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,,Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes 1 ti Antal af mindst 17d0 Extnnpl
eg lorunctøs gennem Pos gra•s4/14i eller ved
Vort Bud 1 Alling.. Sandvig, 01.1iter, Ralog Klern:mskør
sky.,

- „Nord-Bornholms Ugeblad"
kordøn StItlfiltlfibrrulelsa I NardroIlsnra
tilkør /as"' I ethrsri Hjem og spur 51£ dIrr.
PI bodsl til
iglløri
.1Vard-BOrnh1111713

Ugeblad"

'plager terne dekendtetretser
søbar Art
~som Køb, Salg, Forenengsrneddølelsør,
Efter- riler AJ lysninger, Aaktioner etc.

. „Nord - Bornholms Ugeblad"
hstraar hm" Fredag', Ann brstilles pas alle
Postkontorer saml pas Bladets Kontor og
høster I Kr. halraarlIg.

: re -:Qte er te

Foraarsvise.
Vor arme Visdom
om Livets Kaar,
om alt, der visner
og snart forgaar --selv falmer den
i den lyse Vaar.
Den Stodder hviler
blandt Vaar-Viol snart er han Fyrste
til Sang og Sol,
snart er han Konge
i mosset Stol —.
I Sorg vi mindes
det hele Liv
- og mer endnu
til vor Tidsfordriv men spirer Glæden,
vi hvisker: Bliv!
Vor Stodder-Visdom
om Død og Wri,
ja, om vi vandt os
de Vises Sten tag alt og giv os
en Bøgegren!
Axel Juel.

G6gen.
I denne Tid lyder Gøgens Kukkuk over Landet. Det er at flere
Grunde en interessant Fugl og en
Omtale værd.
Gøgen er ikke nogen udpræget

Skovfugl, — laugt mere end Skov
foretrækker den Eng og Mose, i
hvis Krat og Buskads de talrige
Smaafugle yngler, som deri-udvælger til Plejeforældre for sine Unger.
Den holder sig til ganske bestemte
Egne og træffes hyppigst pas Bornholm, hvor den benytter de samme
Buskadser og Reder fra Aar til Aar.
Med ktoi Opureerksembed følger dell
de srnaa Fugle, soul sætter Rederne
i Stand, og saa snart den ser at
Udrugningen begynder, saa henter
den et af sine egne Æg, som den
indtil da har holdt skjult, Jager den
rugende Fugl af Reden og anbrinf den — efter at have
ger ilt

01-ker I'le1.144.r. itw .ffig 114,1. roe st•4•11.
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kastet et Par af Fuglens Æg bort. Saa sval ligger' Skoven,
sari natlig og grad Da Gagens Æg er meget lille og
tillige pan anden Mande næppe er og hvor er det sødt
I en Vaatnat at gag
til af kende fra de smaa Sangfugle- ad dunkle og skumrende Stier.
æg, vender Moderen ubekymret tilChristian Stub-Jørgensen
bage til sin Rede og fortsætter Rugningen.
Gøgen udvælger altid til Plejeforældre for sit Æg den Fugleart, I
hvis Rede den selv er udruget.
Enkelte Forskere paastaar at GøHattesyning
gen lægger indtil 20 Æg og at det
er Grunden til at den maa anbringe
Eftærhaanderi som de fleste ni
DS grine lægge. Budgettnt i et lavesine Unger rund! om I Pleje, de
vore Niveau, er det nixivendigt
den umuligt selv kan serge for ses
at Husmødrene indskrænker og.
mange. Alligevel fanr den nok at
sag deres personlige Forbrug til
gøre. Man har nemlig koostateret
Paakkedriingen.
at Gageforældrene hver Dag komI lad ene, 11.(!1' spiller en stor Bol•
le, har lifdt.iI være% i meget linje
mer og ser til deres Afhom, og der
Priser em er nidnu ikke faldet,
de aldrig lægger mere end et Æg
særligt i Pris; derior tilruadcv
i hver Rede, sne har de meget travlt.
det enhver at sy sin Ilataelv.1-1,os
Med Stolthed ser den i Løbet af
enhver Modebundter kan man for
kort Tid Gøgeungen bryde ud af
2 Kr. hm en llatteform. Ilar man
sad CIL gammel Silkebluse, (og
Æggeskallen. Uden Barmhjertighed
hvem har ikke det?) der er ubruborer det lille Kravl sig ned i Bunsaa. sprætter man
gelig stiln
deu af Reden og basker med Vin. drn op ret. vasker !Stoffet, -presgerne, saa Æg og Unger flyver ud
ser det godt pas Vrangen, og Leover Rederis Rand og den selv .1

Hus og Hjem

ver ene tilbage.
De smaa Plejeforældre feer nok
at bestille med al fodre denne Skarnsunge. Fra tidlig Morgen til slide

Aften gaber dens forslugne Næh op
fra Reden, og de smaa Sangfugle
forfærdes over at de, til Trods for,
at de kun har een Unge, har sau
svært ved at skalle Føden til denne
Grovæder. Den vokser da ogsaa,
saa dens Vinger og Hale rager ud
over din lille Rede, og snart kommer det øjeblik, da den maa flyve
ud pan en Grin, og herfra fortsætter den sIt stadige Skrig eller Føde,
og den lille Sangfugl fortsætter med
rørende Trofasthed at fodre Fuglen
lige til den er flyvefærdig,
Til Tak vender Gøgen maske
Aaret efter tilbage og lægger sit Æg
I den samme Rede og samme Skuespil gentager sig.

»et aftnes i SRoven.
Det alinea i Skoven — •
bag Stammer og Krat

har Dagen igennem et Genskær
af Nat
trom Mulm og som Skygger
sig lejret,
Og Skumringens Telt
over Skoven er spændt,
men Skovpavillutten har
Lamperne tændt af Lys bliver Mørket besejret.
•
Der strømmer en Lysetrile
festlig og klar

mod Kronarnes Mulm
gennem Rudernes Glar,
det lysner de duvende Urege.
Her Glassenes Klingen.
I Lampernes Glans
der spøges og skærmes
og spilles til Dens
til Aftenens Timer blir serie.
Sart slukkes de muntre
og tindrende Lys,

og Skovene fyldes med Løndom
og GYIll
og Larmen og Tonerne tier.

mæl Stoffet hl.
De fleste har inaaske ikke - ruf
ril at grove; merl da-der ikke ri.
sikeres ret meget ved' tit IN:e. Op•
given; snit er det. et Forsøg værd,
jeg har selv syet mange af denne
Slags Hulle binde IH mig selv op
andre, ni! i tilir Tilfaddo vakte
mere C.1.1-31r, end der-

disse

mini den var køb!, til store Penge
Alle Farver kan bruges: dng er
del !ak' til a•Irlir mut benvi lut sor.
le lidt rhytitp:ale Farver. Vil man
riÅlri. !Filten vittig fin Iran man
alibriuge Sløjfer eller Borer ler
p•ut dell eller spiindevii æt, Spien•
de eller Pier. -

Børns Hygiejne

Noger :d det rigig' igste vel Bur.
pels Pleje' er del daglige Bad, eller, nital. Børnene bliver :doree.
erg !ladet er for besværligt liver
Dag, at de fane en grin:dig daglig
Afvaskning. I Bade- eller Afvaskningsvandel, bør der :dild kpm.rne.s en Haandruld Køkkensalt-,
Ideter mere} gavnligt og styrken.
'de. Vandet hør :dere] !table 28 Cr
.og Afvaskningen eller Badet <ore.
Ingers i et Opvarmet Værelse,
ovellInske_ .:Betrii_ ; Merl istv.,'''
Vand er en tiskik og aly,N)lut. ikke
nervestyrkende. tbnverlsrigen er
nt: holde Legemet rent, sari PNwer•
ile i Huden kan fungere trnanalt
Nervøsitet og Nervesvækket:æ vi
i Reglen komme
kan ikke arlilrelpes ved Itnble 11:i•
de. Horn, der lider uP Filnrintangel,
skal have Jern,•Æg, frisk Luft op
holdes rene pari legemet.

Om VIndtiespudsning
Den rntle. Pinisesiebe, som num
bruger til Solvtoj, er udmærke(
til at polere Vinduer med. Man
fugter 'en Khui, gnider nied den
hen :over Sæben eg gnider Vinduet ind dermed. Naar det er godt
tort, hvad meget snart, vil ske, ta. man et rent lort Klæde og gnider
Vinduet til .rier1114X1, tiet vil da mc.
gut !nærigt blive blankt og *.kie.

,ak.

Naar Snurehaand gear op

Problematisk Stilling

Det er meget ubehageligt, neer

Frieren id den unge Pik:
Snerelldserno:i Stovter eller Skn
gear op. Denne Ulempe athlrelpes.: lille Broder' N:it Georg, hvad tiNir
med Sikkeelw11; riaar.iiihn snører Die, at Du bliver. nuir D.i bliver
Bnandene pair følgende Mumle::
stor?
Mim-slikker -hest andre --SnøreGeorg: ilviv Ile har Held med
haandene indefra og rul-gernient
Dem, bliver jeg nok fleres SNoHullerne krtn ••i del sidste- led
gor man det omven dt, 12-744-11114, :. ger 1 •
fra ug indad- Peru -denne ,".‘larskt:
bliver Sløjfen trykket svenderen ar
',meleret ng gane ikke op.

Assureret
- Godt Middel

Hult: •f:rere Geneg Dit man
hjælpe mig med id. gøre Henry
julous, minutur) rigtig rasende jalian: -Del. er nemt, unit — vi
gifter os simpelt heil!

Lille Dreng: En lille Smule
‘Vbisky gør ingen Skade vel Fnr' l
. Faderen Nej, det gør det ik• kur min Dreng!
Drengen: Det er godt - jup
er lige kaminen til at vælte Kar
ratlers pan Dugen!

Andel at tænke pas

Omvendt

Ban: Fortalte Du Din Fader,
at Du vilde -gir tv Dig med mig? •
A-lun. Ja, og alt hvad lian sva-

Tjeneren. jeg Læaber, Herrer
har været tilfreds med Maden?
alt
r serveret mig har vat-

k-C

UM c

se;tvor or han skulde alepigere

ret koldt

.-j

undtagen Isen!

med mine Genvordigheder!

I Distraktion
Umuligt
A: Kan Du ikke fan Din tidligere Tjener igen?
•li; Bevares vel, nej; jeg har
prøvet, men han søgte selv en. Tjenue I

Skitse.
, Professoren stancleaede uvist sin
Bang, plaget af en ubehagelig og
redholdende - Fornem~ af, art
der var noget., lian burde !tiske;

pludselig kom han: i Tanker -om
sin frelsende Engel, Nol elengen han Tik den halet frem og læste
Ejerorm
noget. Avl- med hans edderleoppelignende Haandskriff, saa ud •4-int:
Nerens Frier: ( tit ældre rig "Halskæde til Karen".
Enke) Vil De - • :ell Maa jeg - .
lian saa undersøgende pan. de
være Deregi
.
Sorskeliige JuVelerbitkikker; han passerede forbi: næn ingen af disse hindi. Naade for hans øjne. En
F.tulselsdrig.44ave til- Karen muftiDet sikreste
-1 isbi i værdigere Omgivelser.
andet for, han gik
Hun: Hvor tror Du bedst; vi, der var ikke
mod Byens Centrum for at opsktgemmer Emils Fødselsdagsgaver?
finere Butikker. Der var-ni
Han: Jeg mener, at Badevæ- ge:tle
sand Overflod af Halskæder: at _
•
relset er det sikrede!
vælge imellem; merl Priserne gik
nuul Skyerne. Han" skævede til
de glittrende Diamanter, til Per_

Indirekte

tantes IlegnImerrekker og itubinernes glødende øjne; -- lian tog
Selv
Ilan,:en har unægtelig ene - resigneret Blikket til sig.
om Rubiner ganske vist var Kn. •
get Mælet i Kortspil!
B: San antager jeg, han er, tru rens omme Punkt, saa maatte
'hun dog .nojes med Juveler uf næ. . •
Del belt1Nere i Kærlighed?
A ..1:t, ilet kan man godt sige. re beskeden Art. •
- • !han har i hvert Fald aldrig
En Kæde al Nefrit fristede ham
et kort Ojebtlik ; (Rm uskyldige,
vimret gift !
loraarsg-ronne Farve vilde se szra •
be.nrivernie• wl fora Karens hvide
-• men Prisen 14.)1....-Iyrretl
• Træning
dette lokkende Syn.' Han rystede
ritgivende pan sit gran lloverle og •
Datter: Kære Mor', kan Du
remlut, letep i den næste Juveikke bede Far om 50 Kroner til 'erforret iling, bestemt pas at naa
mig!
en Afgørelse pan -dette vanskelige
Moder: Nej, Du maa spørge
tipargsinnal.'
ham ;elv derom; en Dag skal Du
hjælpsom Lksperlient
giftes alligevel; saa Du kan 'lige
e Mei 1'1. af l■ 'II. fr(11). •• Prøsnu godt erhverve Dig nogen Ø Tel05sureti bel:pulite
ae med det summe!
ved S • ,1•1 af en
ro Bjtergkryst,aller: de var ikke
En Kvinde, der regnes for
•
sari kosilia.,T: men der v.ar noged.smuk i Frankrig kan blive reg- Ltroldt og 'usympatisk 'øverilem;:'.tt
nek,for grim i andre I rinde, En
"‘
Kelode, der i ■ Frankrig regnes' 7anairehra"n,
"Sre,laryder mig ikke om at N'
for aundfult1 - er aandruld over
r
1:aren med dont.pera".
alt r Verden:
Efter en- god halv Times Vra-

.

*te
•
Dog' behagede des en skærmt
idetlinn købte han eni
"Lig ikke der. som en ynkelig
Dag Slmeinier, ilterne 100t4:11,
Alarmere
Hensyntagen+
'
Nar", Meneder blide Svar. "Giguberegnelige Gudinde, ;e e,
etneg, Kelede at
uer. slut ,Ilisgta, at Netir` og tude,
vor Ven litaniiibal
folie sig overbevist
bats i de første Dage ilVt,r11,1■ 11*1 Oiu et lille narv. Du sketide prøKaren vilde surir Pris paa
ve paa at <aptere Hig eern
en
vier i Stamel ril at st., lim (1,-,:en
menene gamle Sul, der var
Mand. tent med alebeklrete
smilede stil ham: iiien.s,ei fer
r dem.
til Du to immer hjem .e.r, brat- ree
r, enetal
endreee ran:levvel ilski iiter
'En Time senere finder vi' ham
gen Grund dertil. ideed int op med
te Kendsgernine. Hannibal, dræ
over
Karens
Stol,
idet
han
oler.
det Skaberi og sig narver, for
var nnsatelies el lille leen
bevæget kysser Ilende og lader • vende Skatten:telte-finne iler nu
Alt gA:ir
en lille Pakke falde i hendes ud"Glinlyendr"' Mumlede
de ved lla'N:111.11 11.!viik' 1'11 eamerei
ren, da h tit
strakte Ilsand.
vrede
dags 'og tii•velig i ierrlising, var
"En lille lerdselsaag4,gave Rar
gie int "Iiiist etle brutal' 1.rgge
efter Sirenerne leekeetiget :Ilene
re", hviskede han.
11:1'1
Filt-her i tvl
emia Nem-knæl sien den sidste Dut,
"Fødselsdag?" Hun eani spørittulari Grad, som De kan Frue:"
i Mnaneden. Da han Ilinsider vat
gende op paa ham. "Det er tre ' færdig og var ved et gemme Be.
-Mermoder siden, det var min Fød( l -drirag af Ekspres-Poden Pegerne hort. i del brandfri Skab,
eelsdag: Der er virkelig en helt
rlen bah/emte I )ate )
kom 'I-}tvene.
uventet Gave: hvor det er smedet
snu snart. var EfterretDisse(,viertlige Herrer havde al.
af Digt" Iluæ pakkede op, :urimefineren om tier, tragiske lfrendelretled lamgere;Till ydet el værdide Æsken og sart Halekæden;
fuldt Stof tir Nyheds-hungrende “, Ideven overbragt det ulykke.
Blanding af Glaele og Forbav'fere Offers (hustru, Frø -temon.
Aviser. Netop, da Hunde Dageria
selse og med et. svagt .Anstrøg at
hegyretterreg Nyhed
er blev sun Irer hun, sem et Bytte for riter
Bebrejdelse udbrud lian:
desti' erre vivirdse, ilede til gin
sjreldree,;nt".despernt e Redaktører
"liver er de smukke; men hvor
forgrey%/engte at Tække derei ka,re. sart Imardt ramte. Mands
har Dit urret Iii ,indig; de maa
npetiskeigemstire med Artikler 01n Syeeleje. Til "I rods for al hendes
jo have Ledte mange Penge. Tidens "brientlende SPorgsmaal, Seelselerke, var Synet afeler, enDet er net 'tp eivad jog i sart lapg
Artikleeeler
,
den næste Dag blev lige, tapre Skabning. der Ina der
Tid 11;11' ønsker mig!"
skarpt -irret-elegante
den.same. helt indviklet i Bandager, dog for
Ilur fweetiale dem one sin Hals,
Raslende sig
me.Peri); netop • da, dukkedeeliese - •rflraf.: for hende.
og kysede ham taknemmelig, —
"velleorrine" Tyveknægte op. De Isen Over Sengen, lagde hun sit
medens hun med et Suk tænkte
Lokkeihovede paa den elskede
paa den Pris, han havde mnnttet
T til I tin dr3d
Helts Bryst, 'nettene. breeelen-de
Ment, -Manna
belare for Reelen.
:fimrer, r en Biending af Stolthed
fra-Himlen_
"De er sær smukke gammeldage
.to !eller:faldt tæl paa den lidenDisse redte Sjæle; tler.kun .med
det ver reelt udfundet :if .Dig,
en 'øgle kvindeHensyn stil hvad mon kaldte
Skikkelse
at tiet 11:.'; lp var disse, Jeg satte
lig Hyldest til lime; Mod og redte
Og "Mit", havde en væsentlig Pris per .1e!, ved ikke, bi-orden
fenrull —"
man kan kalde det !ile/44 i sojeg skal takke Dig, Men sig
cial Fremtræden — havde i lænfik Du udrettet de to Kommissiogere Tid, takket være en Bække
ner, jeg bad Dig om et bestryge
dristige, natlige Indbrude forskaffor arie?"
fet sig en -P.opuntritet, som ingen
"K ommissemer?" Prefeeetaren
Skuespillerinde havde behøvet at
erklærede, at der linede ikke vatskamme sig ved. udrette fer Irrede.
ret rieger.
Alligevel var Hannibal, som i
For en Sikkerheds Skyld ing hm
de sidete Niaaneder utallige GanUld
sin .Netellsee frem. Hen blededr
ge havde hest om dem, ikke
den hurtigt igennem og stirrede
Silke
i 'Stand til at, værdsætte deres
forbløffet pari den sidste Opteeog
Virksomhed efter Fortjeneste; i
nelse i 'Engen.
Bomuld
Si ed et -fOr et tinske dem. VelkramIlun bevde været gift med temm
irren med aabne .Arme, bed han
i 15 Air og var efterhaanden ind'Bedst og
det med reaben Mund --- hen
stillet pair a; vente sig lidt af alt
illigsf
stod og gabede af Benovelse. -fra hans Side: men alligevel' -Dette viste sig deeværre at være
"Kære!" sagde hun bliat, "det
særligt' uheldigt for Hannibal. Ivar Sall smukt at' Die, at frotte den
det den ene af .de "liestrete.nte.",
Kæde til mig, og len ikke ar jeg
der selv fra Barn havde lidt af
ikke sætter .stor Pris pari det og
adenoide 1:rlytekster, antog, flanitike4e/e4(1:351.4f11~.7. ¥£.2jX1
rillieli~tialt relui-~Hisnlreiet:Paert
har misforsialet Mile rem- nenærmelse tte ejelnikkelig paa.
lads". ng. "Kaelr:
tegnelser.
f.ogsig at Irere ham bedre Marieen
to forskellen. Ord, som 'Du
rere
Nemheds Skyld har nejedes med
Harinileil kom tilsig sele
tit. skrive i Rieder .ror rn ':eng l'orpaa 1 inspitalet, fandt badkig selv
klaring: men Du har t ; si glem
med hele. Hovedet indbundet; i
som' et Ord..leg bad Dig reu tir ee_
billige Bandager og ellers i højbe ungt," Iletsstehnleir til den -.er_
Paa den brede Solskinsphene este Grad Ilyereriele;
le Kjole og tem g'ers-ind ril I !remden' rilbregte - han sin mente Tid
eeren og spurgt, om han lurede
med at );teede. Slaget., .hens havde P84 den brede SolskInsplæne
fimet loshlet min ITrkiede samfartet i lioverler, lurede vieret ref
mellem lave Illndbærbuske„
men-- Men leg er sen glad for
alvorligt:-og lurede fremkaldt rit
under Snart, som stille vilter
Kæden' Irer var smukt af Dig
overneriars Sel v- ed I id en1 led .
med det blanke Silkeduske,
at kobe den"'
Dersom mener tog lims Tempera. ved jeg om endille Rede . . .
tur, græd Iran, fordi han mente,
Bunden srnukt:al,;Cirtes er flettet,
at Doktoren ønskede, ban skulde dækket blødt, med Dun til Leje
dø. Hvis nogen talte fil ham,
tror et Æg,.,et -brunlig &prellet.
græd lian, fordi han texele. ile
.var geivve
h a m: isg blev ben Over det to Perle-Øjne vaner tro
ladt, alene i 2 Minutter, grad han.
al Spænding blanke,
°ensidigt
'fordi Ir In shainlie-Li var overladt
og el Hjerte kan jeg høre
til sig selv.
over Reden banke, banke.
Hun: Fer siger, at Du har
Ile- Paa den brede SolskInspirene,
Imedens stod Skarer el
mere Formue,, end Hjerne!
pnrtere
udreder
Hospitalets
Per• under Straa, der sagte suse,
Han: Non, det mim jeg sige,
ry. traa Jagt efter•dede ."Offer", ved jeg om en lille Verden
det er ganske vist Din Far, men
de
skar
Teelder
af
Herme
tese',
som min store Fod kan knuse.
det kalder jeg flabet.'
Hun: Ja, det sagde Far og.; at de ikke kunde komme til al.
tele med "disse .dyneeeretree Te. — Gud velsigne jer, i øjne,
rata ,at Du varl
ves sidste Girer". De. fik en kere
som har vaagel jer sera blanke,
Opmuntring, de Hannibals Ktme og du Hjerteslag, du varme,
---- mere lig en Terrrionsky end nobag den vilde Hindbierrankei
Ae Deres Konkurrent kalder
gensinde udtigere' • - viste dg for Gud bevare Moderheabet
at se sin "1:tene Herre og f ruetig „Morgen-Bladet"?
og den lille Verdens Glædet
bond". De marvede ined Begærlig- — Peer den brede Solskinsplæne
Redaktør: Ja: det ligger sikkart Samhed al fil:1 ell
maa nu Ingen Fødder træde,
kert i, at alle de Nyheder, sone
.' tale nied hende: eg de ,saa allereRudes 1, mit Bind i Dag; det kan
Ingeborg Maria Sick.
i.Aantlen Overskriften - "Ilenlite hese i det tudet Blad „1
de til sin heltemodige Mands SyMorten%
geleje fortalte eru Jensen 05.—"
eten der var intet at gøre. Hun
rier' forbi dem eg sind snart efter
overen- Ifilspiellets Lege.
"De mast ftirsl de fremmest",
bemærkede Dillttnren, "endelig
Skitse.
ikke holde nied Item ener ,nak.
Ise ham eller Munden. I hans nu.
Henrik Hannibal Jensen var en
vinrende Tilstand er der the Y-errent ud sagt. meget, ubetydelig op
:Finere
ste De kali gere; jo mere afenete
beskeden Niand. Alt hvad der an
Bedst
le,
PC
er
desto
bedre.
Ran
Ile
gik ham rent 'personlig var ube.
'-ildw'eære
en
Snurle.skarje
overe
.
?P
tydeligt; han var tjenstiellig til
billigst
for ham'?"
den latterligste Gramse, havde in"Frilg' mig de dune', var, heades
gen interesser udover dem, det
i
enesti' Svar' til - Drilderen, idet- indkredsedes af Forretningen tip
ue
n
ind
i
elveeeitere.
hun.
fulgte
l
bens lilla Dukke-Villa. ler, sla.
set,
viske Opmærksomhed, hvormed
Da•Hannibal rir::
parl lian lyttede til enhver "Ordre."
Bits al.
fra den store og dominerende. Ru
em' ihenrii,r,
geteda igen.,, ".teg
no, stemplede ham med alt dette
Øm en Mand. "der gjerde' sin' sari ~elite Dit -kroir ikke ialikel
Valgin i Stand til en Keret ur"
hinein • bleucile jeg'er !" lylikr-tlh•
:
haft, frtteletuft' efter 'irlener
og *til g) k alligevel,

STRØM PER

Sandhed og Digt
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1
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Ukrudtets Ulykker.
•

Al las, l iIigsla e F altl Tørremark,
TUrnnict up.
Den første Betingelse for al Landmanden vil give sig i Leg med at
bekæmpe Ukrudtet er, at han ser
og forstaar at det gør Skade f Marken. Men Ukrudtet forvolder genske vist sen mange Ulykker, at man
maa være usædvanlig kortsynet, hvis
men ikke kan se delle.
I 1 4Tudisplanterne oplaget Pladsen
for Kulturplanterne. Alene delle, al
hver Ukrudtsplante blev ombyttet
med en Kultutplante, tilde betyde
en meget stor Polegelse af vort
Høstudbytte.
De' lægger Beslag paa en stor
Del ef den PlantemerIng, der var
tiltænkt Knilinplanterne
og som
maaske. er indkøbt i Form af dyr
KunsIgedning,
Derntest forbruger de megen FURlighed, 011e betydelig mere end Kulturplanterne. Mange her nemlig en
stor Bladfylde, Modis der fordamper meget Vand. Dette spiller en
overordentlig 'slot Rolle, da vore
Kulturplanters gode Trivsel er stærkt
afhængig af, om der er fornøden
Fugtighed, Maaske gør Agerkaaien
•pan Sandjord mere Skade ved rit
virke udtørrende paa Jorden end
ved al berøve den Næring.
Endvidere lægger Ukrudtet med
de brede Blade alærkl Beslag paft
Sollyset, som jo er alle Plaiders
Livskilde. Sæden paa en Ukrudtfyldt Mark gear lettere I Leje end
i en ren5traaet Afgrøde. De enkelte
Planter vil nemlig
i Kamp med
Ukrudtet — stræbe op ad mod Lyset. Slemene strækker sig, og derved bliver de tyndere og svagere.
Adskillige Ukrudtsplanter, for Eks.
Agersnerle, vil regere ligefrem trække
Straaene ned, Idet de under Væksten slynger sig om dem.
Ukrudtet forringer Afgrødens Kvantet samtidig med, at der avles
mindre Kvanta. Det er vanskeligt at
fremskaffe ren Sæd fra en nkrutsfyldt Kornmark. Og selv om man
med Nutidens gode Rensemaskiner
oftest kan rense Ukrutsfreet Ira Sæden, eau vil Kvaliteten dog forringes ved al den ukrutslyldre Sæd
vokser og modnes uensartet. Vejring, Tørring og indbjergning bliver derved langsommere og vanskeligere.
En virkelig god og harmende Frøavl, navnlig af vore Griesmarksplanter, er uforenelig med uren Jord.
. Hertil kommer endnu. al adskellige Ukrutsplanter kan loydsbefrugte Kulturplanterne. Hvor I. Eks.
vild Gulerod forekommer og faer
Lov at blomstre, kan der aldeles
Ikke være Tale om at avle første
Klasses Frø al Gulerod, Avl el Kant•roe og Turnipalre er udelukket. pas
Marker, hvor der forekommer blomstrende Agerkaal, som vil krydsbebrugte de nævnte Kulturrodfrugter.
Endelig kan nævnes at Ukrudtet
kan være Værtplanter for adskillige
,Plantesygdomme, hvorved disse vedligeholdes og næres frø Aar til Air.
"Kvik, Oksetunge og flere andre er
sadledes Værtplanter Le Rustsvampe. Paa overvintrede Aizerkuitls Redder lever Kaalbroksvampee, tuedees
Kløversilke er skadelige ved ligefrem
at snylte paa Kulturplarickr.
Hvor stor Skade forvolder Ukrudtet? Til Belysning af delle Spørgsmarer er det foretaget talrige Poraøg
snavet i Kone aom Rollfrugtmarker,
Især paa Jord, der var rem stærkt
befængt ined .,Aeerkeel• eller med
Tidsler. titivedrestentier al disse
Fo•seg er, at man vett al ladellaiudter stag i Fred, - meget let formindsker Udbyttets Værdi saa meget pr.
ha., som svarer 111 en alutiudr
Forpagtningsafgift.

Det ell heraf frssir l■ A:s 31 ni art
h
Le tkAe N,
:1114.
tern Fa. kremer-15e tte
e. .inir at
al Lie en 'god 8410111ilug.
3.

7(1 A a r.
Smadder P. Ben ti se n, Sandvig
fylder den 12. Juni 7o /1,41", kom
187'2 til Sandvig te: hm n;1541.1 i SI
Aar ophneti sig tier I KM11011111418.

Gudstjeneste og Moder
Ols Kirke Fro-Prædiken Kl. 8.
Allinge Kirke hajmesse Kr. 10.

Allinge Kalkvcerk.
FrIsktmetidi Kalk kan list førstkommende Mandag.

Til Salg.
Iljoireekabe, Servanter og florde Van
Patter. en Del 0111v- 1114hepper, Legetøj, Veelesel,
Skaber,
Kaptejn Hahn,
Atiritee,

„gfallelgst‘‘, 3'Ilinge.
Kaanabt er mIntearket III Cerise.
— 3 Kr. pt. Hektoliter faas 1105 Gariner K<-fæed.

Missionshuset
i Tein.
Tilbud ønskees paa Tilbygning'
Beskrivelse al samme ligger til Eftersyn lins, Fiskehandler Cer, Mogensen.
lud.*11 Lørdag
Tilbudene ønsk<,
1G. Juni.
lle,styrtilesen.
Tilbud paa Maleruheldet af liere
Huset ønskes sawrireg,

:~«~euffimin
!Biografen.
Søndag den 10. Juni K!. 8.

Den

Ilyvellde hilder
eller

Dødssejleren.
I Hovedrollerne
Carlo Wieth, Bertel Kranse m. fl.
Filmen er indspillet paa Bornholm.
Ekstranummer.

Besøg paa Oen Java.
Smukke kolorerede Billeder.
•
•
9•61141111•11161141191111.

En Kone
søges til Malkning to Gange daglig

August Flan)3+an.

Amerikanske
Hattefarver
I 5 forskellige Kulører. 1-'ris for
Glas med Pensel 150.

J. B.

Larsen.

"erierilkalF~erater~~111
Endnu :relgea ekstue tnt

efiofiolade
til 160 pr. Halvkilo.

'Ming ,S}oloitiatr, og
$rubuttforutning,
Galvaniseret
Hegntraadfietning
Heglen etta - P e i
Kramper - Sem - el tete .
stort Lagte, levi.t te P.1N, r.
0141

Nordldildels Handeistils.

Ny Cement,
Storrrber.

Coineintror,

Muffe/co.
lidss,,re,,e Krybber
Nyinetrug. alle Slø-r.

PW■erne e: :■ liet1Mlig.i

Nordimlels

Ejendom i Allinge

Olsker.

Den Poet r her afd. Enkela R tersen dl:rørende Eteridnur pa r I1 runen i Allinge, af Areal el. 2200
Alen, er tel Salg ved snarest Herry/lidelse til Købmand P. C Hul
i k inn e t Ft, Prut,
i Armrige

Underter nede in, .1 ir Ir r bovi :1
inert- dku 1. Juni hår
at tre r .•

Udplantningsplanter,
faas run Int]

.Ityllinge-Gryn
Rip og Byg anbefales til billigste
Pris.
•

•

matir.

Hons og Kyllinger
befales treti hojr-ste Priser.
Hotel Sundvig

sælger vi :
Meget vægtig svensk Ilauto
Bornholmsk toradet Byg
do
Hvede
Stor og aman Mais
Knækninis og Maisskran
billigst I Sække og Smanwegte

bulelshus.

NH1'11131111018

Gartner N. Jacobsen.
0 i. er

5 Øre Pakken

3. 2. Larsen, 5171inge.
Kyllingefoder,

Bil udlejes
til enhver Tid
Tlf. Sandvig 32,

Bedste hurtigtørrende

anbefales til billigste Dagspris.
Urte- og Blomsterfrø.
Plænegræs.

Allinge KnionialProduktforretning.

Allinge nye Modehandel
Dame- og Børnehatte. Smaa Priser.
Eftf. efter Uldhandler Jens Hansen

Bedste hurtigtørrende Gulv-Lak
Bedste Maler-Fernis
Zinkhvidt
Okker
Italienskrødt
Engelskrødt
Dødenkopf
Kalkblaal
Kalkgr ønt

I 1-1‹, n!I•dd nl evett,tam dr an-

befaler p:g nng :ned nit' til Faget
henhørende Ar bglile, sarRel karv.
ruet( snar • nyi og liaabt.r j. g at vin.
de de tertib• Kunct, rs Tuirerlshed
ved reelt nr. hu-rig Betjening.
Med Agtrist

-` Allinge
Chr. Olsen, lirs, men »liter]
Fdintairden, Lam, Pedersen, lie
Madsen.

Sandvig Havn.
Chr. Olsen, Emil Andersen, P

manden, Jni1.1 Rianer, Harald
gensen.
Legat er.
• P. C. idolnu. 11.ms Madsen.

Kasse og Regnskab.
Frimanden. P. I` 11M01, 1.111f.
Pedersen.

3

Udplantningsplanter..

eger De en Pige, en Karl

Fattige,

eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær•
Ung en Fodermester eller an•
den Medhjælp, bør De snarest avertere I Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og leases al søs Rodl
som hvert eneste Tyende. Eli Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et filtrede-

Stedznoderplanter
l,lhydee

Emil Holm, F'. C. thdru, Laurits
Pedersen, Harald Mogensen, LanddistriktsforStanderen
A 141 erdorno understøt teltre.

Emil 1101m, P. C. ilid ol, Hans
ki 51(11 N:1111:letell.
<Jas- og Vandværk.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th.
[lansen, Lam. Pedersen, ,fuks, Roi•
mer.
-

slillende Resultat.

Borgmesterknmoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4Branddirektøren do.
Stempellilial I Sparekassen. 10-12, 2-4
Dam,pskibsexpeditionert, asken ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
- og Fredag Efterm., Mandag og

fikollekommissi enen.
Th. I lansen, Letir. Pedersen,

Ordet er frit !

Rnnrthurret.
Henri. Mortensen.
Emil Holm,
Formanden.

V1 gør vore ~uge Læsere i By og
pas Land opmærksom pas, at enhver kan
fas optaget Artikler og Indliwg om Emner
af almen Interesse i „Nord-Bornholms

Torsdag I-orm.
Distriktslægen 2-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen pas Randhuset:
Udiaan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, 1.zeseStueri 'liver Dag til Klo
I ijadpekassen Formd . 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanes' er naben fur Gods 8-12, 2 -6
Kienmerkonioret 10-11 og 2-4.

Valgbestyrelse.
Formanden, Chr. Olsen, Laurits

Ugeblad".
Betingelsen ur kun, at del skrevne er
holdt i en sømmelig Fortin
intlerdør
rimelige Grænser, samt at Indsendere - til

Pedersen.

Underretning for Redaktionen
opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modrager

Laane- ADishontobanken 2 t- 4 Hfint.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og Z-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag

Folkebogsamlingsn.

Redaktionen gerne Meddelelser om sa.danne Ting og Forhold, som egner sig
III Behandling i Bladets 5paller.
Dette gælder heade Byen og Lavdel,
og del ar en Selvfølge, RI Redaktionen
altid vil iagttage den striongeste Diskret
ion me4 Hensyn til sine Kilder.

Skandinavien-Amerikalinien:
Agent Otto Oornitaia,
Statsanstalien lor-Livsforsikring ved'Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 EM.
Telegrafstationen 9-12 og.2 - 4

Chr. Olsen, Chr. Larsen.

Hjælpekassen.
0. Thorngren, Formand.

Snedker Chr. Lind, Kasserer,
Sundhedskommissionen.
Chr. Olsen, Joh. Ramler.

Toldkamret d-12 Form, 2-5 Efter'''.
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm .
2-6 Eftm.

Klemensker.

Bygnitagskommismionen.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans

Skohigorretninj

LirulftrveLrasnt.

Shellåk, Mølledik, Degn

Furrnd

anbefaler' Udsalg al godt Skotøj tit
meget smaa Priser. Haandsyet Skotøj
. og Reparationer faer De altid godt
og solidt udført.

Hvid og kulørt Japan Einnillelak
Cyklelak, Ovnlak
Malerpensler, Lakpensler
Kalkekoste, Tjærekoste
Malerfarver udreres i alle Farver.

Brantikomm iaei enen.
Herman Mortensen.

Sanatoriet.

Gode Materialer.

Formanden, Supl. Chr. Olsen,

Nye Bunde sættes i Træsko.
•
50 Stk. gode

g3. £CIVL0611,

overretsaagforbr
2ojesen Xofoed, Rønne

kOM111111181e

prima Kvalitet. Prisen nedsat.
111411141ViPt. friara iCet. tied‘al Pris.
Sardiner i 011e og Toinnt
mar Cr Prise'
Haget 1.nx i [isaser.
Hammer. Fiskeballer.
Fisketand, Fisketnidding.
Annann4 i Skiver og Stykker.
ltennais Leverpostej
med Trøfler t Deaser og les Vægl,
•Prisen
nedsat.
Allinge
. 93. £a. Z 11
Tlf. 12.

Erindringsliste.

?Muge ffoioniet,
& 13rønftforretning.

i Haveredskaber

Kunder ldr. godt :.;:a:narnejtte ng 'udvist Vel.idk: r rte trtrioloie Aro og
erført pen min
j,-,
Eller to :
Ale i Ag.r!s•

Gartner Jensen,
Tlf. Allinge 91.

Vort

det bedste for smart Kyllinger,
anbeldles.

Vort store Udvalg

E:mann Vare.

H. P. Ridder.

£emondepulver.

Pi9ge - Sat',

smaa
65 øre, 3101! D!. 100.
Benfri Sild,

overniat.:.-t innu Forretning [ti Smed
H. P. R.,1tler rig takker murre ærede

L. Grenvall.

samt alt andet Fjerkran købes og

'fil Hooseloder

Saffel6idder.

. Forskonnehie,
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil
Andersek, Hans Madsen, Johanne,
Romer.

Skoletornystre
sælges meget billigt.

St. !Ilto:tenegade 17.

A. Munch.

Inkassation, Dokumentskrivning m.
Træffes f Hasle Onsdag Formd,

Sygehuset.
Emil Holm, Laur. Pedersen.

Telefon nordre 47.

Gader og Veje.

Raadhus Havemøbler

Alt i

er nu pas Lager a 50 Kr. pr, Sæt

2>adsfiemaskiner

tørre og ud-

30 Kr. pr. Stk,
kan faas Rad Røve uden Købetvang.

rørte

Klemens Maskinsnedkeri.
Tlf. ri 13:

Et storl Pai ti bedste dansl,e Gasapparater er paa Lager.

Fernis og Pensler,
%lange goteuid, tig
lkonuttforretning.

Lak,

ra rt Lager af

Køkkenudstyr,
Glas & Porcelaeln.

Specialitet Manch etlinned.
Altid færdig Lørdag.

Flagliner,.
Tøjsnore.
i afpassede Maal og talere-1%os.
Prisen brdydelig
;
3 . Ckl,,

Bernebogsamlingerne.
Chr. Olsen, Har. Mogensen.

Sogneraadet,

Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

Svendeprove.
Formanden, Herman Mortensen,
Hans Madsen. -

En ældre god

HOPPE

•

er etl Salg
P, dr isen. Bedegade Klemens.

Bevillingsnævnet.
Emil Holm, EI1/11 Anderoen. Hans
Værgeraadet.

anbefaler sig rht.d stc,rtl Udvalg af
Seletøjer "lun! Sæt savel som enkelte Dele i •priirra Udførelse til billige Priser.

Indleveringer
fra Allinge: Hr. Barber Larsen.
Sandvig; Fru Emma Didriksen.

Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere.

Skolen.
Tb. Hansen, Emil Andersen, Fornianden, Lauddistriktsforstanderen.

Madsen, Johs Ruiner, Fointaucten.

Bornholms Dampvaskeri
anbefales som øens eneste store,
moderne Vaskerivirksomlied,

C?»

Klemensker

Sadelmagerforretning

9.

Politikorpset.
M. C. Funch.

Halvaar 1923-24 modtages paa Dalegaard til sædvanlig Tid samt ved
Mejerierne ,Humledal" og „Kajbjerggaard" første Udbetaling.
Statsskatten bør være Indbetalt,
inden din 15 Juni.

Jens

Allinge Kolonial & Produktforretning

Tlf. 9. - Rønne -

Enid Andersen, Herrn. Mortensen,
- Hans Madsen, Johs Romer.

Statsskatten for 2. Halvaar 192221 samt Kommuneskatten for 1.

paa Haandtaget og ring op Telefon

Malerfarver

Gasapparater
løvrigt

Olsker

Ckaiselotiguer, Sofaer, Stole,
Piske, Tornystre og Kufferter
stort Udvalg. Reparationer af alt

Emil Holm, Supl. Laur. Petersen.

491joktej i 211d og Somuld.
og alle andre- Varer I Mele.rmard har vi et stort Lager al og sælger altid
billigere end de fleste.

ve et Mark,
•IVI: Kr. Kofoed.
Til. Sandvig 6- og. 47.

Ha-

Ved Sessionen.
Brændsel.
Emil Holm, P. C. Holm, Hans
Madsen. =
Enkeborn.

L. Karlsen, Klemensker.

Xallelysi, .
iiluydrr 1141.1t.drsint,,t‘rria mer

•

Th. Hansen.

til Faget henhørende. Hurtigt solidt
III moderate Priser.
Telefon nordre 20.
.
NB.- En D:.-1 Leedergrimer
udapeijes uhørt,

Jernbanen.
Emil Holm, 1 laits
Supl. P. C. [John, Johs. Ruiner.

CLOETTA5
ALBA
ike-atru, ~~~-rmi

Chr. Olsen, Chr. Larsen, Joh» •
Reiner,

Plejebørn.
Emil Holm, Adolf Madsen, ;Fmk
Hjorth.

Fattigforetandere.
• C Larsen.
dersen.

Holm, Tli. An-

Valdemar den Mit
Stores Bern
deibir

Fineste dansk Fabrikat
)bilg P.Ø.

Alt i Kædevarer,
Tøjr, Grimer, Legner, Es, Led og Tøjrepæle samt Reb i
Ditnensioner anbefales til billigste Priser.

alle

?iltunge Rolonial $roDuftforretuing

Vi losser k3u1shilroe lltiskildshrulder
3/, Torns og 1 Tom tykke og Længder fra 6-22 Fod.
Tørre, rigtig god Kvalitet og Prisen er lavest I

Nordlandets Handelshus.
Se

vort store Lager af

Uldmouseline
i fikse Mønstre og fine Kvaliteter for De kuber andre Steder

Nordlaudets Handelshus,

Alle Mennesker,
nom har. set. hvorledes

lionhollos Ineldhil holdig

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højt:Ina Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
"BORNA smager delikat.

itu til Yoraaret
anbefaler jeg enhver at købe Deres Klæder hos mig. Jeg.
har det største
Udvalg og forer absolut de bedste Kvaliteter I alle gangbare Mønstre III
sart billig en Pris som ingen anden. Metal tages. For nøjagtig Pasning garanteres.
Stort Lager af !glæde, Hatte og Kasketter. De kan tjene
Dem en god Dagløn ved at købe Deres Forbrug hos mig.

Jens Hansen.

frite til igoler og ,Itiser
faar De bedst og billigst hos os .
Fine Mønstre fra 2,10 pr, m.

Nordlandets Handelshus.

Gardinetbedst
og billigst i

Nordlandets Handelshus•

•Ynklemar den Store havde risg.
Uge. Børn
Ln star Mængde at vore Digte
re har sunget om Valdemar At.
terring og hans elskede Tave. Det
er imidlertid kun i .Pt.siens Ver.
den, Tove er knyttet til Valdemar
Atter-dag, i Virkeligheden borer
hun til Valdemar lien Store, h'ets
Elskerinde hun var, indtil han senere tlig Sofie til Dronning. Hen
forke ham Sønnen Christopher,
Iler ikke kunde blive Konge, men
var hos Faderen og Lempede heltemodigt turet Venderne: han lna
ran Soen lide Aneet rundt. for nt
bekæmpe dem
Der var fremdeles Daleren In.
laer g. Ilun var entik, begavet tv
redel. I Broderens, Knud den G',
Begeringtirl bliv der bejlet til
hende nf den frrmske -Konge Filip
'August, Helten fra riet 3' Korstog.
hun fik ikke sin Bejler at se, for
hun skulde ægte ham: men delte
Var sart almindeligt for Fyrste.
døtre, og et rerefuldt Tillnid var
del, jo, der korn fra det mægtige
Frankrig, — for øvrigt et Vidneebyrd, om hvor anset Danmark nu
var — sna det blev moiltUriett
ilur afrejste og kom til Filip August: merl an skete der det; at
denne, iler straks eyntee endt om
hende, pas Kroningsrlagea.fik
',dille imod hende, der kom pludr
eeligt, og som man aldrig har kan.
met førstøns. Man har talt nm nut•
lig lugtende Aande eller sligt —
Men det er. nItsammen blot Gispinger. Filip August kul tit sin
Dronning bringe Ill et Kloster,
hvor hun i Virkeligheden blev
holdt gom i Fængsel, -og dette
Forhold vedblev trods )'revens,
sien myndige 'murrens den 3'e,
Indgriben i 20 Atm. San først lod
Tilig August sit! af Paven bevæge
til al. lade brude nvde en' Drøn
itings Hveder, og saaledv4 at Iran
ikke levede sammen med hende
'Hun overlevede ham — bedanla en
di •udtaLte hun
gav ikke sin Bitterhed Luft, post
•
%tværdig Mande.
Da Valdemar døde, blev han
jo-efterfulgt af Sonnen,',vi ,kalder
Knurl den 6', skønt lian selv kaldte sig Knur' den 4', og dette passer
langt bedre (Knud den Store,
Ilnrdeloutd, Knud-den 'llellige
og søn Knud Valdemars-son). Vi
ved, han havde en Højde af henimod 7 Kvarter, og da vi sart bn.
om Inun, hest a n dig
Ter StIP
ser ham: i Skygge af Absalon' og
den yngre Broder, men forer-yrket
ikke ved andet end godt orn.ham,
formoder man, at han har været
svagelig, eller dog mindre fremtrædende, maaske hæmmet nf den
stærke Vækst.. -•
Valdemar den. 2'. var 'deri/nød
sin fremragende Parbørs endnu
storre Son. Allerede som ganske
ung udmærkede han sig, den tyske Kejser - afstod Bartv sin Ret
til sin meget af Nordtyskland,
at -det var Danmarks Storrtsre
_flere Gauge, og i 1219 gjorde h
det store Tog til Estland, pas
hvilket Dannebrogsfanen første
11';.e.• udfoldet, sikkert med.
rivet kong N,Iblentae. af Paven
et Vidnesbyrd om den Anse(• •,,,
.iri han stad i Itonr. Saa
ketut .t.';'ykleen, rla Henrik
af
5, b" •ia law:eile kam; i J•nratarsintten. pair Lyn i Aar tor 700
'nar siden , te, nu i,' ham til F.«.
lig
merl gigsaa lier ser vi,
anset han var, idet Pan'll. lusen
119111 fra 11:11}!:
Det var for i
Tiden sket, at Paven teet..it.
ret, sit rt begavet. 12.31sItrud ikke
skulde Eksegnes en Fyre, tie u

let var Frieste Gang, rm 1..vrstr , li•
geleen' blev bed fra vin Ed. Vi
kan iletti, billige- dellet men niti
Pavens Hensyntagen til Valdemar
vidner flet.
Valdemar blev ikke filere den
sløre Erahrer ...In Sejrvinder
men nu blev ban lovgiveren
Nrter delt islariske Knytlingaeaga
kakler barn den starsir Konge.
.der bar lever i Nordens Lunde,
passede det [liniering, og vt elm)
se os godt em
i Renere Tide]
at finde ret nualge, rier kan sæt.
- tes ved hans Side.
- E. c.

T. ',ti,' Jul

ArhPliddPj e" did [let (Stridig ollhilliple,
tie D. m etl. bedst

A. NO:',C

det hos snig.

Jens Hansen.
Bordvoksdug
pr. m 30t1.

Prima amerikansk kvalitet.
med blaat M enster.

120 cm.

bredt, hvid Bund

Magasin du Nords Udsalg
vind Victor Plauck.

Sengeudstyr og Sardiner
købet De altid billigst og bedst hos

Xansen.
BORNA er god

STRØMPER.
Til Trods for stadige Prisstigninger er drt lykkedes ns aI købe
et Røn gode Strømper til meget rimelige

Pf

Svær og stærk Strømpe 0,88
Ekstra svær ulden do
1,80
Stærk dansk do
2,25
2,65
Fine engelske do
Moderne lyse eg melerede Strømper til billige Prise,.

Nordlandets Ilandelshus.

BORNA giver lækkert Smørrebrød. )

engeuddqr
»e Retier billigst,
naar »e ko6er de Bedste Durer.
Vi fører kun solægte. fjertæt Nankin og Boleter
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris.
Dyner syes og stoppes gratis.

9terblanbe0 kraubeloufS.

,riflotage, garn
og Strømper er det en Selvfølge at De ingen Steder køber billigere
eller sile godt, som hos mig, derfor skulde Der egen Interesse købe hos
mig. Desuden har jeg et pænt Udvalg i Barriebealærining.

ens ,dansen,
Beklæd Deres Gulve med

FLOORTEX
BILLIGT HOLDBART
OG

da det ikke tager Skade af
fuglighed.i/afid og Svamp.
Pris pr.
Meter

8 75

Forhandles

Magasin du

Nords Udsalg

ved Victor Planck.

