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Yoraarsnat.
Dejligt at vandre
af Træthel beruset
fra svindende Fester,
man nys har forladt,
og lytte bedaaret og ene til Suset
i Vejenes Træer den vaarlige Nar.
At s;airdse ved Steder,
hvor forhen man boede,
at mindes, hvad den Gang
man etskod og troede,
at segne i Minderne hen
cra gribe sig i, at man slim der
saa barnligt
og aabner sin Lange igen.
Oe sari drive bort
langs slumrende Haver
hvor Villaer sover
med ensomme Lys, og mindes og standse
og falde i Slaver
og vaagne lidt kuldskært igen
med et Gys.
Dejligt at lade sig drive omkring
oja tænke par) alt og paa
slat ingen Ting
med en Hjerne saa duvende mat,
— og lønligt berede
et nynnende Digt som ea D.ik t den kølige Nat.
Axel Jael.

Petroleumskongens
Ldebane.
Aviserne har n miden om 01 eskandarerne i Amerika, om hvorledes Perrolnumskongen E d w. L.
Do ben y skaffede sig Koncessioner fra Regerir.gen. Førend disse
Afeennger Iremkom var der næppe
mange herhjemme, som kendte
denne Petroleumskonge. — Hans
Løbebane er imidlertid interessant
og vi aftrykker derfor efter Tidsskel el „Sonninga Magasin' en 10f nojelip Brograb um denne mærkelige Maud.
„Firmaet" spiste efg nuet
tor de sidste 45 Cents.
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kere pas Organisation. Dolteny
tik sine Palæer, sine Slotte, sine
Biler og sin Lystyacht ved at grave
i Inden efter dere. Hans Oplevelser indbefatter Revolverkampe,
Angreb og Modangreb, Retssager,
som han selv anlagde, og Retssager, som andre anlagde. Han er
ikke nogen Heros i Verdens øjne,
men han er i Stand til at købe
næsten alt, hvad der kan købes og han synes, efter li,ad der fuleligger, at hage købt det.
Han havde som ung 'arret (!en
højere Skoleuddannelse, men ar

Foraarsfest i Japan.

„Edw. L. Doheny`, hedder det
i ,Slar l„elede en skønne Dag,
da han var 40 Aar, en Formue af
45 Cents sammen med sin KomEn anden Gang pea en at sine
pagnon. „Hvad skal vi gøre ved
mange Vandringer efter Skatte
Pengene?" spurgte Kompagnonen.
Jorden, kom han ind i en Mine— .Lad os købe Vindruer", svalandsby. En beruset Mand, der
rede Doheny, ,de er billigere end
saa ham I en Bar, mumlede Jeg
noget andel her, og de er ogsaa
kan ikke Ilde Synet af det Ansigt
gode'. Pia den Maade skaffede
— og halede en Revolver frem.
Firmaet sig et Maaltid og saa saa
var ved al alfyre den I RygHan
Tiden an.
gen paa Doheny, da en anden
Dette var 1 Kalifornien. Og om
Mand slog Revolveren fra ham og
Eftermiddagen opdagede de i en
Tørvemose deres første Petroleums- reddede Doheny.
En tredje Gang faldt Dolteny
kilde, Inden længe var de Millionærer.
ned i en Mineakakl, men nøjedes
Henry Ford har rimeligvis flere med at brække begge Ankler. Han
Penge end Doheny, John Rocke- blev halet op, korn under Lægefelter har ogsaa liere: men nemt behandling og var snart atter paa
eller dem kommer Doheny. Ford Færde igen.
tjente sine Penge ved at have et
En rullende Sten samler Ikke
gudt Hoved for Mekanik og ved Mos, siger Ordsproget, og Doheny
at være en dygtig Organisator. — var altsav 90 Aar inden han fik
Reckeleller erhvervede sin Rigdom fat i frier, som virkelig hængte
ved at lægge Vægten endnu stier- 1 ved,

re end I Million Tdr. I.d. paa øst-

'litraer fra Tampe,, at (len er ble!læets:orale Eksporthavn
vet
Amerika. 50 Talikitrimpere rejfer
rreelmrealier derfra inert hang Produkter. Og ring var der en Dag,

da Irans og hans Komeaele eis
Formue beløb sig el 45 øre I
Doheny er ikke, saaredel som
Henry Find i,g Recto felter, en
allIfserdig bramfrr Millorner.
4

Homilien ridder lort

port

Hat] havde hørt om Folk, der

En Julidag, da han gik ned ad
Hovedgaden i Byen, log en bekendt Kvægtyv Stilling bag ved en
Pakkasse paa den anden Side af
Gaden og affyrede flere Skud mod
ham fra sin. Riffel. Manden var
kendt som en god Skytte, men af
en eller anden Grund ramte ingen
at Skuddene. Doheny gik derefter
over Gaden, arresterede Kvægtyven
og sørgede for et han kom i Tugthuset for en rum Tid.

Mexico ejer hans Compagnier mekysten. Han afskiber sari 311"•e Lad.

en urolig

var blevet rige ved at linde Aarer
Jorden. og han kunde ikke udholde Kontorlivet i en Storby. Omkring ved Aarct 1887 var han
havnet i en lille By i Ny Mexiko,
hvor Omegnen var fuld af Banditter, Hestetyve og Forbrydere af
mange forskellige Arter.
har Brug for en Skolelærer,"
sagde en af Indbyggerne til ham.
,De taler, som om De havde feset
nogen Opdragelse. Hvorfor rager
De ikl.e Stillingen?•
DJheriy var sulten, og derfor te.g
han den. Han var temmelig god
til at lære Børnene Geografi og
Reaning ; men han vatr mere reteresseiet i den hyppige Guerillakrig mellem Banditurne i Omegnen og Byens bedre Beboere. Han blev udnævnt til Formand for
en Karripkonote Resultatet var, ar
han blev en mærket Mand. Banditterne sendte ham en Advarsel
om at forlade Egnen. Han ignorerede den.
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1 „Morgenrødens Land" indtræder Foraaret omtrent paa samme
Tid som Forarmet herhjemme skulde indtræde. Shent de klimatiske
Forhold er meget mere upaalldelige I det store japanske Ørige end hos
os, svigter Foraaret dog aldrig Japanerne, aaaledes som det Gang paa
og i Aar i Særdeleshed — har svigtet os. Formet modtages
Gang
Japan med en brusende Livsglæde, der præger Folkelivet paa forskellig Maade, bl. e. gennem de store Foraarsfester, der omtrent har
samme Karakter som Karnevalsfesterne i Syden. Ovenslaaende Billede
fra Yoshiwara giver et lille Indtryk af en japansk Foraarsfest, hvor Sønner og Døtre i „Solopgangens Land" hilser Solen velkommen tilbage
efter Vintermørket.

Da Dolteny fandt
Petroleuiliskilden.

Han sad en Dag i Udkanten af
Los Angelos, da en N,gerhusk
langsomt kørte forbi med et Vognlæs brun Jord. Han tog en Herindfuld af Jorden og fandt den fedtet
og tjæreholdig.
_Hvad er det for noget", spurgte
han Negerkusken.
„Broer", svarede han. (Bleer er
et Negerord for Tørvejord).
,1-1vor kommer del Ira ?`
„Nær Westleke Park".
Doheny sprang op paa en Sporvogn og skyndte sig ud til det
Sled, hvor Tørvejorder] blev gravet
op. Han undersøgte den og fandt
at den indeholdt en tjæreholdig
Substans, der gjorde den egnet til
Brændsel i mange mindre Fabrikker.
Doheny smuldrede Jorden
sine Fingre og spekulerede.

Han havde søgt efter Guld, - han
havde søgt efter Sølv. Han havde
ikke fundet noget. Her kunde det
imidlertid lænkes at der var noget
at grave efter ; thi maaske dækkede dette fedtede Jordlag en Petroleumskilde. Han satte sig skyndsomt i Forbindelse med en tidligere Skallegraverkolleg,a, Charles
Cadield, og den Dag da deres sidste Midler udgjorde 45 Cents og
blev anbragt I Druer til el Maaltid,
gravede de sig ned til en Dybde
af 13 Alen og rimede en Petroleumsstrøm -- Kilden 111 fremtidig
Rigdom.

lettut.

Neer han ikke kan lide en Mand,
kun det undr falde ham Ind at demonstrere det korporligt. Han gjorde delte overfor en Arkitekt, som
ledede Opførelsen a! et Drivhus
for ham. Arkitekten tog mod Lussingen og anlagde Sag. Dehery
afgjorde det derefter 1 Mindelighed
med — 25,000 Dollaral
Drivhuset ved hans Palæ i Los
Angeles er 230 Fod lenet ise 77
Fod i Højde. Det siges at indeholde den største Sameng Palmer
Verden. Enhver Air, fra alle Troperne, findes her. En anden Bygning er ganske forbeholdt Orchideer. Sjældne Eksemplarer er blevet hentet hertil fra alle ledens
Kan'e. Fe tredie Bygerne indeholder et overdaadigt Badeværelse,
hvis Udstyrelse rivaliserer med
Kejsertidens i det antikke Rom.
Dadienys Yacht siges at væ'e
den mest elegante, der eksisterer.
Den magter 287 Fod i Lænden,
har en Besætning at 3' Mand og
er udstyret med al den Luksus,
som Penge kan skaffe.
Ogsaa paa andre Omraader ynder Doheny at slaa om sig. Han
skænkede 200,000 Dollars til det
sidste demokratiske Valgkam pagnefond og 25,000 til det republikanske. Han byggede en Radiumetdeling til Den gode Samaritans
Hospital i Los Angelos ; kostede
100,000 Dollars. Da Irerne kæmpede for deres Uafhængighed, gav
lian dem store Summer. For Tiden
opfører han en katolsk Kirke i
Los Angelos, der vil koste ham
henimod 1 Mill. Dollars.

Fra de kloge
Myrers Verden.

Saavel i det store som I det
smag er Naturen vidunderlig og
fuld af Gaader, som ligger langt
over den menneskelige Forstand.
Et af de bedste Beviser herpaa
I Aarenes Lob erhvervede de sig afgiver Myrerne, disse smag Skabstore Arealer rundt om I Kaliforni- ninger, der III Trods for deres Lien, o■ erall hvor de ved deres Un- denhed lever i Samfund, hvis Ordersøgelser opdagede, at Overfla- den i meget minder om det menden røbede Petroleum, og da Car- fl neskelige Samfund. Sari al sige
field døde, udvidede Dolteny sit alt, hvad vi kender fra den menVirkefelt til ogsaa at omfatte Mexi- neskelige Verden, har Sidestykker
Myrernes Verden, og jo mere
co og senere den hele Jord, 1

n an studerer disse smal Vw :eters
L,,, otelo større Overraskelser
frembyder der sig.
Myrernes Samfund fremviser
først og fremmest en højt udviklet
Orgimisatio e og dernæst er der
eu Arbeeledeling, som peg sin Vis
siger paa Højde rued den Arbejdsdeling, der i Løbet af det sidste
halve Aarhundrede har udviklet sig
blandt Menneskene. Hver enkelt
Myre har sit bestemte Arbejde og
sine særlige Pligter.
Endvidere er der Myrernes
Krigsførelse, ogsna her er disse
arnes insekter vidunderlige, Der
findes bande System og Ledelse
i Myrernes „Milltærvresen".
Den hyppigste Anesag til Myrekrigene er Overbefolkning. Naar
en Myrekoloni er ved at blive overbefolket, søges der eller Materiale
til en ny Bygning.
I Reglen søger Myrerne i sandanne Tilfælde at sætte sig i Besiddelse al en anden i Nærheden
værende Myrekolonis Boplads, Der
udsendes Spejdere, og disse kommer ingen længe i Kamp med den
anden Koloute Foi poster, En Del
af Spejderne dræbes, medens nogle andre Inges til Fange og indespærres i Myretuens nederste Rum.
Her dræbes ue og tjener derefter
til Føde for de opvokernde Myrer.
Nen de fleste al Spejderne slipper i Reglen hjem og afgiver Beretning om deres Iagttagelser. Man
man nemlig gas ud fra som givet,
at Myrerne part en eller alleen
Mande er i Stand til at meddele
sig til hinanden.
Under Spejdernes Ledelse rykker
derefter Myrerne fra den overbefolkede Tue treny og an g riber Fjertden. Resultatet bliver i Reglen, at
Angriberne sejrer, saa at Myrerne
fra den anden Koloni maa opgive
Tuen og fortrække hen til el andet Sted, efter at have lidt store
Tab.
San snart Slaget er til Ende,
giver Sejrherrerne sig i Lag med
at rive den erobrede Myrerede ned,
og føre Materialet til deres egen
Rede for at udvide den +ed Hjælp
at det. Og under dette Arbejde
lægger Myrerne ligeledes en betydelig Intelligens for Dagen. Myrerne er ganske vist i Besiddelse al
en i Forhold til deres Størrelse betydelid Styrke, men det hænder
dog tit, at der er Byrder —1. Eks.
Træstumper — der er for tunge for
en enkelt Myre. To eller flere Myrer arbejder da i Fællesskab med
at flytte Genstanden, og de giver
aldrig tabt. Har Erobrerne taget
levende Fanger, maa disse være
med i Arbejdet, saavel hvad Flytnmgen som ledreinin een af Anneksreden angaar. De blive; alisaa
en Art Slaver, nier] efter alt at
dømme, optages de dog senere
som regulære Medlemmer al Erobr er ties Samlund.

Leg med Nipsenagle holder disse
ding lel, at en Naal suges tilbage
og den kan da let enten gat i
Luftrøret elle r i Fordefelseshanalen.
a idatmevntg Tilfælde vil Naalen
olie følge den normale Tarmvej og
atter komme b em. I magte Tilfælde sætter den sig dog fast. Gear
Navlen i Luftrøret, er Tilfældet
vanskeligere, idet den dn sjælden
ken kemote ud uden La:geindgreb,
der undertiden endog kere blive af
alvorlig Natur. Bliver Naglen siddende, kan den let afstedkomme
Bronchitis, Lungebetændelse eller
andre Lidelser. Den generer derimod somiRegel ikke Anntledrættel.
Dr. Fabricius-Moller omtaler
nærmere tre Tilfælde, som har haft
ret alvorligt Forløb. I alle tre Til.
fælde har der været Tale om Operationer. 1 et Tilfælde lod Forældrene blot Navlen sidde, idet, de
gik ud Ira, al den .opleste" sig.
Den endte med al gennembore
Blindtarmen,
— At Ina Mødre lært, at
Børnene ikke man lege m e d Nip.
senanle, man viet derimod ,intics
for hanbløse

bold „flammers°

Vi har endnu et Restparti af

det

a be Stilarter oe
billige Priser.

e e ger tyg tit "1

N. Chr. Dams Mehelsoefieri

hjemmeulefle Hodktsver som solges ror 120 Ore
Vi har særlig gode Partier staaende af :

igle ormarsk Lomme, ridset NIlio!ielarl
saml flookelroe- og Kaalrahilro al de bedste Stammer.
Nordlandets Handelshus.

A I I Inge.
HI
I
leder
iredrantmel,.
1111...
Største Liger i Rammelister.
Sislealmadraeser, Pells.eng‘•
Harliewnet. kerte* Ol limair

Piber.

Andeæg
er til Salg.

Jens Nielsen,

FROTTE!
Benyt Lejligheden !

I rieleskovere Re.

Dæk N Slanger
i stort Udvalg til billige Priser,

Et Parti Frottel dobbelt bredt i smukke Monstre og

977.

Farver, sælges saa længe Lager haves for kun 2 Kr. pr. m

Nordlandets Handelshus.

Strikkede Sposerodragler
Golfjakker i 6 forskellige Farver, heluldne fra 13 Kr. pr. Stk.

Nordlandets Handelshus.

er aabnet
og anbefales det ærede Publikum.
Ærte
Sophie Holm.

C. Yunefi.
Alener..

Stovter med Tuailmie
eg Træskostøvler syes til Søbrug
o g Landlaw , al Skomager
nådeen, Teen,
Bunde sættes t Stavler og Kapsko. Alle Størrelser. Fdtsaaler haves.

a,

h

ee

e e e. e

3 Weber
- eller Kvier ønskes til Købs fra
minde Besætninger.

stswewswitwetss~»
*

koffted.
Nordre Kirkebneared, Olsker

Det hænder

Cykler.

for eller senere. at De har Brug
for en lille Annonce. Et Værelse
eller en Lejlighed ledig, brugte

Nu er Tiden inde til at købe
sig ell ny Cykle og den købes
hilligts og bedst hos

Sager til KU eller Salg. Undervisning, Pension eller andet . .

977. C. Yuncfi.

Husk da, at Nordbornholms Ugeblad har den storste Udbredelse

Allinge.
Lageret er saa stort, al alle kan
blive forsynede.
Fører kun gode Mærker,

her paa Egnen og at det koster
mindst at avertere i vort Blad.

.Wicedeskabe

Hvide, ecru. kulørte,

gardintøjer

td Flyttedagen er paa Lager,

fra Messens egen Fabrik

Snedker Pihl,
Tlf. Klemens n. 13.

Cfir. elsenfil

Rugeæg

Allinge. Telefon 100

af brune Italienere er til Salg hos
Haler Nielsen. Allinge.

Klemensker

Sadelmagerforretning
anbefaler sig med stort Udvalg al
Seletøjer hele Sæt saavel som enkelte Dele i prima Udførelse til billige Priser.

Chaiselonguer, Sofaer, Stole
Piske, Tornystre og Kufferter
i stort Udvalg. Reparailoner al alt
til Feset henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Priser.

L. Karlsen. Klemensker.

Smukke nye Lonatre og stærke Kvaliteter.

Telefon nordre 20.
NB. En Del Lædergrimer
udsælges uhørt billigt.

Rester i mindre Maal yderat billigt.

Billige 'pibler.
Har De set Messens Lager af

Dameovertøj

ligt paa

Kubere af Forrsarisvarer i Uldruousseline, C,eee, Frotte

Mojesen 9rofoed,

Rønne
tis, siorssnasgadr 17.

Inkassation, Dekurnentskrivning etc,
Træffes I Hei•le Onsdag Forrod,

1111,11111~11111~11111.111

Sokker-Melasse
er hjemkommet og sælges til bisligste Pris.

itotonitti.
$roDuttførretsitug.
11114,11•1■41411•11•41~6

Dameovertøl, Damekjoler, Børnenvertøj. [lamekjoler, leheilevarte, I leri eklædninger vil linde Priserne lignende som sidste Aer, da Varerne er
indkøbt før Prisstigningen.
Lageret af Silketøjer til Kjaler og ft .sletninger omfatter
ca. 10 Farver,

Hjemkommet er Nyheder i Dame-, Herte. og Berni.strømper i meget stort Udvalg.

Messens sne-,21dsalq
ved

Chr. Olsen, Allinge. Teleion

— Fa Del pænt Bohave, hvoraf
nævne,' l Chatol, I Chaiselong, I litorrhoinrerar, Borle, Stole, Senge ru. in samt en

Skonnager-Syntisskine og andet Semetreemerktøl sælges bil-

Nemen. Sæson 1924

Overretssagfører

Dr. J. Fabricius-Møller har i
„Ugeskrift for Læger" givet nogle
Meddelelser om forskellige Ting,
han har hak til Behandling, og i
hvilke det har drejet sig om Bern,
der har slugt „Nipsenaale•. Der er
netop nu „Nipse-Sæsonen', og
den Advarsel, som Dr. FabreiueMøller fremkommer med, kan da i
rnaaske faa sørgelig Aktualitet, I
hvert Fald vil den reaaske mene
hi Forsigtighed,
Dr. Fabricius-Møller gør opinærkeorn paa, at trear Bern under

klaverirs, betro, Oriesh al alge Slap.

Møbler her, Møbler der,
Møbler bedst bos mk, tur!

og Ciolfiakker faar de bedst og billigst hos os. Smukke

løvrigt reoler Myrerne aldrig, at
en fielemee Myre ea
i
deres Tue. Sker der, bliver den
ubudne Gæst øjeblikkelig og uden
Naace dræbt.

Børn øg Niøsenaale.

Vi kan ekspedere alle Efsrr5estillinger over

i Munden, sker det under Indean-

100

staldbøre og Xjitibøre
Lette og stærke, sælges til nedsatte Priser i

Nordlandets Handelshus,

Nordre Kirkebogsard,
Klemensker.

En ældre god Lodeko eg en
6 /4 Aar gammel K v ie er til Salg
samme Sled.

Allinge Tærskeværk.
Skyld til Tærskeværket bedes
indbetalt nm muligt inden 1..luni.

Bestyrelsen.

2 Par Stavseler
og 2 Re g iata kkener er til Salg.
Slagter I■ oforl,
Tif Seretaig 31.
Nordbornholms Ugeblad udkommer i Dag i to Numre,

564 og 565

komisidie Orldp

Porcelæn Kaffeeslel
komplet til 12 Personer

Allinge Havn.

Chr. Olsen, Herman Mortensen,
Formanden, Laur. Pedersen, Hans
Madsen.

60311ZeT vi tor kun

3r

Sandvig Havn.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Formanden, Joh.s Romer, Harald Mogensen.

Vi anbefaler vort store og
velmorterede Lager i
Manchetskjorter, Flipper, Seler, Sokker. Slips, Miinchetknapper, Livremme
Sokkeholdere, Ærmeholdere, Hatte,
Huer, Handsker, Khalkiskjorter, Zephyrskjorter, Flonelsskjorter, Dowlasog Twist' rerredsisk jetter, Arbejdsbluser, Arbejdsbenklæder, Arbej dsjak ker
Gitte og hvide Jakker, 2-rad. hvide
\J
Jakker med opstaaende Flip, [Haat Halk Intoj i Jakker, Benklæder, Overalls, Kedeldragter og Kitler. —
Hvide Ha vntingsbenkLeder, Itidebete k I æder. Motorjakker, Motorhuer, Sorte og blanke Regnfriikker, kolorte
uldne Benklæder ø. s. v.
Alt i prima Kvaliteter til meget lave Priser.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planek.

Gas- og Vandværk.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th.
Hansen, Laur. Pedersen, &As. Re.
mer.
SholekommIsslonen.
Th. Hansen, Laus. Pedersen,

Roadhuset.
Emil Holin,
Formanden,

Herre. !Mortensen.

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

Sundhedskommissionen.
Chr. Olsen, Joh. Rømer.

Itygningskommissionen.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans
Madsen, Harald Mogensen, Formd,

Brandkommittsiønen.
Sanatoriet.
Formanden, Sup!, Chr, Olsen.

Forskønnelse.
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil
Andersen, Hans Madsen, Johannes

Rønter,
Sygehuset.
Emil Holm, Laur. Pedersen.

Gader og Veje.
Emil Andersen, Herm. Mortensen,
Hans Madsen, Joh,s Rømer.

haves paa Lager i forskellige Farver og Kvaliteter.

Ryglængde ,
Fra Kr.:

Politikorpiet.

Covercont Pigefrakker
85 cm.
80 cm.
70 cm.
75 cm.
17,85
14;,25
14,95
15,35

M. C. Funch.

90 cm.
19,50

Pige- og Drengefrakker. Raglan Facon.
Ryglængde ,
Fra Kr.:

48 cm.
11.85

Chr. Olsen, Har. Mogensen,

Svendeprøve.

Drengefrakker, meleret Stof. 2 andet
Lavl; r Ryggen og med Hætte.
Rygiæugde:
Kr.:

••

48 cm.

15,35

50 c n.
16,1/0

55 cm.
16,75

60 cm.
16,85

t&N,Gtkistiv

Skolen.
Th. Hansen, Emil Andersen, Formanden, Lancldistriktstorstanderen.

liornebogsamlingerne.

58 cm.
14,85

52 cm.
12,85

Formanden, Herman Mortensen.
Hans Madsen,
70 cm.
22,65

••

NoR's)

ved Victor P1anek,

Bevillingsnævnet.
Emil Holm, Emil Andersen. Hans
Madsen, Johs Rømer, Formanden.

Værgeraadet.
Emil Holm, Supl. Laur. Petersen.
Formanden, Læg er He

Jernbanen.
Emil [- John, Hans Madsen,
Supl. P. C. Holm, Jobs. Rømer.

Ved Sessionen.
Th. Hansen.

Ekstragode Kvaliteter af hver Slags
Gule Snedinge Ærter.
Ægte Ginen° Ærter.
Rene fine Vikker.
VI k keklandrued.
Gni Nicignard-Havre.
Segerhavre,
Toradet Ryg.
Seksradet Ryg.
Forædlet Grauhavre.
Alt fortrinlig egnet til Saasæd sælges til meget rimelige
Priser i

Nordlandets Handelshus.

N;esegrimer. Hrlmeskafter. Kobindsler, itringkobler, Nodlcr. Esser. Legner og Fjederhager. — Største Lsger. B kiias,c Prist.r.

Kotojr 112" og 10", K vrrggrimer,

RIlinge Kolonial- og Produktforretning.

Blod-Melassefoder
— fortrinligt Foder til Heste og Køer — samt P11091 rorgfreheddllgt
Illodnielassefoder.

Prima Svinefoder til Forebyggelse af Stivsyge haves pal
Lager og tilbydes til meget billig Pris. Rngk lid er Igen pie Lager
og desuden haves rigeligt Lager at alle Slags Foderstoffer III billigste Dagspris.

Ntringe Stofoninf-

(

irobufifforrefoing

Folkebogsamlbsgen.
Chr. Olsen, Chr. Larsen.

Herman Mortensen.

Pige- og Drengefrakker

Kædevarer,

Madsen, Landdistriktsforstanderen.

Valgbestyrelse.

sorte og kulørte uldne i Uld- og Bomuldsmousseline, Frotti.,
Zephyr, Bomuldskjoler 5,50, Flonelskjoler 8,25, — Bluser,
Jumbers i Uld- og Bomuldsmousseline. Nederdele, Golftrøjer
Uldjumbers

NoloRia!- og Profillidlorrelnifig,

Pedersen.

Formanden, Chr. Olsen, Laurits
Pedersen.

Største Udvalg i ledige Kjoler,

pr. Stel (30 Dele)

Legater.
P. C. Holm. Hans Madsen.
Kasse og Regnskab.
Formanden, P. C. Holm, Laur.

Fattige.
Emil Holm, P. C. Holm, Laurits
Pedersen, Harald Mogensen, Landdistriktsforstanderen.
Alderdoms understøttelse.
Emil Holm, P. C. T-Ioirn, Hans

Kil,

Brændsel.
E111 II Holm, P. C. Holm, Hans
Madsen,

Enkebern.
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johns
Romer.

Peljeborn.
Emil Holm, Adoll Madsen, Frk.
Hjorth.

Fattigforstandere.
C. Larsen. P. Holm, Th. Audersen.

,Års-GotmirAt
NRD
Nye Foraars,o0 Sommerfrakker
Lorte oc1 fulorte fant forte og marine
%‘*
\Ir \Ir %411F aøabferebragter %ke
er nu Daa 52ager i et imuft og rigtjothigt 11bnalg.
,`"'
C,if.‘Je mullerne .'s'acolier, prima stoffer og
orbeibitin(, otte Ctorrelfer, ogfcta eNtra
tørrelf er.
more Trifer ligger betl)heligt enler be nu:
»mrenhe Zaøln•ifer, ha alle matoffer er inbføbt
j,)ollebforretitingeti
nihelt 13ri(-4tigningen, —
..
»horfor vi ogiaa'[ar fan fwlge Dort :enertcsi
til vore betenbte fntaa 43rifer.
Ce stort 2ager.,;)ngeit 1.otietnitg.

2ia g asin du AordsUdJalg
ved Victor ftlanck, gllinge.

•11~1•1111111~1~111.11~11•
Nye Sendinger og stort Udvalg af alle Slags
G.ravegrebe, Havespader, River, Skulfejtern, Hækkesakse, (itrennakme,,Planteskeer ns. m.
Ekstrastlerke Startlskovle og Spader til Markhing.

Galvaniseret Hegntraadstletning.
alle Bredder, smaa og store Masker, sælges til Prislisteprisen pr. Kord,

Nordlandets Handelshus.

Største ug bedste Kvaliteter i A1110,1[13181
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle
Storrelser bande til voksne eg Born. Prima blaa Molskindsben
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer, Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hansen.

Køreplan.
Rønne-Allinge Jernbane
Søgnedage.

LOIET
" TA'1.

itrzito-flandvlir
Fra Rønne
- Nyker
- Klemenker
- Ro
- Tein
Allinge
- Sandvig

t)

8,25 2,00 6,10
8,42 2,18 6,29
8,55 2,33 6,46
9,11 2,49 7,02
9,28 3,04 7,19
9,37 3,17 7,32
9,45 3,25 7,40

Godt Værktøj --;:wmgN
det halve Arbejde Il!!

-1") Løber kun Mandag Onsdag

og Lørdag.

Sax dvi r-Ssmat •

rhimihr &mak rithr~
AKg %kim"

‘jiorta=,flapeter

er ,9ansfi A'r6eide

og er stærke og holdbare i Farven.

et
al et
10, 00 11,20 4,25 8,00
10,08 11,28 4,33 8,08
10,18 11.39 4,43 8,19
10,34 11,56 4,59 8,36
• Ro
- Klemensker 10,53 12,15 5,18 8,56
- Nyker
11,05 12,28 5,30 9,10
. Rønne
11,25 12,50 5,50 9,30

Fra Sandvig
- Allinge
• Tein

Tlf. 138.

Nu til Fornarot er en Masse Klædninger hjemkommet og
sælges endnu til gamle Priser. En god kulørt Klædning fra 37-39
-55 Kr. Fine Kantgarns Klædninger. Brune og graamelerede
75-85-90 Kr. Fine irgtelilna Serge Klædninger 115-120 Kr.
Ægte-mita Cheviot, Kneduni_er i■ 5-70-75 Kr. Motorjakker
Sorte og blinke Regnfrakker. Olie i3enklæder. Trøjer og Kapper,
alt i start Udvalg.
Bestillinger paa Klædninger efter deal leveres i
Løbet af faa Dage. Fur solid Syning og Pasning garanteres.
Ægleblaa Cheviot Jakkesæt til store Drenge fra 55 Kr.
Matrosuret med lange og kone Benklæder Ira 22 Kr. Blaa Fisker
Benklæder og kulede ekstra Benklæder i mange Kvaliteter og Poser.
Start Udvalg i Hatte. Sportshuer, Kasketter, Manchetskjorter, Kraver, Flipper og Slips -- alt i gode Kvalitet til
billigste Pris. Gør derfor Deres Indkøb hos mig.

'end Xanden.
. Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Søn- og Helligdage.
Bønne-Illeandvit

Fra Rønne
- Nyker
- Klemensker
- Rø
- Tein
• Allinge
• Sandvig

Bornholms Vegetabil Margarine.
En Sending Uldrnoussehne . meget fine Kvaliteter og fikse moderne Mønstre er hjemkommet. Denne
Sending er indkøbt meget fordelagtigt og sælger vi samme
meget billigt.
Ensfarvet Mousseline, svær Kvalitet 3,35 pr. F11.
Moderne mønstret
4,50 -

Nordlandets Handelshus

8,25 12,45 7,40
8,42 1,02 7,57
8,55
1,15 8 10
9,10
1,30 8,25
9,23
1,42 8,38
9,33
1,53 8,48
9,40
2,00 8,55

Mandril-Reffinat

9,15

10,05 6,00
Fra Sandvig
10,12 6.07
9,22
- Allinge
10,21 6,16
9,31
• Tein
10,35 6,30
9,45
• Ro
- Klemensker 10,51 6,46 10,01
11,01 6,55 10,11
- Nyker
11,20 7,15 10,30
- Rønne

å

uger De en Pige, en Karl

eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1800 Hjem og læses af sna godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her 1 Bladet vil derfor Saa
godt som altid bringe et tilfreds'tililende Resultat,

91ori)inith0

Kyllingefoderet BORNHOLM.
Alle Kyllingers Livret.
Absolut det bedste og billigste Tørfoder.

%Hinge antolliat, og fflroinittforrettting.

Trifoleums Markfrø,
Kløver-, Græs- og Roefro er hjemkommen. Bestille Partier bedes
afhenter, og ny Bestillinger modtages gerne,
Vi har rigeligt Lager af Glænø-Ærter, tiilo.Ærter øg

Maltbyg.

Vikker, Finalonvre

Alt til billigste Priser.

Wflinge Roloniab og 43robuttforretning

har absolut

det største Udvalg E

kW&
til billigste Friser.
11111011111111111111

il rindringsliste

Vi har nogle faa Sække af

Borgmasterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4
Branddirektøren do.
Stempeililial i Sparekassen. 10 - 12, 2-4
Dampskihsestmlitionen. an!~ vad Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag 1-.orm.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Udleen hele Aaret; Tirsdag 3-4, Fredag 7 -5. Læsestuen hvor Dag til K1.9
Hilelpakassen ; Formd.. 0. Thorngren.
passerer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernhant. t r enben ft.r Guds b - 12, 2-6
og 2-4
KECIIHIC t.U111UrCt
Laztti- d Diskontobanken 2-4 Elna.
Postkontoret; Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-7.

Skandinavien-Amorikalinien:
Agent Otto Gornitzka,
Stataanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2-4
Tolvkamret 8-12 Form, 2-5 filtamt.
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-6 Film

Nerlosig og 37 gi. NaligaØiag
paa Lager samt venter ny Sending af Chili Salpeter i de
første Dage. Bestillinger udbedes.

ler kis ikke ides mere Norlle-Salpeter i Åer!
Nordlaudets Handelshus,
ii~01011=~111

Alle Farver
haes paa Lager i tør, saavelsom tilheredl Stand.

Gardiner.
-_1e vort store Lager af hvide og =II Gardiner før De
køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i September iljor. ligger Prisen betydeligt under Dagsprisen.

Swfonial c5si irobfitforreittin

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Bornholms Vegetabil Norgarioe,

fremstilles. behandles og cpbex,ares, vil gandke uvilkaarligt forlange dette hiajfine Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

fXrfillY

og Lørdag.

ved Skolen, Alling e •

Stor* Lager al irdigsyede Ihdologer•

Billigst og bedst i

t) Løber kun Mandag Onsdag

Eneste Lager i Allinge er hos tis, o o o Vi har i Aar sælig ! tf) Løber kun Tirsdag Torsdag
og Fredag.
smukke Mønstre og meget stort Udvalg. Priser Ira 30 ø, RI.

Chr. Koloeds Papirhandel

Største Lager af Værktøj
for alle Haandværk.
Alt i Beslag. Skruer, Som og Bolte.

Maler- og Kalkpendler og Kalkkoste.
Boralwims Ugeblad"
ir r kftig. i .r Arrigl a1 inInds1 175) Exømp.
øg lortøuda fyrrum Podørestua øller ved
Pore Bud I Allinge. Suffidele,
fis og I(Ismenskør

,,Nord-Bornhalms Ugeblad"
kar den skrtieUdbrødehø J Nørdrø 1-tarifa
*Ilrør last I detøsrl film og egrur tip nite, hids' ill Artrieriug.

„Nord-Bornholats Ugebad"
sp4Nts+
11110.1.1w1

a....ar

ofillw

Af 1

Sa.g,
AtlyosInetr, 41,114.1nni. tre

„Nord Bornholms Ugeblaa'
adgatit hyt, 1- rødt:IR, kan bealIlks pao alk
PnrIlsontnrør saml paa Rhuleh Koslot op
05gør I Kr. haJpagrlIg.

lllul er•Feriais, Gulv Fernis,
114trivlak. -

v ak.Fernis

Alt i prima Kvaliteter.

%Utugt Roionlat - og 13roblirtfOrrettlillg.

Damelinned.

Hvide rir kultrite Forklæder. Duzlirie Hanstus Korsetter
Handsker i Rut•diud, Glast. Uld og Bomuld.
Mace,) og uldent Dameumti ttePj.

Chr. Olm, Messegi, Mb*.
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Fredag den 16. Maj 1924
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Japanerpigens
Sang.
FURIJAMA t Nu gløder
den evige Sne
Afe nens Sol som et Kirsebærtræ.
Iheemen be'r
som et lysende Fnug,
der tegner sit Navn
paft mit blottede Knæ.
Nu sover Miniosen
og Blaalyset trygt
bag Mosrosens Fløjt
i den sku:nrende
Og Skyggen,
der følger min duggede Fod,
hl' r tabt som en Blomst
bag min sorte Sandal.
Fuldmannen har rakt mig
den glødende Nat.
Hør Myggenes Dans
mod de visnede Rar.
Mit Hjørne vil gemme
en spæd lille Sang,
hvor Blaaregnen sænker
sit duftende Slør.
En Lotus tør aabne
for Milene!' sig helt.
Jeg længes mod Livet
— med har ikke Mod.
Hvem aner,
om ikke den sejlende Blomst
skal ende en Gang
i en rivende Flod ?
Nsj, jeg vil gemme
en spæd lille Sang,
hvor Blaaregnen si:rentier
en Nattergal Ly.
•
Hvor „Jomfruens Bree,ne"
bland( ølgeds Stel,
h ir foldet sig ud
som in grøn lille Sky.
Jeg sætter min Baad
i den blinkende Sø —
Jeg binder det skælvende
Løv om min Fod.
Og dugger mit Sind
med en spæd hik: Sang,
neer Lotus'en sejler
min Aare imod.

Harald H. Lund.

En Hundrede-flars-Dag.

omoo~iminnel xruxi

Ingi s Valkyriens" Togt til Island,
og opholdt sig I længere Tid i Desseldnif, Partstog England, fra 1867
boede hån i Danmark
187bble;
lian Medlem al Akademiet. Flere
af Melbyes Billeder, der alle bar
et vist europæisk Tilsnit, findes i
engelske Pri,ntsamlineer. Hans
Hovedværk er „Udsigt over Kerbeuhrivne Red•. Melbye (lede
Oktober 1882.

T

En pinlig Situation.
Af Gunnar Gnunareen.

—0—
Den gamle Søulk tømte sit Toddyglas.
— Ja, man har jo oplevet el og
andet, sluttede han en munter Berette!se fra sit brogede Sømandsliv og lo saa hans store, forpjuskede Skæg rystede.
— Men har De da aldrig været
rued til et Forlis? spnrgle jeg —
som den Lendkrabbe jeg er.
— Jo, det kan De ilo, svarede
Garn C Rueki ug hintet. de sig ir
nyt Glas, — hele to Gange — at
jeg ikke regner den Gang ne
da vr i klart Solskindsvejr og Blikstille lab „ørnen" paa en Klippe
ved Færøerne. Del er nemlig af
den Slags Historier en Sømand
ugerne opfrisker . . og nok om
det. Den ene Gang var Jeg med
til at kuld-etle en 011eearing I en
1Sr indstorm, der idelig tier paa
Sydkysten kostede en Snes Beadsmandskaber Livet. Vi var 17 Mand
ombord ; jeg var en al de fire,
som det lykkedes al komme paa
Kol ; det meste af et halvt Degn
Ina vi og drev rundt og blev saa
opsamlede af en engelsk Trawler,
Saft det var der for saa vidt intet
spændende ved. Nej — men den
anden Gang . . . det var en pinlig Situation, kan De tro, — hejst
pinlig. Egentlig en rigtig nederdrægtig Situation.
Jeg smagte paa mit Glas og
satte mig velbehageligt til Rette fur nu viste jeg, hvor jeg havde
Gamle Runki.
— Det var den Gang. jeg var
Matros ombord i Smakken „Sotverg•, blev gamle Runki ved, --en Kærne-Tøs, kan De tro, rigtig
en ef disse her, som — hint! -

kan stikke Næsen ten Braadae og
dukke uskadt op paa den siden
Side — en første Klasses Lappedykker, he he. Den, som har set
,Solveig' danse af Sled i frisk
Den 14. Maj er der 1(10 Aar si- Kuling for klodsrebede Sejl har
den, at Marinernalelea Vilhelm ikke levet forgæves, — og den
Melbye fødtes. Som ung kom han som har været om saa blot Matros
I Handelslære 1 London, men vend- orlibord I hende er simpelthen et
te hurtigt tilbage til København
utakeeremeligt Bæst, hvis han ikke
for at uddanne sig til Marinerne- Resten al sit Liv føler sig som et

ler

under Broderens Vejledning, lykkeligt Menneske. For en StadsEfter at hase besøgt Kurts:skede- tøs, det var hun, — og en Formiet udannede han i 1847 ,En biydelse var det at sejle hende til
Loishaad I uroligt Veji*, der køb- Bunds paa den Mirede.
tes d Staten. Vilhelm Melbye delGamle Runki faldt i Tanker i

xmo oom

med 'vredt 'rynkede:Bryn. — Der
meatte en Bemærkning til, for igen
at laa ham pas Gled.
— Ja, sagde han saa — smagte paa sit Glas og salte det haardt
Ira sig paa Bordet, — jeg skal
saamsend gerne :fortælle Dem Historien. Skønt det altid tager haardt
paa mig at mindes den forbandede
Begivenhed. brise tor min egen
Skyld, — jeg slap jo helskindet
fra det, og kan egentlig ikke tillægge mig selv nogen Skyld i Ulykken. — Men „Solveig' gik nedenom og hjem ved den Lejlighed,
og jeg havde snemænd gerne set,
at det havde været omvendt saa meget var jeg efterhaanden
kommen til at holde af Skuden,
skønt jeg kun var en simpel Matros ombord. — — — Del forbandede ved Historien er, at den er
saa utrolig miningslos. Vi gik under i et Vejr, der, skønt del blæste
lidt, ikke var værre end som saa,
at man kunde have sejlet en Tænd-

1 naar hun laa•hjemme i Havn, boede han næsten altid ombord. Hvis
han ikke altid havde haft et sandt
Svineheld til at skaffe sig dygtige
Styrmænd, saa vilde Skuden forlængst være klinet under I hans
Hænder. Men, som jeg vlst sagde
fer, ,Solveig• var jo en Sindsskude. stiro det var en ran Lyst for
en Sømand at sejle med og derfor
fik han altid gode Folk. - — —
Jøn Vandmand var heller ikke nogen ilde Styrmand -- ja vi kaldte
ham Jon Vandmand, fordi han
havde sandart en løjerlig Farve f
Ansigtet, — ellers var han 31121mrnd ærlig og redelig døbt med
et salt kristent Navn som Jen Sirmundur Jonsson. Men Jun Vendmand havde den forbandede Egenskab, at han o g a a a var stædig.
Drilagtig og opfarende var han
ogsaa, — men en god Sømand,
det var han sgu, — men fremfor
alt stædig. Og hvordan skal det
gal, neer to lige stædige skal ar-

v irret tit Stede. -- og:Betent var
dog ellers en Førsteklasses Samarit'
og omgikkes Kaptein og Styrmand
omtrent som Ligemand. Kaptejnen
var indædt rasende, kunde jeg

straks se, og Jen Vandmand havde sit mest drilagtige Fjæs prut.
- Det er som jeg siger, blev
han ved med at gentage, skulde
D u fare Skuden, saa kom Torskene, vi har 'udenbords, snart Igen
i deres rette Elernerd . . . .
Gamle Runki rystede pari Hovedet.
-- Han var saa Fandens drilagtig, den Styrmand, tilføjede han
for egen Regning.
— Men for at blive ved Sagen,
tog han fat Igen — de kom altsaa
alle tre rivende agterud, og jeg
anede straks Urand, skønt jeg ganske vist vilde have forsvoret, al
det vilde gaa helt saa galt som
det gik. Kapleinen svarede ikke
Styrmanden stort. — for han var
ogsaa tor stædig til al tale noget
videre.
-- Det skal jeg vise Dig, blev
her, beo .ed 'bed at genlage uu

og da, og sendte for hver Gang

••-••■•.1.-„,1,j

stiksæske til Arabien. Søen var
saadan lige til at ligge og danse
paa — for halve Sejl. Men det
gik jo da heller ikke rigtig tIl . .
.. Nej, — men nu skal jeg se at
komme til Sagen. — Vi havde en
Kaplejn ombord, der var det største Skvat af en Sømand, der nogen Sinde har faaet Lov til at betræde en Dæksplanke. Men han
og det var sgu
ejede ,Solveig•
ogsaa hans eneste Fortjeneste.
Han halide ikke niere Begreb om
at navigere cri SkuiSe end som f.
Eks. De — ja undskyld, det skulde ikke være nogen Fornærmelse
... Han var ligesaa hjælpeløs paa
Vandet som en Flyvefisk oven
Vande. Stærblind, det var lian, in
altsaa hvad det anganr at fere et
Skib, og til og med en stædig Rad.
Af bare Stædighed sejlede han
Skuden til Bunds, skønt han sgu
elskede den af hele sit stædige
Hjeite. Har De aldrig set en Mand,
der elsker sin Kone, men ikke her
Spor af Begreb omt, hvordan han
skal bekendte hende, og tror a(
det hele er gjort med altid al
hænge hende t Skarterne ? Saedan
var han. Han havde Ikke mere
Begreb om at sejle en Skude end
som . . . . naaja, end en hvilken
som helst Idiot fra Landjorden,
men han hang ved Skuden rned
en ulykkelig Kærlighed, og selv

bejde sammen? . • . Det manne
jo gen som det gik. — Naa, vi
havde været ude en seks Ugers
Tid, havde fisket Skuden fuld, og
var nu paa Hjemvejen. Og vi havde altsaa en Bur saa tin, at jeg
ikke kan ønske mig den bedre,
uens jeg engang skal lette Anker
for sidste Gang og seje lige lukt
ind i Evigheden. Det var saadan
omtrent midt paa Dagen. Vi sejlede for halve klodsrebede Sejl, Jeg
stod ved Styret, holdt Skuden haardt
i Vinden, og følte mig rigtig saa
lykkelig og i mit Es som Adam i
Paradis — altsag inden Syndefaldet. Næste Dag vilde vi være
hjemme, hvis Vejret de holdt, og
det var der al Udsigt til. Kaptejnen, Styrmanden og Berendt var
riede og tog sig en Grog ovenpaa
Middagen I Anledning al det gode Vejr og hvor godt vi havde tisket. Der er ingen til at oplyse
noget om, hvordan det gik til, at
Kepien( og Styrmand kom i Klammeri, for Berete gik samme Vej
som de inden Dagen var omme
og andre var der som sagt ikke
til Stede. Men bedst som jeg stod
der og rigtig ned Vejret, for en
stiv Kuling var del jo, kom de ravende op Ira Kahytten, alle tre
røde i Moderne. Berent forsøgte
al mægle, men de hørte ikke paa
ham mere end han slet Ikke havde

Jon Vaschnend et Par Øjne som
en olm Tyr. Saa vred havde jeg
aldrig set ham fer. San koar
hen og kiggede paa Kompasset
— og jeg b ev niere rag roeir betænk elle.
— Hvem har sagt De skal sej!e deri Kurs? spurgte hen Leanligt — skønt han jo godt vidste,
at det der ombord altid var S.yrmauden, der angav Kursen, — og
hvem skulde det da ellers vare?
— Styrmanden, svarede jeg da
ogsaa — og skottede hen til Jan
Vandmand, der stod lidt borte med

Hænderne i Lommen og aabenlyst
grinede at Kaptejnen.
—Ja, det kan jeg sgu nok tænke l Som vi har Tid til Lystsejllads i — Slaa tre Streger al
Jeg skammede mig i mit stille
Sind paa Kaptejnens Vegne, tor
det var jo indlysende som noget,
at vi matte se at holde Højden
saa godt vi kunde, indtil vl fik
Landkending, -- rnen lystre, det
maatte jeg jo.
San trampede Kapleinen I Dækket og bregne :
— Alle Mand pas( Dæk
Forts.

Allinge-Sandvig. Oynranetlkforeniug• afholder paa Sandag Opvisning paa Christensens
Teatersal- Der er trænet flittigt I
Vinterens Løb, saa det bliver forhaabentlig en smuk Præstation.
Som yderligere Attraktion optræder ,Viking"z Damehold fra
genne. Gymnastik er egentlig en
Friluftssport og Opvisningen fandt
i
gamle Dage altid Sted under
aaben Himmel. Kunde der ikke
med beskedne Midler laves en
Idrætspark i vort kommunale Anlæg ? Frisk Luft er dog Hovedsagen og Lungerne har bedre af en

Hak Brise end Ltsflen I en Ikke
altid støv. og baktericf-i

rode

Udskudsbrædder

Bios ra fon

bar vi nu løse ug kan ekspedere alle Længder at stiskel r Tore som
1 Toms Tykkelse, og til en meget rimelig Pris.
Alle Slags tørre Planker. Urredder, Lægter og Sparrer
søelges og giver vi stor Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

Yl

rie briste Sorter, som ketl sides!

Store engelske haandpillede Dorbyshire Kal.
Knuste og harpede London (gaskoks Nr. I
Hareede Noddekul.
Neweaetle eintedeku1 Nr. I.

Nordlandets Handelshus
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BORNA MARGARINE

er fin, frisk og velsmagende og giver
••
LÆKKERT SfVIORREBROD

I
•• I
•

.......00001,000,0.0041,0•04101,01a

har paa Søndag en F,lm paa ad
Program, der danner en behagelig
Afveksling 1.)1 de amer.A.riske Sensationsfilm. der mere og mere vinder Overtaget. Det er en hisiolisk
Roman, der er filmatiset at Svensk
Film Industri, og handler om en
Lykkeridder i Tiden før 30-sars
Krigen, .1a Senane endnu var d.rtee.
Gerita Ekman og Mary Johnson
borger for ar det el en god Film.

Et pænt Udvalg i uldne Kjolutojer, sort og marine Serges,
Uldmousselin. Bomuldsmousselin, Frotte og andre forskellige Vaskestoffer. pr. pr, Et stort Udvalg i Damelinned, Underkjoler, Skorter,
Striimper, sorte og kulorte i Uld og Bomuld fra I Kr.
Merciriserede Florstrnmper i mange Farver og Kvalileter.
Golftrojer til Damer og Born, i mange Farver og til forsk Priser.
De kober altid billigst hos

Xansen,

Til Flyttedagen
anbefaler vi os med et meget stort og smukt Udvalg af
færdigsyede Klædninger til meget smaa Priser.

Meleret, stærk Habit 42,00
55,00
Graa og brun do.
Ægte blaa Cheviot do. 70,00
80,00
Fin Cover Coat do.
Ægte blaa fin Serges 90,00

Nordlandets Handelshus.

Io.es i alle Størrelser. Benklæder og Jakker i
Mollskind og 13,:chskind. — Dalhugs Maskintøj, Busserunder. — Hvid.. og hulesele Skjorter. llerreSokker 3 Par I Kr.

Chr. Oise[il Messen,
Telefon 100.

Tilbud ønskes inden 25. Maj
pas Kalkning af Mejeriets Bygninger og forskellige Reparattonsarrubejdr.r. Anv!se part Mejeriet.
Itv! *ty re 1 sen.
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Kaffen
stiger, lordi vor Krone er for lille,
blev der sagt paa Vrelgeonøderne.
Men Kvinderne har Valgret og
forataar al vælge, hvor den rig.
lige gode Kaffe skal kubes, sen
de trods Prisstigninger og snot*
Kroner faer noget virkelig godt
for de mumme Penge.
Daglig friskbrændt Kalle, malel
ved Salget, og med 4 pCt. Rabat i
Tilgift

faas hos

Ag Alemodersoll
Frelsens Hærs Basar.
Ved Basaren blev følgende Nr.
udtrukket: Tevarmeren 21 (lysegrøn), Lysedug nr. Løber II (hvid)
Amagerhylr'eu 144, Maleriet 497,
Dukken 414, Lysedug 236.
NB. Samtidig bringes en Tak
fil alle, der paa forskellig Maade
bidrog til dell særdeles gode Basar,
Et saa godt som nyt

Klaver (Egetr.)
er billig til Salg.

er det bedste og stærkeste til Prisen.

Graa Buckskindsbenklæder 6,50
7,00
Blaa Maskin
do.
8,75
do.
svære do.
Molskindsbenklæder, extra svære 10,00
Hvergarnsbenklaeder
12,00
Maskinjakker
7,00
Blaa Overalls
8,00
Svære amerikanske Overalls 10,00

91arb1anbet k■anbe100
Klemensker Cementstøberi
ved 111HIntzegaard — anbefaler Cementvarer til moderate Priser.
Tagsten — Mursten — Blokke — Brondaten

Bestillinger modtages ;;evne Tif. Klemens s. 5 y eller
W. Schou, Aarshelle.

/Hallo!

Hallo

søndag den 1% Maj 1.1 7i'% pr.
IlesgeeNandrIg 4iyonssa.
• tiLforroing 'r

art.elder

Gymnastik Opvisning
sammen med _Viking-% Damehold.
— f,litr Upkeaunt;en etiker der fremvist
KellenylniCrlina pas Scenen.

Da Byreader har nægtet otfentligt Bal,
bliver der 1-.un YlledIenuttisal til Kl. 1.
Nye Medlemmer optages hos Kassereren inden Lørit..e Alten Med ruskurt
skal forevises In Ballet.
lifintyri+Imm

Sengeudstyr og Gardiner.

Husk, user Dc skal købe Dries Sengetoj og Gardiner,
at vi altid farer de allerbedste Kvaliteter e Dynesatin og Bolster i flere Kulører samt Lagenlærred I Bilnuld og Ib«. Fjer og Dun.
Ligeledes et pænt Udvalg i Gardiner I nydelige !Monstre Ill den
allerbilligste gamle Pris, de Varerne er indkøbt I Fjor.
Vi har selvfølgelig ogsne stort Inger I andre Varer og Bomuldsvarer til samme billige Pr's. De tjener Dem en god friplan ved
at gøre Deres Indkøb, hos mig i Manufakturvarer.

Yfanan.
Niessens Varepriser.
Ubleget kipret Twistlærred
Pr ni
do,
enkelt
do.
bleget slidstærkt
Bleget Lagenlærred 140 em bred prima Vare
Lagendowlas
Linned Lagenlærred
do
ubleget
• 4
Dowlas 70 cm bredt
Medium
Kulørt Satin i mindre Maal
Sorte og kulørte dobbelt brede Lastinger
Ensfarvede Kjuletojer
Dobbelt bredt Frott. stribet og ensfarvet
Uldmousseliner
Bomuldsmousseliner
Uldne Kjoletøjer i mange Farver
Khakistoffer til Dreneetøj og Herrejakker
Bomuldstøj til Kjoler og Forklæder
Rød Dynesatin
Stribede Dyneholster
Blaat og sort hvidtprikket Sirts

Ira Kr. 1,22
1,18
1,60
3.65

3,25
1,65
2,20
0,96
1,10
1,25
3,50
1,65
2,85
3,25
0 75
2.65
1,60

1.10
2,50
3,00
1,45

Hjortbois Hotel.
I

lf. Sandvig 34.
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Siografen.
Sendag den 18, Maj Kl. 8.

Vort Arbejdstøj

.

Mejeriet
Kajbjerggaard.

P. Friesieben.

Arbejdstøj

Frelsens Hær
rr,'
P
ve.fe
Tirsdag den :Ode naj Kl M .ledtes, kdet
at
Obersilajtnant I,. Jensen. he'eshivn.
Feer, efholdes e Herrn% ayrtatantateir Løsdel »hige.
Alle indbydes, Entregi 23 Ore.

Nordbornholms Ugeblad ud•
kommer i Dag i to Numre,
564. og 565

••••••••11111111111.11

Kjoletøj.

30 Aars - Jubilæumsfest

efir. elsen, teessen.
Telefon 100.

e

-,‘‘,b)
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En £ykkeriner.
Stort evenek Skuespil
i 6 Akter.
Efter Harald Molenders udmærkede
Roman,
Hok edrol'erue udføres af I.18sta

)

I
t

Ekutan og 'Mary Johnson.

Handlingen (megen! pari den
Tid Skaane var dansk.

1

b

-

"Ung, fea So

ilgehlildi

„brullionhol1118
Annoncer virker bedst
og koster mindst.

er til Salg.

Sjellegaard pr. Allinge.

laggekartoligr

etogring
op Telefon
paa Haaidtargei
D
i
om
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere.
I

il

ikke

url

Glem det

V

(Rosen- og Kejserkrone)
er til Salg.

Nordlaodels liamielshus
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