 1,80

910rblanUO &1111M40.
Til Hjemmebryg anbefales
meget kraftig Bygmalt.

Frisk Humle og Gær.

Nordlandets Handelshus.

Køreplan.

2ornenes 2?u6rik.
.yrenes Xampeund.
Som d i ved er de fleste Dyr idstyrede ried et eller andet Vaabm,

og de fo-ataar at bruge det. Hu ad
enten de- nu er Tænder, Næb e ler
Klør, an s kan de bringes i Anven-

.fe'• •e sted en Fartig!sed, som for1,:er'let os. Men ki.e nok ned Vaab-

net. Dyrene vz1 ti;Itge, hver de
skal sælle Angrebet:rid fur at vinde en ejebl kkelg Sejr nyet deres
Bytki.

gy1.ig fra 1. Je-ti tor
Rønne-Allinge

Søgte dage.
Ilmag-Neneelie
Rense H.
800 12,50 7,25
S. 7 1,10 7,42
Klesleask
F.,30 1,28 7,56
8,16 1.46 3,11
9,•1 2,04 8,26
1
:1§
9,12 2,17 3,37
T
San
jrIvig
9,20 2,25 8,45

•

!Sned ,. lir-Eamil.
Sankte

9, i9

5.40 9,10
9,57 5.48 9,17
10,06 5.59 9,26
10,22 6,16 9,42

Alli.rge
Trin

Fineste/ dansk FabrNat
i >6% Pakkar.

Klemensker

10,38 6,33 9,58
10,50 6,45 10,10
11,10 7,05 10,30

Nyker
Rumle H.

ReP

Vi har Eneforhandling
Q
ryK,:,,,ti qa
af det ægte
Cb

Sen- og Helligdage
rimsyre-obsadels

-4‘•

9E1111 MON IMETOJ'''

luer,' .
.7„...
•:,-,,,,

\\

••• • •

Rønne H .

•

Kirmensker
Ra
Tein

I

Bemærk Varemærket,

Nordlandets liandelshus.

BORNA

giver lækkert Smørrebrød.
•

Hønseskaller
er atter paa Lager.

Kyllingefoder fra',Fabrikken Grand Danois anbefales af Opdrtett.
Kød og Benfoder til Høns .

itcgc gotottial $robuftforretning

I Luften, i Vandet og paa Lands n Mennesket, og søger da trind at
kæmpes og dræbes der overalt egs plante sine Tander i Struben. At
uafbrudt. Del er da paa en /Heade I den kan finde Struben paa de Paten formildrende O:nslærtdighcd, at ' tedyr, den dræber i del daglige, er
man kan fasIslia, at det Dyr, der lel forstaaellgt, men at den saaledes
overfalder, som Regel gør det saa kan overføre sine anatomiske Erfahurtigt og sikket, at dels Bylte Ti- ringer. fra Muldtivarpe og Harem] ger
der en øjeblikkelig og smertefri 111 en saa sælsom Fremtoning, som
Død. -- Men hvorfra ved Dyrene Mennesket maori være lor den, [ned snit usvigelig Sikkerhed ened se. del er mærkeligt.
hvilket Punkt de skal rette d :res
dræbende Angreb. Er r'et Naturens
vise og barmhjertige Anor d ni I11;.
Nr•

Jit1/4,)111.

8,00 12.35 7,30
8,11; 12,51 7,16
8,28 1,03 7,58
8.43 LIR 8,13
8,57 1,32 8,27
9,07 1,42 8,37
9 IS 1,50 8,45

Ny*.er

Spar Penge - Spar Vask. ,,..,

•.::'-sfe;<

Jernbane

Allinge
Sandvig

Altandelt-Raleinel
9,30 5,55 9,10
9 37 6,02 9,17
9,46 6,11 9,26
10,01 6,26 9,41
10.17 6,42 9,58
10,27 6,52 10.10
10,45 7,10 10,30

Sandvig
All rige
Teint
Re
Klemensker
Nyler
Rønne Il.

rtgor De en Pige, en Karl
olier en Dreng, eller mangler De en Svend eller Laer.

fing en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest averfere i Nord-Borntwilms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af saa godt

som hvert eneste Tyende. en Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et nulrede-

sirbeicidtjj og
Underbeklædning

Maaren som slipper ind i et Due
slag eller et Hønsehus behøver kun
nogle faa Sekunder til at dræbe alle dels lndvaanere. Lækatten ved
paa en Prik hvor den skal angribe
Haren eller Kaninen for et dræbe
køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have
deri med el eneste Bid. Ræven i
noget, der er godt. Jeg har det største Lager til de billigste Gaaseslien, Edderkoppen i sit Net
Priser. Eneudsalg af amerikansk Arbejdstøj og Overalls, det og Stangen i Græsset ved alle aldebedste, der findes til 8 Kr. pr. Stk, Drengedragter føres paa les nøjagtig at udføre det øjeblikLager i alle Størr. og Kvaliteter.
kelige Angreb paa deres Oftere. En
Tiger føler Ikke Medlidenhed. Den
kunde fastholde det sprællende Dyr
med en Klo, men dens Angreb vir11aeneweasste~ere~~~~~~^ ker som el Granatnedslag øjeblikke111/11~
lig dræbende.

Jens Hansen.

Alle Mennesker,
BOM

har set, hvorledes

Bornholms bødl! Nilroarlim,fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfIne Produkt til eine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Kvælerslangen kan med et BI k
lamme del Dyr, den vil angribe og
kunde saaledes sluge sit Rov levende. Men som en Lasso slynger den
sit muskuløse Legeme om Dyret,
en kraftigSaminenttækning, og Knik
Kunk er hvert Ben knust, og Døden
frier bannhjærlig Dyret for enhver
Lidelse.

Fineste amk. Flormel mtk. Sumplit
i Sække a 50 kg sælges meget billigt.

Fineste dansk Flormel og Rugsigtentel til Hjemmebagning sælges i store og smaa Vægte til laveste PIN

CLO TA.»
ALBA

Nye K

lædevarer

Nordl els hodelsbus

Nordlandets Illandelshus.

ri

stillende Resultat.
Den lille Mokkasirislange er blandt
de mest frygtede for sin hurtigdreebende Gift. Det Dyr, som den har
ramt med sin Giftland, formair kun
at vakle faa Skridt, før det forgiftede Blod naar Hjærtet og standser
dets Slag. Men er et saadant lille
Væsen altsaa bedre bevæbnet end
en Soldat, saa har del dog sin Overmand i Sekrætærluglen, som ogsaa
sidder inde med den frygtelige Kundskab OM Liv og Død, Et Par Hug
med Næbbet bag Krybdylets Hoved
forvandler den fra et livsfarligt Morddyr til en lækker Frokost for den
langbenede Starigedræber.
Emnet er uudtømmeligt. Paa Hapaa Haandtaget og ring op Telefon
vels Dyb, over og under Jorden
kæmpes og dræbes der med en Hur- Allinge 74-, naar De har et eller
tighed, der maatte forfærde, hvis det andet at avertere.
ikke til syvende og sidst var en
Nordbornholms Ugeblads AnnonBarmhjertighed mod det Væsen, der
virker bedst og koster mindst.
cer
skal dø, al del sker saa hurtigt og
Glem
det ikke.
smertefrit som muligt.
Lad os til Slut kaste et Blik paa
s PII•AohAstar•keilVVV
envevaer.~stWelwitw
Artiklens første Bidlede.
I
"
er I Virkeligheden det frygteligste P~eroNalrAf4 '‘
Mordapparat der kan tænkes. Dens
Hale ejer en ubeskrivelig Slagkraft.
som blot med et lille Svip kan slynge en stærk Mand sprællende ud i
er hjemkommen og sælges til meFloden. Near Oksen kommer til
get billige Priser.
Floden for at drikke, ligger KrokoGraa engelsk Habit,
dillen paa Lur og griber den i Snusyet efter Maal, 89,00
den og trækker det store Dyr ud i
Ægte
blaa
engelsk Serges 125,00
Vandel. Her holder den dens Hoved
under Vandet til den er druknet.
Habiter leveres efter Maal paa
men trækker selv Vej et gennem faa Dago.
sine Næsebor, der lige løber sig
over Vandets Overflade.
Hvorledes det vil gnu i dette
specielle Tilfælde, hvor en Løve
samtidig har slaael sine Staalkwher
Okseirs Ryg, det lian være van•
skelnet at sige, men jeg er tilbøje- er hjemkommet og kan afhentes.
lig ril at holde paa Krokodillen,
Større og l mindre Nøgler efter
denne levende Krigsmaskine fra Bel:ag. Billigste Dagspris.
tidligere Jordperioder, manøsredygtig sum dell er heade i Vandel og
pas Landet.

•

Bindegarnet

Billedet viser os me'd hvilken Sikkerhed Rotr ut Ion marv al finde Pindsvinets eneste eaarbare Punkt.
Naar Væselen ikke kan se Udvej
til Flugt, angriber den uden Frygt

Minge PwContat.. og

43tuburtforretning.

