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Vort Hjem. 
_ g  

Vort Hjem, du danske Jord, 
hvor Bondebrødet trofast gror ; 

du digre Muld, 
saa yndefuld, 
las yppig til at yde ; 

det kimer I din Agers Korn, 
Konkylie Horn 

Vi bærer dig i Lyst og Nød. 
om dine Kyster lyde. 

vi ærer die I Liv og Død, 
vi krammer, naar du kalder, 
og knæler i dit Skød. 

Vort Hjem, du danske Jord, 
hvor Lunets lyse Sønner hor ; 

dugsvangre Dal 
med stridig Al 
og hylde Klitters øde ; 

del dufter i dit Tungemaal, 
en Blomsterskuret 
af Rug og Kløver røde ; 

vi favner dig i Angst og Fryd, 
vi savner dig i Nord og Sya, 
vi harmes, naar vi hører 
din stumme Klagelyd. 

Vort Hjem, du danske Jord, 
der haabsom grøn af Havet gror, 

gavmilde Muld 
med Mindeguld, 
der klinger under Ploven ; 

Himmel hvælver højt sit Tag, dm 
i bløde Drag 

langs Fjorden bisamer Skoven ; 
vi værger dig I Armods Knag 
vi sværger dig, i hvor vi gear 
al trænges, hvis du nues, 
til Værn omkring din Vaar. 

L. C. Nielsen. 

En pinlig Situation. 
Af Gunnar Glunnarrren. 

_0_ 

(Fortsat tre forr. Nr.) 

Folkene kom langsomt ud fra 
Lukafet, og sled og saa fra den 
ene til den anden, — Jøn Vand-
mand stud læriei mod Rælnieeti 
og !tøjlede og havde ikke sine 
drilagtige øgte fra Kaptajn ;n — 
det korn han sgu for Resten til at 
angre, og det til G21,115. Far Inde 
]tan var holdt op i Tide, er det 
sgu ikke udelukket, at lariplajnen 
havde ladet sit; sige. 

Naa, Kaptajnen lod imidlertid 
acuri han ales ikke saa hane 

— Sæt en større Klyver forl 
kommanderede han Folkene, — 
I,PS Rebet af Fokken l. malme han 
dernæst og saa ioragretig hen paa 
Styrmanden, der nu var begyndt 
at blive noget betænkelig. . 

Da Fialkei.e stod lidt tøvende, 
og ikke rigtig vidste hvad de skul-
de gøre, -- de var jo slet ikke 
validt til at ble e kommanderede 
al Kaptajnen, — blev han helt ra• 
sende, og. gentog brølende sine 
Ordrer, som han tiu ledsagede 
med de frygteligste Eder og For-
baridelser, Og da Styrmanden sta-
dig ikke greb ind, begyndte Fol- 

Man kan vanstrelier tænke sig 
selv det mindste hollandske Land-
skabsbillede uden Kanaler og Vind-
møller, og de sidsie e; næsten 
utallige. Men Hollænderne be-
nytter ogsaa deres Vrndrnedler til 

næsten ethvert Erhverv. De maler 
Kornet, saver Træet, skærer Tobak 
eller maler det til Snue, knuser 
Skærver og - hvad der er del 
vigtigste af alt — pumper Vandet 

kerte omsider langeontl at udføre 
Kaptajnens Ordner, skønt enhver, 
der blot havde sejlet i syv Dage 
da maatte kunne se, at all hvad 
Kapiejnea beordrede var ravrusken-
de galt. 

— Jeg skal dog vise den hov-
ne Blære der, bemærkede han til 
mig og pegede haanligt paa Styr-
manden, -- at der er flere end 
ham, der kan føre en Skude. 

Jeg svarede harv ikke. Hvad var 
der at svare ? Jeg stod og anede 
ikke, hvad jeg skulde gøre. Men 
de Seurien pludselig begyndte at 
krænge voldsomt, lagde jeg den 
uden at vente paa Ordre ug saa 
ubemærket som der var mig mu-
ligt, lidt nærmere h] Vinden. 

Men kaptajnen opdagede det 
alligevel straks. 

— Hold dig til Stregen, Mand! 
— Hvad Fanden skal det betyde? 

Jeg svarede ham ikke — rørte 
heller ikke Rallet. Saa skubbede 
han mig til Side og greb selv Ro-
ret. 

— Skrub af I sagde han. — Gee 
hen og hjælp de andre med Mere-
sejlet. 

Men i Stedet for at gøre, som 
han befalede mig, gik jeg lige hen 
tit Jørn Vandmand, 

-- Styrmand, seede jeg, lad del 
nu være godt om ikke for andet 
aaa fur Skudens Skyld. 

Styrmanden var som sagt holdt 
op med at fløjte -- han stod og 
saa mer og mer betænkelig tid. 

Jeg vidste nok, at Manden  

op La Marsllandels G rafter ud i 
Kanalerne, da Landet ellers,  snart 
vilde forgaa af Fugtighed. 

Ved gunstig Vind kan en af de 
større Møller hæve ikke mindre 
end 95,000 Potter Vand fire Fod 
højt i Minuttet, 

Saaledes har den snilde Holaen-
der taget det ene Element i sin 
Tjeneste tor med det at bekæmpe 
det andet. Ikke saa sjelden bliver 

Var galsindet, svarede han spagt, 
men Jeg anede sgu ikke, at han 
var smeden en forbandet Idiot! 

— Han er i Stand til al sejle 
Skuden i Sænk hellere end al gi' 
sig, bedyrede jeg — skønt jag 
egentlig ikke troede del selv. 

— Jasaa, svarede Jøn Vandmand 
— og var piudselig et fornuftigt 
Menneske igen, — ja, saa er der 
ikke andet for „ . 

Han gik lige hen til Kaptejnen. 
Saa, Kaptajn, sagde han gemyt-

lig — saa, Kaptajn, skal vi nu 
ikke slutte Forlig, Jeg ser at jeg 
har gjort Dem Uret. Lad os gaa 
nedenumies oo faa en Grog paa 
det. 

Men al hans Vealighed prellede 
at paa Kaptejnen soni I lagl, der 
falder mod Is. 

— Hold Kæft I svarede han Ind-
ædt — og andel svarede han ikke. 

Jøn Vandmand maatte opgive 
at formilde ham. Rystende paa 
Hovedet kom han hen, hvor jeg 

stod. 
— Nu er gode Read dyre, sag-

de han — og hans Stemme var 
saa blikstille, at jeg ligefrem kom 
til at holde al ham al den Grund, 
for jeg anede at det var fordi det 
gik ham til Hjerte med Skuden. 
--g Paa denne Vis, blev han ved, 
— gear jo det hele ad Helvede 
til -- Ond forlade mig, og det kan 
jeg takke mig selv for. 

— Ja, er der ikke andel for, 
svarede jeg, da ja g troede, at han 
nødig vilde 'mester' det, saa mart  

ogsaa Hollændernes Rigdom be-
regnet efter hans Møllers Antal — 
man siger ikke ; den og den har 
saa mange Tønder Land eller saa 
mange Tusinde Gylden, men -han 
er en Mand paa 10-12 Møller." 
Hollands Landbrug er afhængig af 
Vindmøllerne, uden dem vilde der 
ingen Velstand være i Landet. 

vi anser' se at overmande Kaptaj-
nen, For det skulde gaa underligt 
til, og jeg, som dog har sejlet en 
Del part disse leanter skulde tage 
meget fejl, hvis vi ikke med den 
Kurs, vi nu har, 'styrer lige mod 
Kolsviknrgrundene. 

— Ja, det samme har jeg tænkt, 
svarede lian — og nu først lagde 
jeg Mærke tit, hvor nøje han hele 
Tiden gav Agt paa enhver af Kap-
tejnens Bevægelser, — men han 
tog sig Rtg °laer med, da han gik 
op. Og skønt han har drukket en 
Del, saa er det dog ikke mere end 
saa, at i det Humør, ban nu er i, 
fejler. han aldrig et Skud, — du 
har jo selv set, hvordan han kan 
behandle en Revolver, naar han 
her faael lidt at drikke. Og slipper 
vi levende i Land, er der ikke en 
Sjæl, der kan gøre ham noget for, 
al han har skudl en eller to eller 
flere af os helt eller halvt ihjel. -
lur han kan jo føre Vidner pas, 
at del skete 	Mytteri. 

Saa stod vi der og vidste ikke 
vore levende Rand. 

- - Vi kan jo slippe levende fra 
et Skibbrud, skønt næppe Ira Kols-
vlkurgrundene, blev Jøn Vandmand 
Ved,  — Og vi kan jo I hvert Fald 
iklie forsvare overfor vore Koner 
og Børn at Inde os skyde ned som 
Hunde af en gal Mand. — Fanden 
skulde la' ham ! 

Jeg syntes, jeg Irreelle give ham 
Ret. Men saa fik jeg den Tanke, 

at jeg inasske under Passkud af 

ville tele Kaptejnen !il Rette, kun- 
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de ae mit Snit til at liste mig bag 
ram ham, - (tg jeg slentrede lien 
imod ham. 

— Hør no her, Keptejn, begynd-
te jeg forsigtigt. 

Men ireniske Anede han alligevel, 
hvad jeg navde I Sinde, for r sam-
me øjeblik havde lian Helulden i 
Lommen, og jeg ljernede mig 
slukøret. 

saa er der egentlig ikke me-
re at fortælle om den I nr. Det var 
Vanvid, soul han bett audlede Sku-
den, fuldkommen Vanvid, -- og 
da der altsaa ikke var noget at 
stille op, krøb jeg ned I Lukafet, 
for ikke at -være Vidne til hvad 
der foregik. Del var jo en Mis-
linndhng af den allermest oprøren-
de Art. Et Mord var del, jagu var 
det saa I Og det var navsten værre 
at se Pair, end um det havde væ-
ret et legende Menneske, det var 
gaael ud over, for Skuden kunde 
jo ikke engang give et Kny. 

Naa, jeg laa saa der og var ra-
sende og lige ved at græde at Ar-
rigskab, — dog stadig uden helt 
at opgive Haabet om at Kaptejnen 
vilde indse hvad han var i Færd 
med, inden det var ior sent, -
da vi pludselig stødte. Jeg kom i 
en Fart ud at Køjen, kan De ban-
de pas. Men da jeg kom pas Dæk, 
laa vi allerede og huggede og fik 
den ene Styrtese ind over os efter 
den anden. Saa var det jo klart, 
at vi var færdige. Og hvor tror 
De vi var rendt pas Land ? Lige 
præcis ved Kolsvikurgrunderie, -
som jeg havde spaaet. Det mest 
forbandede Sted at strande paa, 
man godt kan tænke sig. — et 
Sted, hvor der simpelthen altid er 
Brænding. 

Jeg bad mine Banner, ligesaa-
godt først som sidt, og saa krav-
lede jeg til Vejrs i Formasten, sam-
men med de andre, undtagen Kap-
tejnen. Jeg saa lige et Glimt al 
ham, da han balancerede fremover 
Dækket, ligbleg var han i Ansigtet. 
Han forsvandt i Kahytten — og 
siden her jeg ikke set ham mere. 
Jeg tror ligefrem at han skamme-
de sig for meget til at forsage at 
bjerge Livet, og del havde han 
ogsaa Grund til. Men noget har 
der dog altsaa alligevel været ved 
ham. For de rene Stympere sætter 
jo under saadanne Forhold al 

Skam til Side. 
Her afbrød jeg (Jamie Runki'a 

For trel lin g. 
— Forsøgte I da slet ikke at 

sætte Bande ud ? spurgte jeg I 

UFfloilrdsls:rmin  
dig haablerst, svare-

de han med en uraalmorl tg toe. 

studs og ledsagede sine Ord med 
et for mig lidet smigrende Blik. 
-- Naa, jeg hang saa der mellem 
de andre I Masten, og ventede 
paa at Bramdragen skulde faa 
Bugt med Skuden. Det varede 
vist del meste af et Par Timer, 
inden Masten Kaldt — for det var 

en Stadsakude, ,Solveig', som 
jeg vist forøvrigt allerede har be- 
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mærker, ses solid som de slet ik- 
ke bygger dem mere — og da 
var Lønningen forlænget knust og 
Skroget havde allerede pløjet sirs 
dybt ned i den sandede Bund. De 
kan tro det var el Slid at holde 
sig fast, smulen som Skuden val- 
[ede. Mens jeg huns der og ven- 
tede, fordrev jeg Tiden med at 
misunde Manerne, der fløj frem 
og tilbage inde over Klipperne 
paa Stranden, og skreg saa fornø-
jet som om Brænding og det hele 
bare var evig Sjov. 

Nas endelig faldt Riggen — for 
en vældig Ser, og da vi saa las 
og flød I Lre, inden vi helt blev 
løs fra Skroget, var vi kun fire 
tilbage pen Far-masten, De andre 
var skyllet væk, nogle nf dem vor 
det lykkedes at redde sig op pas 
andre Planker, 	an blev der 
rc Miet syv af enogtyve. Del vare-
de kun kort med Brusebadet der 

Læ, heldigvis, i'or det var langt-

fra  ies"hagellgt. Sart ko m vi løs ni 

Skroget, og mur begyndte der en 

Sejllads 	hvis man ga kan kal- 

de det estraden - — som jeg heldig-
ss  ikke 11ar .egelenet Magen til, Vi 
drev hid og rfsel i Brændingen, næ-

alen mele tins  'er end over Vandet, 

og nærmede os .un langsomt Lune, 

saa stærkt var 1.1-rsuget. Nas, vi 

havde del jo foiho elegis god', ef- 

ter Ornstrendighedmer,e, og Idet-
rifindste jeg Idsgeee iG ke. Og det 
gjorde de andre saansr Bild heller 
ikke. Nalr el eg sjæl, den Garig 
imellem kunde komme L I ef veks- 
le et Par Ord, lotsereele vi et trolde 
Humøret oppe ved rit I,3rbande 
heade Kaptajn og Styrenet 	og 

de Forbandelser var heade' 'saftige 
og velmente kan De rolig' stole 
pas. Men saa skete nitsea det, 50111  

skille os ad, og det saa regre'elt, 
at da jeg geusna de andre 
al dem gensaa jeg for Resten al- 
drig mere 	var de havnet der, 
hvor vi alle omsider skal lande. 

Og det, som skilre os ad, var 
en Brands(' — saa vældig som jeg 
aldrig har set den i mit Liv, hver-
ken før eller senere. Jeg saa den 
ikke før vi havde den lige over 
os — men jeg eidaie i samme 
øjeblik, at den vilde skylle Ma-
sten ren, — og del gjorde den 
ogsaa. Og jeg var ligesan forbav-
set sum en Hvalp, Ger har tastet 
sin første Dukkert, de jeg skuede 
Dagens Lys igen — for jeg havde 
sgu ikke ventet del. Ja, jeg var 
saa forbavset, at det ikke undrede 
mig en Smule, at Masten saa lige 
ved Siden af mig, lige til at hage 
sig fast i pasny. Det eneste som 
undrede mig var, at jeg ikke saa 
Spor til de andre — og saa har 
jeg senere tænkt, al det var det 
eneste som der ingen Grund var 
til at forbavses over 	 
jeg taa til Masten, og saa blev 
jeg endelig skyllet i Land. Det 
første jeg gjorde, da jeg havde 
Fødderne pas rasl Land, var at 
jeg takkede Vorherre — og der 
var ikke mer end rimeligt. Og saa 
tog jeg ,mig en Skraa. Og dermed 
sar den Historie ude 	for mit 
Vedkommende. Og jeg vil inderlig 
høløbe, at jeg aldrig nogen Sinde 
skal opleve noget lignende. For 
det var som sagt en lorbandel pin- 
lig Situation 	 

Ja, det skal De ha' Ret i, 
indrømmede jeg med Overbevis-
mug, — men sig mig : hvad tænk-
te De egentlig, da de Isa der 
klemtet til Masten og pludselig 
saa 13raadeerser over Dem ? — og 
troede al det hele var forbi ? . . 
For det tik De ji Tid ril at blive 
klar over, ayntes jeg at jeg kunde 
fresier, 

Gamle Runks satte sit tømre Glas 
ha sig og las fodr avrør pas 

Hvad jeg tænkte? svarede 
ban undrende. e- Mari tænker vist 
ikke ret meget, mur men er aaa- 

dan søllet, det har man simpelt- 
hen ikke Tid til 	 Men nu 
De siger det 	• • 

Han sad et øjeblik eftertænksom 
og for sig med Fingrene gennem 
det krusede Skæg, 

—  Jo, nu har jeg det? — han 
slap sit Skæg og slog et Knips 
med Fingrene. -- Jeg tænkte : 
Nas, inaelnn skulde du allsaa en- 
de . 	. 

Fdnen. 
I de svellsIske Bjergdale bebu-

des forarret ved „Fønen' —  en 
hed. Søndenvind, som pludselig og 
yiedaemt blæser ned fra Gletach er-
/centneret: og næsten pert en ene-
ste Nat forandrer hele Dalens Ud-
seende. 

Carl Durnreicher har herkievet 
Fønen i tiedensIvnende smukke 
Digt : 

— Det var Fønen. 
Det var Fønen . 

Dalen vuagnede ved Lyden : 
hundred Vandes Tordensyden 
i den umatieklare Nat, 
og Lavinens dumpe Drønen 
gennem sneialdsrunge Krat. 

Det var Pøllen i sin Vælde 
f a de glclsciicrholde Bjerge 
Dst var Vaarens vilde Værge, 
Svøben, skabt af Ild og Blæst, 
sgin blev svunget for at fælde 
Vinterritens sidste Real. 

Rodløst rokked Lærketræet. 
Fyrrens koglebrune Grene 
knaged mellem Skredets Stene. 
Susen svulmed til Orkan, 
og en Las sprang bort fra Læet 
under Kløftens Kæmpegran. 

Og i Staldens lune Mørke 
bræged Geder eller Hyrden. 
Bjælker sukked under Byrden, 
Luger klapred ud og ind, 
giseenrie ved Nattens Tørke 
og den ørkenhede Vind, 

Men da Morgenlysets Beige 
,'tævede de røde Kamme 

den biege Stjerneramme, 
fart et af den nære Sol, 
sang  I Flok og fløj i Følge 
mjøded, Sner og Guldpirol. 

Det var , t̀enen. Det var Fønen I 
Og paa  Sa. ter-Bondens Finger 
sad med Solekinskla re Vinger 
en rubinrød Diaabe Blod. 
Varsomt med Merielismen 
i sin aabne Dør ban med. 

Svendborg leryeeltue 

sKobenhavn• skriver i At hedning 
al 25 Aars Jubilæet . 

Ingen al Svendborgs Virt'fsont-
heder har I samme Grad "in 
Svendborg Bryghus gjort Bys'n 
kendt viden one Del blev grund-
lagr af Konsul Valdemar Hansen 
og Ingeniør R. Lynart, men oser-
gik straks efter at Brygningen var 
beg reit rit et Aktieselskab, hvis 
Bestyrelse bestod al Konsul Veld. 
Hansen, fhv. Skovrider Lynran og 
Konsul Riber. Konsul Vald. Han-
sen blev administrerende Direktør 
og Ingeniør Lynran dets Driftsbe-
styrer, 
Svendborg B yghus har i Aar be-
slaget i 25 Aar, og 17. Maj var 
Jubliseuemsdagen. Af Bryggeriets 
Produkter er navnlig Øisollen 
sBocli• kendt, og „Avensiedlet", 
der har tilkæmpet sig en førende 
Stilling paa Malt og Sundhedsøllets 
Ornraado, „Avenardiet" er særegent 
for Danmark og fremstilles kue 
paa Svendborg Bryghus. 

Bryggeriet har naturligvis  heft 
sine Genvordigheder, men har op-
maset en smuk Position i vor hjem-
lige ledustri. At der altid har væ-
ret udmærkede Arbejdsforhold pas 
Bryggeriet, fremgear el, at en stor 
Del af Arbejderne sammen med 
Bryggeriet kan holde 25 Aars Ju-
bilæum, ligesom dets Startere har 
varetaget Dra egenes 	['ficusser 
gennem hele Perioden. Desuden 
har Seigedirekler V. Chr. Pingel 

ca. 24 PLAT været kny "e• -i-  Vi I . 
som heder. 

Ineral vandsfa brik en 
”Itornholm- 

I Sandvig, der i den scne-e Tid 
her ført en tilbagetrukeee Tilvæ- 
relse, aaar nu ind til en giv Ære 
i Anledning al Opdagelsen af de 
rediumholdige Kilder I Sanevig. 

Fabrikken er nu overraget af 
Premierløjtnant, Brygmester C. E, 
Koefoed (se ornat. Annonce), som 
synes at have alle Betingelser for 
a! kunne præstere el førale Klat-
ses Produkt, idet han hl.  a. pas 
,Carlsberg" og „Trihnrgs har haft 
Lejlighed til at komme elendigt 
Ind I alle Brsggerkunatens DE Mi-
nernlvandistabrikalionens mange Fi-
nesser. 

VI ønsker Held og Lykke med 
Foretagendet. Andetsteds i Bladet 
har vi omtalt Svendborg Bryghus' 
25 Aars Jubilæum i Anledning af, 
at ovennævnte Bryghus vil faa De-
pot for Bryggeriet. Efter Strejken 
vil man Misse kunne las Lejlighed 
til al smage dets udmærkede Pro-
dukter, 

Den italienske diktatoriske Mini-
sterpræsident Mussolini er kendt 
som en begejstret Dyrker at Ride-
Fægte- og AutomoblIsporten, og 
ved Siden deraf har han Ord for 
af være en stor Dyreven. 

Vort Billede viser den berømte 
Mand legende med en Løveunge, 

er 
4 Leds) sælges særlig billigt, 

Vi sælger 
Kotojr, Kogrimer, Nvese-
grimer. Fortujr, Tojrepaele 
Store Hinge og alt Tilbehør 
hertil al bedste Slags særlig billig 

Dusinvid. 

Nordlandots Halideishus 
Gode bornholmske 

Spegesild 
IS Kr. pr. Fjerding plus 3,50 pr. 
Træ i 

Nordlandetstlandeishus 

AI Syning oriloresit.  

Rugeæg 
af terme hellenere er ril Salg hos Lader og Trådlaj 

!Italer Nielliee. Allinge. I 
tral i Varehuset.  	i  

Hotel„Rammeliste Andeæg 
og smal Æffinger er itu Salg hos 

er re,abnet 	 Andreas Chriatianfien 
og aet-milde' del irrede Publikum. 	 ved Linueleaerd. 

Ærb. 

Rigeligt Lager af 

I smag øv sene Sække. Birligsre 
••••••••••••1111,11 
 • • 

Dagspris. 	 Biografen. Noritiludels 
A bleier.' Irlskhreendt 

	 Søndag din 25. Mej XI 8. 

Portland 
Cement Xatharina Ben 2. 

af Ruslad. 
Nordindels gedekilos, 	Fri pragtfuld Eftm fra Ruslands 

El stort bittert« Skuespil 
I 7 Akter. 

Stormaeterid med store 
Masseoptrin. 

• • 
•••••••••••fiffill 

1(alkhrænderiel, 
ved Allinge. 

Tirsdag den ,t7. Maj kan fan 
friskbrændt Kalk. Læsket Kalk ha-
ves altid pas Lager og kan ovn 
fans I mindre Partier I mil Hjem. 

P. I.. Holm. 

6-7 Personers 311 
udlejes. — Henvendelse Tlf. (-pc), 
Allinge, 

Luds., C Nielsen. 

• Nu er det Tiden 
der bærer der betegnende Navn til at købe et Fotngrallapprt 

eget Dyr, og, skønt han vel nok 
er en af Verdens mest optagne, 
mest aktive Statsmand, Nar han 
dog Tid til daglig at lage sig en 

,Italia^. Løveungen er Mussolinis rat, Største Udvalg i Kameraer 
og Tilbehør til billigste Priser. 

og kopieres. 
TIL Il. 	 11. C. Land. 

Plader og Film fremkaldes 

lille Legetime med halte — altara 
Løveungen. 

— (et Par nye Arbejdsbenklæder, 
Bruge og Maske-tjekke) er 'tjurer 
fra en Cykle udenfor Rø Afholds-
hotel den 1. Maj. For Oplysninger 
gives en Decer af 10 Kr. 

Karl Hansen, 
Stenhugeer, 

En æld e, skikke:le 

Hest 
til at gad tur Malkevognen ønskes 
til Købs. 

Funeh, Linderagaurd. 

Flink ung Pige 
karl taa P1 ids ved Husgerning I. 
Jule 
!Ragelse!' du Nords Udsalg, 

og 
	 Anine e. 

llordolffis 	ug 
Andeæg 
	

flil[liumcilronsoduatid 
saner en Fastvogn og au Teapien-  fra Mrneralvandalabriken ,Born-
dre et til Salg. 

Jakobsiumde, Klemensker. 
Janus Hager, 
	enhver Forretning i Allinge Ns 

Sandvig. Vandet indeholder 35 
Macheenheder opløste Radiumsake 

holm' a Sandvig kan tru tan i 

(ægte Radium). Priserne nedsatte. 
Kvaliteter' forbedret. 
Bruges oventil. 

C. E. Koefoed, 
exam. Brygmester, 

Medlem af Dansk Bryera:earerferen. 

All loge-Nandvig 
	Mægtigt Prisfold pita 

Ungdomsforening 
afholder Hediemsball Sonder 
den 25 da. Kt. 8 par, Christenaene 

Niedlemitenode den 4 re Juni 
Kl. 7,31) sururne Sted. 

itestyreleen, 

delby Christiansen. 

Sophie Holm. Spise-Kartofler 

Chili Salpeter 
cr til Salg 

Tyskegaard, Rutsker. 

i Sække a 5o kg 	Fortrinligt Kraftfoder til alle Kreaturer. 

Billige Priser, 
Torrot stor Hajs. Prima smalt Honsentajo, 

Store danske Hvedeklid. Grove engelske Hvedeklid, 
Hvede, Byg, illandmwdkorn, Vaegtig 

Alle Foderstoffer sælges ril nye og lasere Priser. 

Frisklavet Klidmelassefoder 

pea Lager. — 2 Ukrndtsharver med hule Treug er (e Leds 

Nordlandets Handelshus. 

Roefrø-Saamaskinen 
„NEW MODEL” 

Nordlandets Handelshus. 

Mussolini leg er. 

Overrfltareagferer 

2ojesen Xofoed, Rønne 
eini. $urrt.er.gadn 17. 

Inkassation, Dekumentikrivaing els. 

Trælles I Hasle OliNdiiiz Forold 

i Sække er pas Lager. 	Større 
Padler faer en exe* Rabat. 

En 'Pakke, indeholdende 

al Slags Sukker 
012 Vi ti D ilg„' !eder r e rem Puster 

lut de gode Kvaremer 

~nørk. Bageri flormel og 
blandet dansk Flormel. 

Nordlaudets 



teessens Varepriser. 
Ubleget kipret Twistherred 

do, 
do.• 

Bleget Lagenlærred 140 cm 
- 	Lagendowlas 

Linned Lagenlærred 
do 	 ubleget 8 : 4 

Dowlas 70 cm bredt 
Medium 
Kulørt Satin i mindre Maal 
Sorte og kulørte dob,elt brede Lastinger 

Ensfarvede Kjolefrier 
Dobbelt bredt Frotte, stribet og ensfarvet 
Uldmousseliner 
Bomuldsmousseliner 
Uldne Kjoletøjer i mange Farver 
Khakistolfer til Drengetøj og Herrejakker 
Bomuldstøj til Kjoler og Forklæder 
Rød Dynesatin • 
Stribede Dynebolster 
Binat og sort hvidtprikket Sirts 

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

3 65 
3.25 

• 4,65 
2,20 
0,96 
1,10 
1,25 
3,50 
1,65 
2,85 
3,25 
0 75 

2.65 
160 

1,10 
2,50 
3,00 
1,45 

Pr• 
enkelt 
bleget slidstærkt 
bred prima Vare 

Rigtig gode kantokaarne 

Udskudsbrædder 
har vi nu løse og kan etispedere alk Længder al saaveI 3/4  Toni som 
1 Toms Tykkelse, og til en meget rimelig Pris. 

Alle Slags tørre Planker. Brædder, lArgter ug Sparrer 
sælges og giver vi stor Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi s miger de lied* Sorter, som kno skolies! 
Store engelske haandpillede Derbyshire 
Knuste og harpede London (:nskoli g Nr, 1 
Harpede Noddekul. 
Newcastle Smedekul Nr. I. 

Nordlandets Handelshus 

01,00000006~11,0•09101111~~ • •
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BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

Ofr. Chen, teessen. 
Telefon 100. 

Seoloudslyr o,g Gardiner. 
tiabeHusk, nasse De sexl 

	

es Sengetøj kik Gardiner, 
at vi altid fører ee allerbedste Kvaliteter i Uyneaann og Bo-
sier i fleie KuIceer samt Lagenlærred I Bomuld og Hør. Fjer og Dun. 
Ligeledes et pænt Udvalg i Gardiner i nydelige Monstre III dun 
allerbilligste gamle Pris, da Varerne er indkøbt r Fjor. 

Vi har selvfølgelig ogsaa stort Liger I andre Varer og Bom-
uldsvarer til samme billige Pris. De tjener Den en od D iglørt ved 
at gø e Deres Lidkøb hos mit i M.inufakitrvarer. 

.AanJen. 

2 Par Stavseler 
og 2 Re&;inlækkener er til Salg. 

Slagler Kolod, 
T11. Sandvig 31. 

Kjoletøj. 
Et pænt Udvalg i. uldne Kjoletojer. sort og marine Serges, 

Urdmousselin, Bomuldsmous;elin, Frotte og andre forskellige Vaske- 
stoffer, 	stk Et vort Udvalg i Damelinned, Underkjoler. Skorter, 

StrdmPer, sorte og kulørte i Uld og Bomuld fra I Kr. 
Mereiriser-ede Florstrnmper i mango Farver og Kvaliteter. 

Golftrojer til Damer og Bern, i mange Farver og til forsk Priser. 

De køber altid biliigst hos 

dens Xansen, 	 

Strikkede Spaseredrauter 

ownt Bohave, hvoraf 
myr e; I Chatol, 1 Chaise-
long, 1 Bornholmerne, Bor-
de, Stole, Senge nr, ni saml en 
Skomager-Symaskine ng an-
det Skrimagervrerktøj sælges 

paa 
Nordre Kirkebogitard, 

Klemensker. 

En ældre god liodeko og en 
i/4  Aar gaminer Kvie er til Salg 
SHIllii1C Sled. 

Læggekartofler 
og Golf jakker faar de bedst og billigst hos os. Smukke (Racen- og Kejserkrone) 

Sfersle Udvalg i 1/11108111okt 
sorte og kulørte uldne i 	og Bomuldsmousseline, Frott‹', 
Zephyr, Bomuldskjoler 5.50, Flonelskjoler 8,25, — Bluser, 

• Jumbers i 	og Bomuldsrnousseline. Nederdele, Golftrøjer 
Uldjumbers m. m. 

Magasin da Nords Udsalg  
ved Victor Planek. 

FROTTE! 
Benyt Lejligheden 

Et Parti FroW dobbelt bredt i smukke Mønstre og 
Farver, sælges saa længe Lager haves for kun 2 Kr. pr. m. 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstragode Kvaliteter af hver Slags 

1-11tile Snedinge Ærter. 
Ægte GI:crt0 .Feter. 

Rene fine Vikker. 
Vil. kel)] andstcd. 

Gni Na-sgaard-Havre. 
Scgerhavre, 

Toradet Ityg. 
Seksradet Byg. 

Formdigt. Grnabarre, 

— Alt fortrinlig egnet til Saasæd sælges til meget rimelige 
Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Vort Arbejdstøj 
er det bedste og stærkeste til Prisen. 

Graa Buckskindsbenklaeder 6,50 
Blaa Maskin 	do. 	7,00 

do. 	svære do. 	8,75 
Molskindsbenklæder, extra svære 10,00 
Hvergarnsbenklæder 	12,00 
Maskinjakker 	 7,00 
Blaa Overalls 	 8,00 
Svære amerikanske Overalls 10,00 

U I d 

s Silke 
og 

Bomuld 

'Bedst og 

Det største Lager 
og de billigste Priser 
finder De altid hos os. 

81ruhallelle 
ere,  hjemkomne og 

sælges i Aar meget 

billigt. 

Se Priserne i vore 

Vin duer. 

En Del Hatte fra 

i Fjor sælges til halv 

Pris. 

illigst Sorte IllOmultisstromper 0.85 

i 	Svære ribbede do. 	1,50 

Sorte Mako 	do, 	2,00 

Fine Florstromper 

I alle Farver 	2,50 

Svære TraatIstrumper 	3,50 

Silkestrømper I alle Farver. 

STRØMPER 
ri 

glornutbet k■ stribei5Est5 

Klemensker Cementstøberi 
ved Mintzegnard — anbefaler Cementvarer til moderate Priser. 

Tagsten — Mursten — Blokke — Brondsten 
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller 

W. Schou, Aarsballe. 

Nordlandets Handelshus, 
Golfjakker i 6 forskellige Farver, heluldne fra 13 Kr. pr. Stk. 

Nordlandets Handelshus. 

Møbler her, Møbler der, 
Møblv bst hos etli; isse, 
I d e 	 , ri Tr. 	rier 

I' • 	. 

II Chr. PM Mobelsemikeri. 
Allinge.  

Mik. Billeder indrammes. 
Størs:e Lager i Rammelister. 

Spiralmadrasser, Feltsenge 
02 Barnesenge Leveres til smaa 
P, iser. 

Andeæg 
er tel Salg hos 

Niels 

Dæk og 813ilger 
i stort Udvalg dl 1iilge Pr ser. 

.7K. C. Yuncfi. 
Allinge. 

Stovter merl Trhoolle 
og 1 rEeskosti,vici s) es til Søtrug 
og Landbrug af Skomager 

IIIffidmen, Tein. 
Bunde sættes I Støvler og Kap-

sko. Al:e Strnrelser. Filisaali.1 haves. 

Cykler. 
Nu er Tiden inde til at købe 

sig en ny Cykle og den købes 
i ,  bedst hos 

1F. e. Signefi. 
Allinge. 

I.,4:eret er !Ina sine, al alle kan 
bh e forsynede. 

Fører kun gode Mærker. 

Acedeskabe 
til Flyttedagen er paa Lager. 

Snedker Pihl, 
Tlf. K:emers n. 13. 

3 Lflektur 
— eller Kvier ønskes til Købs fra 
sunde Besætninger. 

Ko foed, 
Nordre Kirkebogaard, Olsker 

Det hænder 
for eller senere, at,De harkBrug 

for en lille Annonce. Et Værelse 

eller en Lejlighed ledig, brugte 

Sager til Kiih eller Salg, Under-

visning. Pension eller andet . . 

Husk da, at Nordbornholms Uge-

blad har den største Udbredelse 

her paa Egnen og at det koster 

mindst at avertere i vort Blad. 

er til Salg. 

Nordloodels lloorleishos 



Porcelæn K allfettel 
komplet til 12, Personer 

emileter vi for kun 

o Kr. 
pr. Stel (30 Dele) 

rt!9f,iit 0r Prdlildrorrelnino. Filmede' dansk Fiebritat 
i 3å 1Ly %Muer. 

fiiona=r)apeter er ,dansk Xr6eide 
og er stærke og holdbare i Farven. 

Eneste Lager i Allinge er hos os. 0 o o Vi har i Aar sælig 

smukke Mønstre og meget stort Udvalg. Priser fra 30 0. RI. 

Chr.. Kofoeds Papirhandel 
Tlf. 138. 	 ved Skolen, Allinge. 

Stor* Lager d frdigslecie 
Nu til Fora/teet er en Mas re Klædninger hjemkommet og 

sælges endnu til gamle Priser. En god kulørt, tilridning fra 37-39 
-55 Kr. Fine Kningarna Klædninger. Brune og grenmelerede 
75- 55-90 Kr. Fine ;egteblan Sorgen Klxiluinj,er 115-120 Kr, 
Ægtehlan Cheviot K;iednin,,er 65-70-75 Kr, Motorjakker 
Sorte og blanke (tegnfrakker. Olie Benklæder. Trøjer og Kapper, 
alt i stort Udvalg, 

Ileatillinger pro. Kiredninger efter /Itars1 leveres i 
Løbet al Isa Dage, For solid Syning og Pasning garanteres. 

Ægteblaa Cheviot Jakkesæt til store Drenge fra 55 Kr 
Mittroresart med lange og korte Benklke,ler fra 22 Kr, Blaa FIsker 
Benklæder og kulørte ekstra Benklæder i mange Kvaliteter og Priser. 

Stort Udvalg i Halte. Spertsisszer, kasketter, Nan-
chetakjerter, Kaver, Flipper og Slips - alt i gode Kvallter til 
billigste Pris. Gal derfor Deres Indkøb hos mig. 

Jens Hansen. 
1111=1■111■11101■011111ffill 

Alle Mennesker, 
som har aet, hvorledes 

Bornholms lioveidliNdildrille, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højt:Ina Produkt til sine Maa!-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

En Sending Uldmousseline . meget fine Kva-
liteter 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. m. 
Moderne mønstret 	 4,50 - 

Nordlandets Handelshus 

Gardiner. 
Se vort store Lager af hvide og eurii Gardiner før De 

køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i Septem-

ber ifjor, ligger Prisen betydeligt under Dagsprisen. 

Nerhinnbett txnbeNhts%. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
Raiumek-alseadvig 

t) 
Fra Rønne 

Nyker 
8,25 
8,42 

2,00 
2,18 

6,10 
6,29 

- 	Klemenker 8,55 2,33 6,46 
• Rø 9,11 2,49 7,02 
- Tein 9,26 3,04 7,19 

Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9.45 3,25 7,40 

-1- ) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Iliandvic-111arasee 

(t (tt 	(I 
Fra Sandvig 10,00 11.20 4,25 8,00 
• Allinge 10,08 11,28 4,33 8,08 
- Tein 10,18 11,39 4,43 8,19 
- Re 10,34 11,56 4,59 8,36 
• Klemensker 10,53 12 15 5,18 8.56 
- Nyker 11,05 12,28 5,30 9,10 
- Rønne 11,25 12.505,50 9,30 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

tt) Løber kun Tirsdag Tandas 
og Fredag. 

Bøn- og Helligdage. 
laasma-14aandvile 

Fra Rønne 
	

8,25 12,45 

Klemensker 
Nyker 
	

8,42 
8,55 
	1,02 

1,15 
9,10 
	

1,30 Ro 
9,23 
	

1.42 Tein 
9,33 
	

1,53 Allinge 
9,40 2,00 Sandvig 

n• 
Fra Sandvig 	10,05 6,00 

	
9,15 

- Allinge 	10.12 6.07 
	

9.22 
• Tern 	 10.21 	6,16 

	
9,31 

- Rek 	 10,35 6,30 
	

9,45 
- Klemensker 10,51 6,46 
- Nyker 	11,01 6,56 
- Rønne 	11,20 7,15 10,01 

10,11  
lo,nn 

å
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller turtrig 

ler De en Svend eller Lær 

ling, en Fodermester eller an 
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

e 1800 Hjem og læses af slus godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor tao 

godt som altid bringe et tilfreds-

slibende Resultat. 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen pas Readhuset: 

Udlaan hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9 

Hjælpekassen : Form& 0. Thorngren. 
passerer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbariest er aaben lor Gods 5-12, 2-0 
Kari nerkontoret ill- II og 2-4. 
Lune- Æ Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag ng Fred, o -1. 
Skandwavien-Amerikaltnien: 

Agent Otto tioraitzka, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Massen. Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 4-12 ng 2-4 
Toldkamret 5-12 harm, 2-5 Filterm. 

Klemens Jernbanestation 8-12 Fm. 
2-6 Eftm 

.Nord-(Hornholms Ugeblad" 
irrithrs I i! Antal a/ rnInas1 1750 tUrnp., 

eg forsendte gennem Postrauns1 'kW lyd 
✓ore Bud I Allinge. Sandvig, Okker, Rat- 
▪ er, Hi op, KlIPII‘ItIk‘r 

„Nord-Barallotau Ugeblad -
Ser dun startle thiArddali. 1 Nordre Herred 
bitre, last 1 dituri (fjern og ørne!' 81e 4,, 
ar hedlt III 4 rirrtdring. 

.Nard-Barnhalm3 l'veblud" 
,pusg.. run. 	 ...1•41' Arl 
meson, A•P •)f-1 L, 
1Y1., da'' , 	Irbnrtyer, 1 ,111".4, /Ir 

, Nord.Rornhallas Ugeblud 
• dgaw 4.1t ,  bredol, han b...4 7n pod olie 
POithonfQrtr :flint pug Mads's K...lahr. og I.  
offer 1 Kr. hairmarlig, 

Kædevarer, 
IFLetrijr 12' og 10. hvrelzgrImpr. Nmacg,.rimpr, 44eimr. 
%kaner, Kehind•ler. IllrIngkohler, Nødled. Eqffirr, Log_ 

roer ng Fjederhager. - S.rersre Lager. is li ,eve 

Allinge  Kolonial- og Produktforretning. 

Blod-Melassefoder 
- forlriwigi Fn ti,r tit 	 Kreer 	 phosfor” rebels-ligt 

Bledmelafteefoder 

Prima Switia.fnlier 1.1 F.,-.!11'PQ.e:A1" 	ii V‘vite hitir, i■aa 

Lager og tilhylles tit 	 wick Ild c',  igen Pa* 
og desuden it,,vt s 	 :,1 	Vndrrqtnanr 1:1 113- 

ligsle Dagspris. 

?,j1 irin (le ,Skofontaf- 	

▪  

forretning 

.14 	,/ 
w 

Nye FOIES-og Somodrakker 
Sorte og firlorte fatut forte og marine 

\19  +49 	apabicre'bragter 
er nu paa uger i et fuldt og rigt,otbigt 

ntoberne acoitcr, »dum Stoffer og -or.= 
arbefbning, alle Storretjer, ogfaa ef fra (tort 
Størrelfer. 

$ore %;rifer tigger bet»beligt. unher be flue
hcerenbe Zagorifer, ha alle Stoffer er ittbføbt 
af obebforretttingen inben 	 - 
»borfer vi ogfaa i ?lar fan fælge Port ::"Pettoj 
tit »ore beteubte fntaa 43rifer. 

Se 1)ort tager. 	itgen tt chet»aug. 

`Magasin du XordsZiddalg 
ved Victor fflancR,.gllinge. 

.ffie.11.1011~1.11~11~11111.10. 

Nye Sendinger og stort Udvalg af alle Slags 
Gravegrebe, Havempader, River, Skuffejsrrn, Itteki.e 

!stikne, Grensakse, Planteskeer ns. m. 

Eketramberke Staalskovle kltz Spader til Markbrug. 

Galvaniseret Heantraadstietning, 
alle Biedder, smakt ug store Masker, sailgis tit Pn-. sle,:,11WEI pr. Koral. 

Nordlandets (andeishus. 

Siede og bedste kvaibir 
Mine gode bekendte amerikanske Overalis og Trøjer i alle 

Størrelser bande til voksne og Bern. Prima Waa Melskindshen-
klæder og mange andre forskellige AchejfIshenktædrw. Trojnr. Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Børn. Alt i mægtigt Udvalg til smart Priser. 

Jens Hansen. 

7,40 
7,57 
8 10 
R.25 
8,38 
8,48 
8,55 


