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Den tyske yiarkvalutas Sygdom.

„Nord-Bornholms Ugeblad'
bar dan siersleUdbradelae t Nordre Herud

bliver last I elhrve Hjem og egner
or bedst Ill Arertering.

sig

.Nord- Bornholms Ugebiad"
,Frav, gerne Balanaltgerelear al othrer Arl
netsøm

Køb, Salg, ForinIngsmed,lalalser,
Efter. arter Aflysninger, Awkilonsr

„Nord-Bornholms Ugeblad«
edgaar hver Fridag, kan theatIlles paa alle

Postkontorer saml pas Citadels Kontor og
kvaler I Kr. halraarlIg.

•

Eller en Kronik I ,Aarb. Amtstg

der-
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,51fippehroiw3f et.

Bag alle Klippekanter,
der myldrer det med Plinter,
hvor blot en smule Rod
faer Plads al
At Sleit-eiri"-SICIMrade.g?‘
Okii
som Blomster-Paradokser

med ubekymret Mod.
Og Klipperne — de døde kan synes golde, øde.
Dog gror bag hver en Blok
en ufortrøden Flok
i Muld, hvad Regnvandsbrekke
til Revnerne kan trække,
skønt det er karrigt nok.
Neer Sol etaer op af Søen
og stirrer ind mod øen,
som sover morgensundt,
ua vil et Blomsterbundt
pal Kystens barske Fjelde
med Bjælde tæt ved Bjælde
ta fat al Kysten rundt.
I Gryets første Timer
hver Blomslerklokke kimer
paa Klippens haarde l(rop
fra Skræntens Fod til Top.
En Sang i Luften Ioner
ha. tusind Blomaterkroner,
der ringer Solen

Da vaagner Strandens Fjelde„
deres tavse Vælde
en Fylking stejl og stor i Gryets Kvidrekor.
Stolt knejeer Kystens Mure,
men i hver Alvorsfure
et Blomstersmil der gror.
0Å driver Dugg pas Hellere..
Sommernatten kveelder
oe Skumring blider grata
otti -KiineeLriumai ug Skral da vggger Kvældens Brise
en spæd og epnikel Vise
om Nat, øer !ulder paa.
Ja, selv i tyste Nætter
en Tone ind sig fletter
I Vindens svage Strøm,
en Sang saa blid og øae
som om fis Blomsterkroner
endnu en Genklang tituer
i deres Nattediern.
Er Strandens haarde Fjelde
i deres revse Vælde
en stivnet Kvalt i Hvil,
I Dødens strenge Stil har Blornsteddynger givet
hver Trnd sit Skær al Livet.
Og de er Klippens
llhelatlass Ntete,gøresionan.

•

En luberkelsye Patient har under
Sygdommens Forløb otte Dage, hvor
der Indtræder en tilsyneladende Bedring i Tilstanden og hele Almenbefindendet, og Patienten glæder sig
derover og taler om en snarlig Helbredelse. — Men akt Bedringen var
kun tilsyneladende. Der kom en
ny Blodstyrtning, en yderligere Udtemmelse af Kræfterne. Den hele
Bedring var Indbildning. Virkeligheden viste en fortsat Nedgang mod
Døden.
—Sadledes er omtrent den tyske
Marks Tilstand t Øjeblikket. Det
gear stadig nedad — uhjeelpellgt.
Hvorledes skal man se pas den
lyske Valuta under disse Forhold ?
Visse Korrespondenter skriver, at

der er tilstrækkelig III sammen me I
lerklare held
Reetainatinns- og Forlystelseslivet.
Men Saaee har nesaa sin mø rk,.
Det arbejdende Folk kan ikke
for de daarlige Papirmark lad det
nødvendige til Livets Ophold. Priserne stiger fra Dag til Dag, ja fra
Time til Time. Man kan opleve at
se tre forskellige Priser pas den
samme Vare Morgen, Middag og
Aften, det vil sige stadig Stigning.
De, der eltsaa ikke er Kapitalister
med „arbejdende [(splint", som jeg
vil kalde det, det vil sige: Arbejdere,
Embedsmænd, Handels- og Kontormedhjælpere o. lign., maa betale
Gildet I Poren al Sulteføde for deres

dc valutatejlenele ret

Svaledes har Minkens Fald heade
sine lyse og mørke Sider, og men
kan sart forstad, nr de forneden forlanger Løn i Forhold til Pristallet.
Der begynder her at blive Forstaaelse af, at Stinnes og de andre Børsbaroner ikke er Folkets eller Fædrelandets store Vel

40C1ICJ,3,41111.,`

Ilter Astrizr.

Fredag den 20 Juli 1428
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Arbejdsløn.
i
1)2r er viet noget
Tanke, og det er muligvis den eneste Udvej ml al tiletrel. Anine
Tysklands Næringsveje al enhver
Art algiser Pant eg Sikkerhed for
Galdens Betaling. — Om dette kan
lade sig gøre uden Ruven for Susankapitalisien, der skil leve at sin
Rente, er jeg ikke lateral til at se.
Hvad mener ilorsmnnden
0111 anden Zone og link(' ?
— Det er helt underligt AI høre
denne Tysker sige Flensborg skulde
have været med til 11 inmark. I !vorfor vilde I danske dog ikke have
hele det danske Land? .1a, del var
rigud nok paa en Matide at holde
paa Sel,besleminels"sretten, men
galt pas en anden Mande. Thi hele
delle gamle danske Land er jo fortysket med Vold. Man sendte prøjsiske Lærere III [tørnene, og selvfølgelig fortyskede de Befolkningen.
Havde de ikke arbejdet paa den

ritihher.ku3 har bars en

rive , I est .
Hyls led Pall.' vil Røgja
3ig lin le hriit, Ile yial

aa vil klappe 'in an kjyaaa
hvis Irene Muju,
bier hajn pener tjen
1 daem siebramma Stejn.
Hobberækits hegn sidder
Portljn
an hajn lajntar as lajntar —
in laknu men du I
For møn Kinkkari c H
tre neer Nettet' e Ovnart,
kommer linene Pi Ina
le Breddeganrcis Port,
Chr, Stub-Jerguisea.

Hus og Hjem
Om at banke Melder
Saalodes som man: i al Almindelighed banker Møbler, er det
hverken heldigt for Sundheden

Ilir fru- ■1,1,' •
ler Imr4e:VrIders"

karid
an peger Mdl prop y e
Restaurationer og de rygende Skorstene Ira Fabrikerne og hele det
Berlin, der morer sig, og hvortil man

maaske nok finder Sidestykker i de
andre Storbyer. Jeg nægter intet a!
delle, men jeg er alligevel bange
for, at de paagældende Journalister
nøjes med Kafelivet og skriver deres Betragtninger Ira 51o/restauranternes Stamborde uden at have rigtig Føling med del tyske Folk.
Jeg tror at turde sige, al Sagen
har to Sider. Den svigtende Minkvaluta virker heade ondt og godt.
Lad mig lage det sidste først, fordi
det frembyder del lyseske Billede,
Den svigtende Valuta virker godt
tor de Folk, der sidder inde nied
de laste Ejendomme, lad mig kalde
del den producerende Kapital i Modsætning 411 den Kapital, der blot giver sin Indehaver en fast Rente.
Alisaa: Lairdmænd, Godsejere, Fabrikherrer og Husejere har stor Fordel al den svigtende Valuta.
Der er snart Ingen Prioriteter mere.
De er udbetalte, og de tidligere
Latinlagere er nu gældfri, ja, har
Penge i Massevis, De lannte i sin
Tid Guldmark, det vil sige god Willi-a ; de har Indfriet deres Gæld
med Papirmark, riet vil sige ales
Valuta. Laanerverne faer kun- Pa, pirmark I Rente af deres I sin Tid
meget værdifulde Kapitaler, og denne
' Rente er ganske utilstrækkelig til
I Livets Ophold,
Industri og Sklbefert arbejder nu
saaledee, at de udelukkende beregner deres Rater I fremmed og god
Valuta, men betaler Lønninger, Reparationer etc, i deri slette Valuta.
Billedet et tydeligt. Denne Klasse
Mem-æsker i Tysklaud beriger sig
paa de andres Bekostning.' De kan
smide deres Markintilioner og tillade
sig all. De har feaet alle Prioriteter og al fast og løs Gæld betalt
med den slette Valuta.
Det er den lyse Side al Sagen,

set det hele Folk.
Knæ Tyskland betale sin
Krigsgæld, og i bekræftende
Fald, hvorledes Y

Det kunde maaske have sin Interesse at høre, hvad en tysk Børsmand mener om det Sporgsmnal.
Han saa ganske ædrueligt pas
Tingene -- er 1:kanske et enestaaende Eksempel, og maaske ikke.
,Tyskland har begyndt Krigen,
Tyskland har tabt Krigen, følgelig
skel og maa Tyskland betale. Vi
venter bare pas at vide, hvormeget
vl skal betale. Vi slipper Ikke, og
vi skal nok fan det betalt, naar vi
ved, hvad Regningen beløber sig til.
De skal se, vi klarer det, ligesom
Frariskinzete.1; ni i 1870 -71, De tik
1 en Fart Milliarderne kern. Vi faer
dem ogsaa; men vi vil teist vide,
hvor mange vi skal skalle.
Del vi hidtil har betalt i Erstatning til Frankrig o. s, v ; har vi
ladet de neutrale Lande betale, —
Manden siger del ganske roligt med
et Smil og som en selvfølgelig Ting
— og jeg man jo give ham Rel.—
Alle de forskellige Former for Skal
(Sleuer) pan Udførsel og Fremmedbesøg ha Udlandet — ikke tyske
Lunde — er selvfølge.ig brugt til al
betale „Stjtheri time" med. Men lian
er ogsza klar over, at disse ved det,
og at Tyskerne derfor Ikke slipper
med det, der hidtil er ydet. Han
er sne meget Forretningsmand, al .
han egentlig godt kan forsten Modstauderne.
-- Hvorledes tænker han sig da
Krigsgælden betalt ? Jo, de der itu
er kommet ud af alle deres Prioriteter og al deres laste Gæk] og har
anbragt deres faste Kapital I uden- iI
landske Deviser, mita paalage sig
nye Prioriteter, der svarer til Guldvalutaen, og sealedes denne Grundlaget for en Nyordning al Pineneerne, der med det samme skulde
bevirke en III Dagepriserne svarende

afskedige e, Men vent. Det kom•

mer nok til Danmark alligevel, og
jeg ons'eer det.
ønsker del? Ak, al
lutter økonomiske Grunde og slet
ikke af nationale Grunde — Var
Flensborg kommet til Danmark, ver
det blevet en mægtig Handelsby og
rig derved, medens nu Befolkningen
der er dell fattigste r hele Tyskland
efter hans Mening. Han troede ikke
Franskmændene nogen Sinde gav
Afkald pari Rubr, og England vilde
da ganske sikkert som Modvægt
over for Franskmændene besætte
,Nordmarken" og paalvinge Danmark Varetagelsen af Landets Styre
Indlæk Kielerkanalen.
Han ter ved at hase samme Anskuslser soul Dalgas i sin Tid. Hvad udad tabes mas indad vindes
ved kot.centrerct og mealbevidst
Arbejde, saa kommer Tyskland paa
Fode teer'.
Jeg synes, denne Børsmands politiske Kandestøberier er ganske interessante, betragtede som en Forretningsmands tørre og nøgterne
Betragtninger over Maaden hvorpaa
det igen skal blive muligt at gøre
gode Forretninger 1 Tyskland.
H. I..

Bobbarækus.

Bobbattekus

hajn sidder
I Breddegaards Port,
aa om Dain e der ijnijn,
der ajtar tju stort,
men mim Pultilit c aiiejtider
na Klokken e ti
ijnijn Belli har Mod le an gas
der faarbi.
Bobberrekirs va pener ejngaang,
demmesaa,
hain ve rager aa etrager,
hans Øjer' va bias.
Men en lime/ell Trojikjielljn
har in' forgjort
nu forfiner hajn Balla
I Brøddegaarda Port.

Fjedrene 'Overspændes med e: e,
frist, tæt Stof. for at intet Stos,
kan trænge ind: i saa Tilfælde er
der kun det Støv sre.flerne, der
fakler paa Møblerne, og dette
sker let ved at horste dem hver
Dag hvis ReIrtekker er er Silke,
gnider og stene man det let med
et rent KirPfie_-- .Natir Moblerret
bankes paa . denne ,ifilArIA, som
der ofre mider de starsir- Kran•
nustrru'øiser udføres af vane
Tiene.stfefolk, mister Sti)iffe,
riel første sin Fa.,,thed ols Mod.
..eor
yalvet .bli.

ftrIrkt yndig insi, Ilvad.4.1134- t.J ar-g1
ret begunstiger Stov("..!aMireirt
gen og gir -'1%hterne kji vIrkoh.
ge Streelugerr. For trut andet bils'er al Fyld. nied 17neltagelse at
Riml n,r. slaaet itu og bliver fil
Stir. Deraf kommer' i satift'verl
TilFejite den szta mangt fange
11,11-e 1"dialelse ".In mere
ae:
I- nikir, desto mere .5lor.l',t,t4«
:klan skaf horve
rir
,tein :tf med el fast ope:redet Vre.
Part denne Marni,• not
d(!• Itl-mil nal'ilk:V114 h,
eger' Nrnblerrmer•Vtel^1

for-

Behandling af Sølvtøjet
Navr man: søtutor Aivni gc:i
Rejse, finder nein rifie, livkiS4111,
luiel ikke er hirsen rplICYarri.
11.1:1 rt ftillik(>111111C111 Pukl
Sita,
eller heti-, del ikke rt'Itildqi- ~
inde,‘ Rejsen,
ltiir.ftecet'~
tc eller' grordige Pletter, ,lir dn
etraks men fjerne: for et det y.,.
1.;11.! tinle
Ilcis Pletterne nylig ts

hummet lian, er det nok af. gnide
dem rund tipi rit us lig NVienerkalir
og ns pudse dem efr er med et rent
blødt Skind. Brie der ikke
per, itiaa nimi laterale lige Dele
kalike op Sahniakspirteng gnide
Solvtieng let dermed og derpaa
samineurore en Deje mur Spiritus
og Wienerkallt, sitin Man smører
paa SolViojet. Man lader det tor,
re og g vider det tierne!' med el
reet Klæde, og tilsidst med el
blødt Skind.

En korrekt Holdning
er af den satteste Betydning.
ror Sandheden.
-oTiden er nu inde for Cyklesporlens Udøvelse, og vi vil derfor fremsætte nogle Bemærkninger om denne udmærkede Form tor Legemsøvelse,
Naar Cyklingen drives paa en
fornuftig Mirede, er der ingen der
behøver al føle sig for gamle til at
udøve denne Sport. Det er ikke noget Særsyn at se Folk i Halvljerdserne tage sig deres daglige Tur
pen Cykle. De har lært at skatte
danne Sports gavnlige Indflydelse
paa deres Befindende,
At Cyklesporten har særlig heldbringende Følger for Sundheden,
behøver man ikke at være i Tvivl
om, mer man blot et øjeblik betænker, at Blodomløbet derved for'Meldtes, og Bloddannelsen toregaar
mere ailigt. Appetilee forøges, og
det er ikke del daarligste Tegn paa
en gavnlig Indflydelse. Men mange
har ogsaa lagt mærke til, al deres
træge Afføring blev mindre træg, at
deres Mavekatar forsvandt, og al
deres Hæmorrhoider ikke længere
generede dem, efter at de havde
begyndt at lage Cyklelure regelmæssigt, og alt delle beror pas, at
Blodomløbet bliver bedre og kraftigere.
Ikke mindst Betydning har Cyklesporten derved, at den fører sine
Udøvere ud i frisk Luft og løvrigt
paavirker Aandedraelsorganerne, saa
Aandedrættene bliver dybere, og der
optages mere Ilt og udskilles mere
Kulsyre gennem Lungerne i den
samme Tid. Og delte er af den største Betynnin for alle Livsprocesset+
met.
Muskel- og Nervekræfterne øges.
Hvem har vel aet en Kropsarbejder
Ilde al typisk Nervesvækkelse. Det
er i hvert Fald meget sjældent, det
er Byens Stueluftmennesker, der
leverer det største Kontingent hertil.
De gode Resultater, man kan opnag ved Cykling, er derfor betydningsfulde og talrige. Men man kan
ogsaa skade sig ved at cykle paa
ufornuftig Maade og det navnlig
ved Overanstrengelse og en forkert
Stilling paa Cyklen.
En korekt Holdning er af langt
større Betydning for Sundheden end
de fleste aner, den har nemlig en
meget Stor Indflydelse pas de vigtigste Bryst- og Underlivsorganer,
og naar yngre eller ældre farer hen
ad Vejen med Ryggen krummet I
en Bue, saa er det lige saa skadeligt for Sundheden, som det er hæsligt for øjet.
Al foretage lange Ture om Søndagen og saa lade Cyklen skar urørt de andre af Ugens Dage er ikke nogen .heldig Anvendelse al den
Den rummer sndogsaa ikke ringe
Fare, hvis den tilbagelagte Vejlængde at Hastigheden har været for stor.
Man skal træne sig langsomt op
til at kunne tagle lange Ture, og
man skal aftræne sig om Efteraaret
naar Vejr og Føre gør det nødnødvendigt at sætte Cyklen paa
Stald for Vinteren.
Dr. 0.

giografen.

Lørdag den 21, og Søndag den 22.
Juli Kl. 8.

En Nat
i 118htllhavo

Lystig Farce I 5 Akter.
Det er Københavns sidste Slagfilm, hvori vi tørste Gang stifter
Bekendtskab med StOrm-Petersen og Plans II'. der fører nn i

de gemytlige Lejer der eittedkointues, nem en ,,Bror" fra Sverrige
og en do. fra Norge træffes i Kfl•
heulinvn tor at inspicere Folkelivet.
Trods Sommervarmen og tilbring
„en Nnt i København" i Bloeralen.

•
••••••••••••••••
En Karl søges
Mollegaard i Rø

Lysttur
til Christiansø,
foregaar med „iLlrania" af Tein
Søndagen den 22 Juli, Fra Tein
Kl. 12,30. Fra Allinge Kl. 1.
Damer 1 Kr. og Herrer 2 Kr.
Tein Ungdom.

Gymnastik-Opviseq
af Bucks primitive Gymnastik alholdes paa Gymnastikhuset i Allinge Mandag den 23. ds. Kl. 8.

Amtakytteforeningen.

at Bucks primitive Gymnastik afholdes i Rutsker Forsamlingshus,
Søndag den 22. ds. 10 5

Amtskytteforeningen.

fremviser pas Søndag en dansk PlIm
med de populære Storm P. og Hans
W. i Hovedrollerne, en Film om
Dyd og Moral og det København,
der morer sig.

Pari Sendag
gam „Urania` al Tein i Lysttur ti!

Kr.

Auktionen afholdes pal selve F.
jendommen, ng denne pasvises ved
Henvendelse Ill Hr. Købmand P. C.
Holm, Allinge.
Konditioner erfares ved Auktionen,
Men] ligger tit Eftersyn tier pna Kenroret og kunne faas udleverede hol
Sagfører Fr. Pihl i Rønne.
Dommerkontoret i Rønne,
deri 17. Juli 1923,
0. Krarup.

Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2 --4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.

etempairilial i Sparekassen. 10- I?, 2-4
Dampskibsexpeclitionen, afben ved Skibenet Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm, Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8--9 og 2-3
Folkehogsantlingen pas Iteadhusel:

Udlaan hele Amter. Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver )ag til Kl 9
lijærpekasseni Formd.. 0. Thorngren.

Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanest. er *åben for Gods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laane- å Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret! Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.

Skandinavien-Amerikalimen:
Agent Quo Goodtzlea,
hr '-.1c-arsanstaftin fer'L-fv:t!eYzantizOlsen, Messen Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2-4
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-6 Eftm,

Køreplan.

til Salg
II. Nielsen, Degneledet, Olsker.

Rønne-Allinge Jernbane
Søgnedage.

Dødsbo Auktion
i Allinge.

Torsdag den 26. Juli d. A.

Form. Kl. 10 afholdes efter Begæring af Sagfører Fr. Pihl for Eksekutorerne i Enkefru Charlotte
Petersens Dødsbo pas Boets
Ejendom ved Havnen I Allinge nr.
fentlig Auktion over Boets hoseure, hvoraf fremhæves: 1 Egetræs

Dragkiste, 1 Mahogni Kommode, I
Mahogni Sofa med tilsvarende Salonbord, 6 Stole, 1 Selvskab og 2
Konsol Spejle, endvidere forskellige
Borde, Stole, Skabe og øvrigt Indbo,
Sengeklæder, Tæpper, Linned og
Dækketøj, 1 Spisestol, Glas og Par.
celæn, Skrammel m. v.
Kredit i 6 Uger.
Dommerkontoret for Rønne
Købstad m. v. den 17, Juli 1923,
0. Krarup.
Magre

Søer og Grise
Aug, Hansen,

Biografen

Over fast Ejendom i Allinge
Torsdag d. 26. Juli d•
Efterns. Ki. 2 bliver efter Begæring al Sagferer Fr. Pihl for Ktrratorerne r Enketro Charlotte
Petersens Dødsbo afholde °tientlig Auktion over den dette Bo (titrerende faste Ejendom nate.Nr. 71t og 7-1 a. al A.1111 ge Bygrunde, smukt beliggende ved Allinge navn med mur- og .lagelfast Tilbehør, derunder en 111, ,c ..
Irensovn.
Ejendommen har et Tilliggende
al ca. 2200 ,3 Alen og er vurderet III Ejendomsskyld til 12300

4 Ugers

ønskes til Keha.

Christiansø. Se Ann.

uktion
•

immffesetp,e«Hbee
•
•

Cykling.

Bønne-Mandvit
8,00 12,50 7,25
Røiine 11.
8,16 1,10 7,42
Nyker
8,28 1,28 7,55
Klemensker
8,43 1,46 8,11
Rø
8,57 2,04 8,26
Tejn
9,07 2,17 8,37
Allinge
9,15 2,25 8,45
Sandvig
neuedvig-IN•ime
9,40 5,40 9,10
Sandvig
9,47 5,48 9,17
Allinge
9,56 5,59 9,26
Tein
10,12 6,16 9,42
Rø
10,28 6,33 9,58
Klemensker
10,40 6,45 10,10
Nyker
11,00 7,05 10,30
Røstire H.

Søn- og Helligdage.
Rønne-Sandvig
Rønne H. 8,00 10,10 12,05 17,30
8,16 10,26 1,06 i7,46
Nyker
Klemensker 8,28 10,38 1,18 17,58
8,43 10,53 1,33 [8,13
Rø
8,57 11,07 1,47 8,27
Tein
9,07 11,17 1,57 8,37
Allinge
9,15 11,25 2,05 8,45
Sandvig
Mandelt-Bealie

9,30 1,50 6,25 9,10
9,37 1,56 6,32 9,17
9,46 2,06 6,41 9,26
10,01 2,21 6,56 9,42
Rø
Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58
Nyker
10,27 2,47 7,22 10,10
Rønne H. 10,45 3,05 7,40 10,30

Sandvig
Allinge
Tein

Allinge.

Gariclie
Westfalen Cykler
er de stærkeste og mest letløbende.
Forskellige andre solide Cykler
haves pas Lager. Billigere Cykler
fra 105 Kr,
Rick Nielsen, Klemensker
TIL n. 81.

Drej om
paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74-, naar De har et eller
andel at avertere,
i. Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

Døit

,tore

Gave

Skitse. g

,

Aa, d'et, har ensret maden ml
glad Irrer 6 er mig' Jog er sart lige
s
taknenanelig, sne aet
fagligt! Drat er Ordet, sart veltiet
net,
er det. eneste Ord, som
hoskricer det' Isg er

roelig mod den kurre sOinikleailerr
lkHe
Henn:
i
ry Og det viser, hvor-dan man
kan domme en Mand forkert , og
gHre ham blodig Uret_ Ji,g`er sno
del er snadan en , god
a errleni Oe sne at tænke. sire rit
Jet kim sks Ides et lille Digt -I
Musiske De itewer mit. Digt.: det
Nar ikke meget, men det var helt
grennem nf mig selv. Et af Vera.
(,),, Ind snn1e.lre•
"Treeendetag
grim Tid gor
,
ar
faren -- cn ,Iverig Borger
,,del \ ind - ror 11\ for meget
egetski k'et --• derfor den afnnal.
,_; meget ,skylder - vor kærer On.
"..1,.‘nudirre
cntiva
: 111
:anksjekrr: skrevet brel.
re Ting, ettr41, som det var. var

det godt. .Teg fh;1(11P ffrf.! "0 lykketide Ile,.;"' Dei, blev trykt; i
bisen med mit Navn ,under; Hp
jet glemte der, ølemt e 'let. der nu
har r.r.orl drue til deg lykkelig.
de Dag i mil Liv. Hør 1111 hvad
fTenry I
Jer skere bus
Det var Dagen etter hans Fodecleglag, da Onkel Henry Wired.
digt tager Avisen og ser mit lille
Diet. 1Lin var ved Uf. se efter, 'rim
hans ralaggitinner var steger, 7,g
.san ser mani' Digler : Iuut begyndte
:Iraks al Imarnme. "Nar, Idiot",
knurrede hm over mig, der kinin
epild1e Tiden med ringet Savfrø
11 "11‘11' line Jane" ( det er min
Pantel "Hor trend den Dreng nu
,kriver: "Fil dygtig Borger', wdet aten,f - vor By for meget
I ikke kan", Sladder. der er ing^
iler er takireaninelige, og denne
liv:tip, der ulyksaligrie brea'er
mil Navn, ved Jet orc.taa
"Henry!" sagde min Tante blidt
Onkel fortsatte: "Derfor den
Mand, vi meget skylder. Uone»ns- hør videre her "Henry" hylder,
rur kame
- Sludder"'
"Hvilket, Henry'?"
"Vor kame Onkel .Henry hylder", gentog Onkel; m'cgr hans
Stemme var ikke helt fast -"Kmre Onkel Henry", gentog han og
fatte efter sit. Lommetorkirede,
"Onkel Henry", han trykkedo nu
Lommetørklædet nitid øjnene.
- Tante begyndte ogsaa. at vah.
de Høns.
Kære Onkel Henry herte det
ikke, for han hulkede højlydt
"Det er endige" hviskede June
"Yndigt", mide Onkel, "yndigt, Kvinde, det er ædelt, op.
lettende, stort; og alt, kvad, Du
kan finde pen at 'sige, er yndigt".
Iran sprang op fra Stolen og
stormede op og ned af Guldet.
"Min Novo" raabte han, "skelveg et Digt, et Digt garn river
Skrankerne i snit Bryst ned, og
all, Du kan sign, er yndigt. Han
skriver Ond, Segn varmer og lyser op, og Du siger, yndigt 4 H'nti
skriver et Digt, Som gen- mig 'til
en anden Mand, og Du siger yndigt. 1.n.re's det omfor mig igen JaØ". Tante Jane heste mit fattige,
lielskeelne Digt op igen; t/t.; i tiere
14mitter efter er:ed . Onkel og
Fante ud ved lim:inders Sknldro.
,inso", sagde Onkel Henry,
'Du ved ikke, ha-ad dette botYIler for mig! fog var ved 'at
en hnaril, grusom, gerrig garnMerl Mand; enen Utur hnr fors-and.
let mig! - Jaueql
"Ja, Henry"
"Hvad var det, Du vilde give
Ør INTren'o til hanur Fødselsdag I
Morged?"
"Et Illort med en kykonsiching"
stammede Tante .inlue.
"Et 20 Ores Kort'l Kernetaulei"
spurgte Onkel.
"Nej, det var et Postkort".
"Det er ikke nok", erklærede
gnkel, "til min New, som har
;kravet Ordene: - \m- kamp ern•
eel Henry hylder - er et Postfdort Mod et Billede paa den ene
Side og "denne, Side Adretssen"
n den anden Side, ikke nok.
j, vi man have et find Kroet i
Kørn-bluf, - Vdntl"
Tante Jane ventede, Onkel
NM, -Digt igeik og 11I'Viettl'ialf
Var, iMI1.11PV16Y.91:«gide hUM,.

"Janet" sagde ban. '111 ri- Pil, 1f 3
amer urt ror n t k.dir l< ,- ,tant rgva.r et Par Søktge
l. ■
han er en eatel Fyr
(lutret satte sig ved Ski ,,,i g
let, ilet• h in i Smug viskede s:
tre iltue fri for 'Pairrer "Jane.'"
:agile tr.tur, "Du b/drevet- ikke al
etri ud, int behøve, ikke at kutte
Kort eller Sokker, jeg skal emde
Drengen en Cheek l"
"Droit-y, en Check. I" ti ,
Check paa en virkeli'' it 1 I. t
evor meget, Henry" 111 1., t
Itun betrankte sig irer er u eye,
;..ut meget : men hun finnteete, ,ign
k:rre Sjæl, nt naar hun Naglingen
i litiet
reg' l
Fnl,rsee
2.;Knner.
;Onk et
m11I
"50 Kroner", rimble Onkel.
"til min %svig som skriver . i ,
.lant et hit' an Kremer, .laer'
leg skriver rn (:lierl: pin :Mio"'
"Det er sittrslanr1", 11;,-en det
fra Tante, iiii`t 1111■1 ',III! 13 ,, l, ,..111
"11 i
flerand paa h urs Skribler
er en god Mini, i fems' '"
"Nej, ikke bel,. jeg setilm h ae
dsle 500 Kemier. hi id ,g page ,
nnar en Munds Liv er Ideven
delt ng a mdl 0.1:1 ef Clieblik
efter .111" Svh i-..k hil , line, 'i
vil senile tuneren .", en) Ktroir,,r
med vor 1.Za rdielli, ' .1 ,t,,,."'
Han il t, erpeile Permer' i Ir1,1.1, set og rullede. ",fairr'" sagde her
"kvar! er Penge •.,rielii,' e, ni
med den Hjerters r,-,i ,., 1 ,i , de
dølles Prene bar br.i,!I -■,.. ' \I el
rige Jane, vi har en Fnrnuw' ..at
give 5.000 vil ikke ,-,,r, ,,, . r,ins, end om ban gav en li''ge .• al

misse. Skal jeg iikrivr

, 1.• 1111C

Check part 2.1J00 Krener, Igles"
"Med vor Kærlighed Herlig "'
Dn hendes fleramt rørte ved
hang Hine, ekinneele Onkel«, rli.
nf em lye Beslutning.
"kåret" sn gdr. han med lidt
firellsel i Stel-Imam : "il er for
sol'ilske, Du og leg. Vi er ikke ink
kir:nulrede: Fyren, Mø har indml ikke hfidettlt sir Arbejde 1
vore Hjerter. Hvis det havde!"
"Det har dut Henry; det barl''
"Snit", sagde Onkel rast, ''er

.der kun tiet, et teire Jeg, vil %Hade ras

:Drengen en Check tiere 1110 000",
"Ja, Henry".
"Hvis Du vil, -- Hvis Chr »irre,
tykkes - vil jeg sende - "
"Hvilket, Henry, hvormeget?"
"June!" sagde han roligt; "jeg
skal sende hum 300.000!"
Meget blidt bolede Tante sig
Prrftri og kyssede ham.
"Har Du de Mange Penge pagt
Din Bankkonto? Det er meget".
"Det er en stor Sum: Penge; Men han har fortjent dem", sagde Onkel. 'Pul' Ojehlikket, Jane,
glemte jeg Bankkontoen. Jeg har
ikke San mange Penge i Banken.
Jeg maa sælge Obligationerne og
Huset her og - Dine Smykker,
Jane. Sera vil iler kun mangle en
Snude; men dem kan jeg lerane.
Skal vi gere dette?"
Med største Glæde indvilligede
Tante Jane; og i Flere Timer sad
de og regnede ed, hvordan Pengene kunde skaffes. Det var Mini•
nat, da Onkel rejste sig og strak.
le sine stive Ben.
"Jeg frygter, Jane, at dette, vil
tage Tid", sagde han "jeg frygter,
det vil tage Uger. Vi kan ikke i
Morgen sende den Check".
"Nej", sagde hun, "vi kan ikke
skrabe det hele gammen: nu".
"Næste Fødselsdag", sagde .09.
kel, "naar vi har ranet :ilt realiseret, km vi sende ham Checken,
I Aar vil vi sende ham det lort,
Du talte aen, hent det"_
"Jeg er bange for, jeg ikke kali
rimte det", sagde Tante lidt efter.
'Nan, det gor ikke noget, Jane,
han h'nr undvrarret Fødselsdag».
hilsen fra ns I ran mangeikte. isg
franker, han kan tinden:Te i Anr
ogsaa..-. Satte Du Karten udenfar„Tane, Lad CIS gere til Il t, •-,- De Forst:mr. ilet h H- vteret
.sartilan Ch f;':1 f nl., i- -... mit; Jeg
er saa lykk-lig' San 1 .1;1re-urters
lig mod Tin kere (;kel Henry'

Billigt
Veninden iler den Dragt
.ud
Is et Dig meget?

Deri ungetrue; Nej,
e, meget,' kuli
græde een

gig

Hr. Halls Afsløring.

Det er endnu

trarald flod

4.14:q1
:11:•n+- .lfw ',igen.

andre Steder,
korte

9iorblatibett■ kmtbel

han til Ile, e:1 med ■ 1■.1- %du-duel:d.

1:inestie %lama k Fabrikat

i

'<ry Nikker.

Store kalorie ilusliolilitingsforldredlor,
Kulørte Py n te ft'srld meler. Store hvide Husholdningsforklæder.
Smart hvide Pynielatklieder.
Forklæderne er lige modtagne i rigt Udvalg og nye Faconer
.,itulkabt meget billigt.

Messens Sne-balsalg
ved filar. Disen, Mlinge
4;7- Telefon 100. 4

8r »e films over
at De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker hos ns
for kun 7 Kr, — sart længe Formad haves.
Nordlandets Handelshus.

Kulørt Shirting,
Shirting til Nederdele
do
il. Liv oer rime.

pr m. 85 øre.
135.

efir.61sengffessen,211inge#
Telefon 100.

Straahatte,
Det største Udvalg og de billigste Priser vil De finde

Nordlandets • Handelshus,

dt&IkGb‘bsiiv .t&NG‘asi
NOR-D NORS
Restpartiet
Dame- og Porlle—Sommeroveriej
udsælges til ekstra nedsatte Priser.

Magasin du lords Udsalg
TIL 5

Allinge --- Tif

vnirst mulige i Bet iling af en ufin og lyssky . I.evevej_
Som .1areue V;11' galede, var
11;111 bleven SV:11'.1.1-1• 1/1, 111r re
diq, i !..111 1' rewirr.dvii. men stad r
sidste hans rof e-Lterrige -- og del
num lilslans ,miguntirlige
Naboer lige lidt eller rottere intet
om bang private ,1 FrPrer..
Endelig en Dag, tidlig past Sommeren opstod der et livligt Bore
i den lille Forstad, hvor Hall
og sterlig i lians umiddelbare
Nabolag. Det lignede virkelig
nngrt i Relnihg ar en Chance III
lit fan det "sorre hu rr als? nri
Det var •oruf rent ved 5 Tiden,
at en Mand rir et. umiskendeligt
"officielt" Udseende viste stig
part Vejen, kror ITalls Villa Ina,
lian spadserede frem og tilbage
foran Huset, og var øjensynligt
meget opsat paa at. h.-erre Ejeren: han grin hvert Hieblik ral sit,

flere k rit

v-eter

ved Døren og g:orf. Forespørgsler.
neo var over b ulv Siv,
da
Manden pari Vejen endelig blev
helemnet: frir sul Ibierdiglird ved
rit se Hall kotuns stendrende ind
id sin lfdvelnrtge Sort' et, T.ya
var den Bevogtende sprunget op
ptta en .Cykel og, var kørt ,1 en
rasende sari ind mod BYen. —
Nu, var Afsløringen mer, det følte alle Naboerne, hvad vilde der
ske.. — Knap tre, Kvarter senere
kørte en kraftig .1tklrunobil Qp
for Halls Hor. To barsk tulseen011 Trio(/' rmen. r ere
gime(lighed bankede
ene part Døren, merlin; ,leti miden ringede
paa.
hikkede selv op og bekræftede efter Foresporgsel, at
kar var lLa.t'ald Hall. -De in nemt skred husligt til
fra.ndling.
Et: l'ar hurtigt Ud.
1/akslede Ord •—•cis fuldst.;rndig
Ignorerer Prates! fra Ifullx Side
— og i el 1111 V:11
grebet rig
!,:k4d1114'i nil i•ViY411.1Mt. Hav
Forlangte al, gaa tilbage, for at
!rente ain
Hien ilel blev be.
stenir
havde de
fenol. fat i den Slaml, 11.,,LIgle,
Vognen blev Ntariel,
op
var snart wle af •',lle; niedffithr
Naboterne grillede sig over den
,Nentegis, der endelig havde ,rrint
Donor vd.rdige linere Sne
imidlertid slum af Indignation i
Vognen; der i s I
'Idere .rorl
kOrte mod Byen, ing,-1,1e alle de
Rilinie ', den skind.• omkring

pal_ in niti!

lins os. Hatte til ArbejcIsbrug7ra 1 Kr. 80 Øre.

ai

"ilar,
eni,g ler at vende tal.
bage 1):14 alle "rider mellem
og 12 .%Flea Oliere y.,11 ,nd ti lligt luge^r
vidsti
l';11
ottigi \nj:ruli li 1,
=' ; 1 :1 vn
eller Ino rd han leg
'lin-dyret
f d ,‘; .1.1Ie • ai
huri cns "noget i 13,,I..d" lis ilkul
run/Snede alle Mnfighe.ler. ii d
Man ikke vidste fteski'11,
, i,41!
man efter kærlig Stedvane p t i ■11

hils n r hovlir

5.

!Mei) er 7, Pt .," Banke Manden

ved .11,111,,,tii,by til ‘in
(ler Rad ved- R..dlel ; ,le
naapt. Udkanten
ved Ratlei, svarode tam ved
s;rile Fartret ~rierti;cis rip.
nied el .11.1.3'

r.01'311
111r 31-11•3-q•11 1 • Bygning
14111 blev limviols
lal al
Vognen eg si ,11:- - ,li vor en Birkke. Trapper: fltre
banetle "‘",ej, mk. , '11,1. ,.'11 nysgerrig,
fila.ngtie
til litier al s.tre
videre gennem G:Loge •ug iintkritni
talrige lfirirder, blev lhall ende.
lig sl.-ttbbe, i til i rt lille 1,turn. -Hivende dier 'Vejret ongliv lian
Navet og Adresse tit en Mand, der
gad verl en Sk.rrnle, 14tn fik tilkaste% et Si virke Papir. med
den truende Formnning, at han
"skulde 1-tre e sig lidt",
• i1:111 greb 1).wirei ug myrte
de in4 i et. lille Nitut.
fol'etag sig dernie..1, urdesser-kult
Etems privaie .1ff:erer ilar kan rol•
dale det sammen og havde fan.

sful(lzel 11-1 i -en mer .1-■■■•,e
se, var drr et 1.711r cr Siv i.
nitigen, ,ker sloa S. 11t ...ir ve'
2ialt lelide ILs non,
dl•
. giv'e sin Sleinitre i
Tid

E b:.

Se sort store tyvai4

i fikse Ulamousseliner til rimelige Priser .r•.1.- ri De k

ar et

ge Tilvrrelsi... 11.,

ge, smidig

ikke for sent

Sommerkjoler I -

at købe

crote til Aoler og .93Itise
laar De bedst og billigst hos os.
Fine Monstre fra 2,10 pr, m.

Nordlandets Handelsil!im.

,link. Standard Bindegarn
fineste Kvalitet I store Nøgler lilbydzs. Vær gi., gød al iii..4:5ve
Bestilling snarest.

ri

Nordlandets Handelshus.

De bedste Høstleer
Lebomme, Rixford %forke, Grebe, Roehakker.J.Staki
Skovle og Spader sælges for Tiden til meget ,lave
Priser.

Norbitinhet4

6-7 Fersoners Bil

Prima dansk

Marseille-Sæbe

udlejes sit inbuer Tid.
Billige Priser.

do øre Halvkilo

L. Dallgran

Tit.

?Ifitit4c Rofnutitt,

& lkoDuftforretning.

Yiattoer
al allerbedste Inden. og udenlandsk
Fabrikat, sælges meget billigt,
Brugte Instrumenter lages i Bylte

gnAnpil illimg

Grise,

sælges som Regel hver Formiddag pari Allinge Havn.

Til. 95.

Chr. Lind.
$Y•,:

der bliver 4 Uger den 17. ds. er til
Salg paa
HAKKEGAARD, RUTSKER.

HØSALT

ø salt

50 kg. Sække billigst

tilbydes fra Lager
til meget billig Pris,

Mangt %huld:: ag
Wouurtfurretuing.

Spansk Salt
i 50 Kg. Sække og mindre Vægt.

.Fineste X9likensalt
anbefales til billigste Pris.

B.

Overretssagfører

ffiojesen Noroed,Runne
81, Ylortkuusgade 17.

Inkassation, flakumentskrisning
Træffes i finale Onsdag Formel.

Allinge.
En stor 4 Værelsers Lejlighed
udlejes.

A. Stange, Tein.

Bil udlejes

Limonadepulver

til enhver Tid billigt.

5 øre.
Allinge ,t1 Q. C'

Tlf. Sandvig 32,

TIL 12.

Raadhus Havemobler
er nu pas Liger a 50 Kr, pr. Sæt

Klemens Maskinsnedkeri.
Til. n. 13.

2.3C4.t.

10 Øre Stykket

30 Kr. pr. Slk.
paa Pieve uden Købetvang.

1247'

Fluefangere

Vadsliemasliiner
kan faas

£av>t.n.

3 B. Larsen,

/11■"..""■

o

øger De en Pige, en Karl

eller en Dreng, eller mangler De en svend eller Lur.
Ung en Fodermester eller anden Medhjælp, tier De anerest avertere.' Nord-Bornholms Ugeblad
Udsalg af godt;Sitotej til smag Priser. der hver Fredag bringe* direkte ind
Reparationer udfares smukt og solidt. c. I700 Hjem og lalles al sa■ godt
Gode Materialer.
som hvert 'nette Tyende. En AnGode Rldestsvler haves altid
nonce her i Bladet vil derfor sea
paa Lager.
odt som altid brinte et filtredeNye Bunde sættes 1 Træsko.
slibende Resultat.

Klemensker.

Skotøjsforretning

g

A.t,
Telefon nordre

47.

Grønt-Konserves.

Vi beder om Bestillinger psa

18 pCt. Superfosfat,
37 pCt. Kalkgødning,
Nørre Flødaes Gødningskalk
til tevenng i August—September Yltaned. Priserne bliv
end rom i Forvaret.

En trdilffere
kt,e

acre

Nordlandets Handelshus
Det bedste og billigste

HØSALT
sælges i

Nordlandets Handelshus.
Nye, store Sendinger al:

lcopal og Lædertagpap
sælges tii ganske sntaa Priser.

Alle Slags Søm og Spiger
sælges meget billigt i

Nordlandets Handelshus.

helt i Nordbordolms llgeblag
Billigste Annoncepris. - Læses overalt pas Nordlandet

Tørre gode Udskudsbrædder
e r pas Lager, og der ventes en
stor Ladning af samme Slags Brædder i Løbet af Ugen som
kommer.

3/' og 1 Toms, alle Længder,

Til Tagbrædder og Reparationer

er dette et solidt og billigt Materiale. 4 0 0 Rabat pr kontant.

Nordlandets Handelshus,

Naar Varrnerr kommer

-

skal Paplagene repareres og smøres med

den gode Linoleumstjære,
Vi sælger denne i
som fabrikeres af Rønning & Gjerløf, København.
hele, halve og kvarte Tønder samt i 25 kg Dunke.
Rod Tagmaling „Glion" i Dunke.
Imprægnerede Strimler til Reparation,
Vi sælger Tjæren I Nettovægt og tager Tenderne tilbage til Returnering, hvorfor der altid kan handles billigt hos os.

9torbinnliet klattbeI00.
BORNA MARGARINE
er fin,7frisk og velsmagende og giver F6,̀'
LÆKKERT SMORREBROD

Alle Mennesker,
som har setitivorledes

Bornholms kolli Niroartile,

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højflne,7Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine,

hu der skal udsås i dem Tid
enten Sild eller Kød, saa maa det anbefales at bruge enten'
det spanske grove Salt eller dobbelt ratfin. Køkkensalt. Vi bar stort Lager af begge Slags
og Priserne er lavere end som i Fjor.

Nordlandets Handelshus.

Tids WA Inder
For den, hvis Erindring gaer
Indtil en fiO Aar, tibage, er det
paafaldende, nt mi 'dens man ,:ett
saa let kommer til at spurte en
ung Kvinde, lisael latin giver sig at
mel, fik nviit derntang vanskelig
den _Tanke ni. gitre lette Sport..tsntaal.,Naar en ung Ft:"Intle ikke
var igle som tjenende ved
Gerning eller som Privailacrerinde, var det en given Sag. at hun
var i sit Hjem og tog D.:1 I
Husvresenet. De unge Kvinder
blev opdraget med Ægteskabet
tov øje. Skulde de forblive argifle, gik man ud fro. at. Brødrene
vilde stolte dem. Dette slog jo
Ikke. altid til: de fik inaaske Pr.
kunia.re Vtinskeligheder og sørgede forst - for den Familie, de
havde stiftet. De ugifte Tivinder
levede mist i sauna ,Enar; ofte
kunde de skabe sig en "dynd: Et:sislena ,-0115 olen gode Aorta i en
nonilie, de havde sluttet sig ti!,
teen ofte var deres Lod ret; beskrev
klagelig. Ikke for intet
Carl Bernhard sin Novelle "Tan.
le -Franciska" for ni nohne Mikkel for, hvad, Nyttvise en saotlan
Kvinde burde nyde
Ganske enkelte Kvinder opnan•
ede ni fin Lov til at blive uddelt].
nele til L:ererinder i Folkeskolen; det. blev -næsten nnsel for noget vel emanciperet Mod SlutMinien laf IRnnerrie blev Frk. Ma.
(tinde Finitter, lander Mterket
"Clara Raphael" Kvindesagens
Forka.mperinile, nusal i en meget
beskeden Plads grint -Telegrafiet.
det
inde i rn lille Provinsby:
gjorde stor Opsigt Endnu svirre
Børe vakte det, eta midt i 1R7fler.
til al
nr 2 tinge Damer gav
sindene Mediein og gan pan Fore.
hysninger sammen mert Monid,
Et. Par ,far ell er,,dn de kvinde.
lige Sivdenters Tal dog var sile•
get noget, vilde de melde sig ind
i Studentrrforoningen — soni de
." f.-1,--e,-4eneetm.e-ftrr--c-**CfAr
.1..•fe-±„ men for at kunne _deltage.
1 Festligheder. Pen Lidenskaly,
hvormed man keempede om dette
(friskes Opfyldelse eller Ferka.
stedse, vor limandelig. Man kunde
sno vonskelIgt forlige sig med andet, end at Kvindelighed bød nt
holde ski stille i'lljetumet.
1 OVerensstenunelso- hermed
var det, af ile unge "Kevinder ikke
kunde røre sig son frit. som Int
Out Cynmasiik for det kvindeli.
ge Kim var iler i Virkelighetlew
trusten Ikke Tale. I det] lille Krib.
stdil, hvortil jer; i min Barndoin
var kny Bet, var det el megel
n al se en Oman til
- al non skulde sidde til
Hest
Hest tru] llorrentriner, vilde vete•
ret en Iltonikelighed. Byen int
ved Vandet, :og der var rai sten
Ferekvaitelsoversvornmelse, sen
Skojteleirlingen 'havde gode
Kam., men det var kun del mand
lige Ken, .der sans pan Isen. P*
den 'rid heg■iulle. Cyklerne -:inav kaldte dem denga ng Velnd•
Peder
at:komme frem; Inrut
anede en, Fremtid for disse fore.
Inbig. tifuildkonine Maskiner, Weir
nt de- .r.gszar skulde blive noget
for Kvindekønnet, al den
Dag
rihase.,-k-uniene, da en omg Pige
telttude modi- i sit iljern eller at
Inlvn tilbagelagt en in - 12 Mil
paa en saadln Mnskine, innaski•
ilden noget* Ledanger-, det • vilde
ingen i deri Tid kunde genkt sig
Kvindenskujde holde sig inden
for, hvad man ansna for hendes
Omrande, og Manden skulde vl•
se Bidderliglied . overfor hende
Var en ung Piga'i et Selskab ikke
blevet. afhentet, var det ell given
Slig, at. do unge Ilerrer ledsagede
hende bjørn -- om at gal ene kun
desten i de mere velstillede K red
el«
se ikke virre Tale
ved alle Lejligheder blev taget
ITens.ym til Damerne glitel:e an.
derledes end nii, var nupæl flet
faldt af sig selv
Kvindens- Stilling var mindre
fri, men ists.in niere hest:y(1.r*
end nu øm Stander
E. C. T. Leunddafil

.1srar,-‹••• .1
•', •

1 Pertchrtr.ot::
it .1,1 i
inege: ',,. t.:,e lire.

Carotler. SniilelWnner. Voksbønner,

Kød-Konserves

sælge« til:

%Hinge Slo!ortial & $roburtfunittnin

Mit Arbejdstøj
er a ild sit; becNtr
kele det lit,s nag.

og

lifligste, derfra ijr , er r);.• Orm skiv bedst ved et

Jens Hansen.
Syltede Frugter.
Æbler, Pærer, Blommer, Stikkelsbrer, Tyttebær, Fer sken,
Abrikoser, Annanas samt tørrede Æbler, Abrikoser og
Ferskner sælges til meget tidlige friser;

arklege %E nid & $roburtforretning

ffrifiotage, garn
og Strømper er det en Selvfølge at De ingen Steder køber billigere
eller sen godt som hos mig, derfor skulde De I egen Interesse købe- tio*
mig. Desuden lier jeg et prent Udtalg I Hatuebekiedimig.

ens Yiansen,
Sardiner
i Tomat og Olie fra 40 øre De. Benfri Sild. Ansehioser,
Gaffelbitter, Laks, klummer. Rejer, østers. Muslingar, Makrel'

sælges til meget billige Priser.

Allinge Kolonial & Produktforretning
Husk at bestille

Høstbindegarn
»uge golottial 4;rolinitforretaing

ccerdigsqede klædninger.
Jeg har det Største Udvalg
og fører absolut de bedste Kvaliteter i alle gangbare Mønstre til
saa billig en Pris som ingen anden. Mani tages. For nøjagtig Pasning go-laoteres.
Stort Lager af Klæde, Hatte og Kasketter: De kan tjene
Delli en grel Dagløn ved at købe Deres F,rting hos mig.

,enJ Xansen.

Alle lomme Fraposer,

kusk Flasker

og lign., som ønskes fratrukken I Regnskabet, bedes bestemt returneret
inden 15. Juli d. Å.

N^rdlandets Handelshus.
Beklæd Deres Gulve med

FLOORTEX
BILLIGT OG HOLDBART
da det ikke tager Skade af
Fugtighed. Vand og Svamp.
Prispr. 8 ,
Meter

I Forhandles

3ingusn du Nords Udsalg
ved Victor Plenek.

