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Den senderjydeke Folkefører P. Skan, Iinkhave. 

Humlebien. 

Du lodne Humlebi, dig har jeg kær. 
din Kløverfærden liver op 

1 Vangen; 
i lammeskyet Dis som Solskinsvejr 
din Brummen sætter Bas 

dl Lærkesangen. 

Naar Kvierne f lyse Rækker staar, 
mens Vinden skælmsk 

dem ind i øret blæser, 
du tar af Blomsterbægret 

hil din Taar 
heil ind mod deres vande, 

brede Næser 

Den røde Kløver lar  du ingen Ro, 
men sænker Snablen dybt 1 

Honntrigkanden, 
og malker Tøs sin yverlunge Ko, 
din Snurre durrer klangdybt 

imod Spanden. 

Du under dig ej mindele 
Arbejdshvil, 

men op og ned du uden Stands 
maa svinge, 

imens du synger som en 
henskudt Pil, 

og Solen glimler i  din 
gyldne Vinge. 

Du lille Spillemand, du Barn af Sol, 
du er som Sjælen i den 

danske Sommer, 
hvor Mejsen ruger mellem Kendte!, 
hvor Heet dufter, Skyer gaar 

og kommer. 

0, lad som du mig from' 
mil Kald forslaa, 

du travle Flyver over Somrens 
Banker, 

saa  fri og frank jeg tar min 
Sele paa 

og synger muntert, mens jeg 
Honning sanker. 

Jeppe Ankirer. 

Fra Iferregaardsjord III 
llusmodsliNd. 

geo- 

AI Højskolelærer Olaf Andersen. 

I Skoven, hvor jeg vandred, 
da jeg var ung  og glad, 
er ingenting forandret, 
ej Busk, ej Blomst, ej Blad. 

hedder det i en gammel Vise. 

Det lyder smukt, men det har in-

genting med Virkeligheden at gøre. 
Tværtimod, Billedet af det danske 

Landskab skifter fra Aar til Aar. 

Skove og Marker, Heder og Enge 

ser helt anderledes ud end for 20 

Aar siden. Og t den nærmeste 

Fremtid vil gennemgribende Æn-

dringer blive fuldbyrdet. 

Den mest fremtrædende af disse 

knytter sig td Overgangen tre Her-

reeaardsjord til finsmandsbygd. 

At en Udvikling i denae Retning 

er en samfundsmæssig Nødsendig-

hed. strut vistnok klart tor alle, 

Mange al os er okses Eli den Op-

!efterse, at hele denne Nydannetee 

vel  lege hi bedre  -Livikaar ion Me-

rrigmand, tit øget .Prerngang  og 
tykke for  det voksende danske 
Folk. 

Men den, der elsker dansk Jord 
og danske Mindesreaerker, kan ikke  

være blind tor, at Overgangen 

rummer 'en Fere iforl!,ereme Land-

skabers Skønhed og Egenart. Vo-
re gamle Herregnarde er historiske 
Mindesmeerker al Rang og deres 
Omgivelser rummer otte  en Stem-

ning,  der kaster Glans over Egnen. 

De brede Markers Poesi, den vel. 
gørende Hvile, som en vidtstrakt, 
bølgende Hvedemark skænker øje 
og Sind,  vil til  Dels gaa tabt, det 
kan ikke være andenledes. Men 
det kan Ikke allevegne være nød-
vendigt at omhugge de Klynger 
al prægtige Storirreer, der endnu 
hist og her løfter sig som Øer 
over det gyldne Aksehav. Dysser 
og Kæmpehøje mas kunne skea-
nes, Parker og Alleer frede', c.g 
Hovedgaarden vedligeholdes, tor-
saavidt  den har Værd  som Byg-
værk eller som et Stykke af For-

tidens Historie. 

Og der er paa delle Omraade 

sket Ting, som nødig skulde gen-

tage sig. Jeg lænker bl. a, paa to 

Gaarde i det nordvestlige Jylland. 

Den enes Hovedlod kom en Trd 

eller Udstykningen I Hænderne 

paa en Mand, der i Gaarden kun 
sag et Redskab 111 at tilfredsstille 

sin Higen efter Mammon. Alt blev 

solgt, Rub og Stub, Haven lagt 
øde, gamle smukke Møbler, som 
et nærliggende Museum havde 

ønsket at  Eje  — alt blev fjernet. 

Den enden  Gaard  las  tidligere 
omgivet af smukke, gamle Træer, 

der tillige  med et ær-rørdigt Vold-

sled giver denne Plet til en til-

trækkende Samlingsplads, den ene-

ste i vid Omkreds i den vinden!). 

ne Egn. En senere Ejer omhugge-

de uharmlijerligt alle Træerne i 

Vestsiden og for silde opdagede 

Omegnens Folk, hvad de havde 

mistet. 

Uvilkaarlig rejser sig del Spergs-

maal, om ikke den Art skamløse 

Hærgninger kunde være undgaael. 

I adskillige Tilfælde har Udstyk-

ningfornIngsforenIngen aabenbaret 

en ikke ringe Forstanelse. Den 

har ikke villet smige til hvem som 

helst. Alligevel er ødelæggelsen 

kommen, hvor man mindst vente-

de dat. Der  man  aitsaa mere 111 

end en Vælgen og Vragets mellem 

Køberne. Uristykhingsforeningen 

bør drage Omsorg lov, ar Krahereri 

overtager Ejendommen med visse 

Forpligtelser, i. Ekee maa  man gaa 
Ind  paa ikke at omhugge bestem-

te Træer eller pas at vedligeholde 

en eller flere Bygninger, Det kun-
de ogsaa lænkes, og det vilde 

være al Ære treid, at Foreningen 

i særlige Tilfælde henlagde en 

Sum I Vedligeboideleesejemed. 

Hvad 	paa denne Vis skel 

fierilyees, bør i hvert enkelt Tilfæl-

de drøftes med kyndige Folk, 

Hvis der paa Egnen findes et Ud-
vaig for Hjemstavnsrøgt eg Natur-

fredning — lad es haabe, vi snart 

faer laser noget I den Retning 

overli i Landet! — vil et Samvir-

ke mellem Udvalget og Udstyk-

ningsforeningers være des natur_ 

Den 5. Jord er del 100 Ane il-

den, at Sønderjydernes elskede 

Fører geenem to Generationer, 

Geardejer P. Skau, Bukhave, fød-

tes i den lille By Sommersted, ct 

Per Mil nordvest tor Haderslev, 

Hen vor esi yngre B:oder  til den 

beramle Laurids Skan og fik 1 

Hjemmel tidligt vakl sin nationale 

Følelse saa stærk!, al hans Liv og 

Menddemsgerning • blev bestemt 

deraf. P. Skau var som ganske 

ungt Menneske tilstede ved den 

første Skamlingsbanke-Fest I IS113, 

og han var Aaret etter blandt det 
første Hold, der indviede Rødding 
Højskole; han overlevede den na-
tionale Begejstringsbølge eller Tre-
narskrigen, uren  han oplevede og-

sne de mørke Dage i  1864  og 

Preuservældet, som fulgte efter. Og 

det var  navnlig siden 64, at han 
aorn en af de stærke Haahets Mænd 
tik sin Betydning for Sønderjyder-
ne og derigennem for hele Dan-
mark. Han var Sønderjydernes Til-
lidsmand i mangfoldige Spørgsmaal 
og hans Arbejde for Sprogsagen 
og for Vælgerforeningen bar gode 

Heste Ting af Verden. Man Iran 

ogsaa raadføre sig med Folk fra 

„bedre Bygeeskik", med %flonel-

musreet eller med Foreningen til 

Fredning al ganele Bygninger, Ud-
etyleningsforeniugen bør sætte en 

Æret rat gia i Spidser] for  at red-
de,  head der forlener at  reddes. 

Helt kan det ikke underlag at 

nedarvet Egenpræg garn tabt. Træk 

af bjernmegeni Hygge vil udviskes 

oi etterleae et sviende Savn. Over- 
ler delte 	der to Ting at gere. 

Frugter, ligesom hans talrige Fo-

redragsrejser i Kongeriget knytte-

de Baandene stærkere mellem det 

gamle Land og Sønderjylland. En-

delig oplevede P. Skau Verdens-

krigen, men han fik aldrig den 

Lykke at se sit Land genforenet 

med Moderlandet. Den 7. Marts 

1917 døde han pludselig, ramt al 

et Hjerteslag 

Som Følge af Fremmedaaget 

kunde ved bens Baare ikke siges 

de Mindeord, som han havde for-

tjent, del  blev  endog forbudt at 

olfentligerne Frimenighedspræsten, 

Thilde Petersens Tale, som var 

holdt ved B baren i Hjemmet. Men 

Sønderjyderne glemmer aldrig de-

res slore Mand, rig nu l Anledning 

af 100 Aars Dagen er der de og-

saa rejst  et smukt Monument paa 

P. Skaus Grav paa Fjeislrup  Kir- 
kegae d. 

Hilsen til den Vejfarende, de  maa 
være afstemt  eller hinanden  og ef-

ter Naturen omkring dem. 
1  mange unge  Smaataugeres 

Sind har  det nynnet med  Johan 
Skjoldborgs Verslinjer : 

Vi vil hygge nye  Huse, 
nye Hjem Ira Strand til Strand, 
med de Hundredtusind  I-laver 
smykket skal du sten, mit Lind. 

Ja,  netrap. Hvert nyt Hjem og 

hver groende Have  skal vare som 
et Smykke pen det danske Land-
altaba jævr.e og kønne Dragt. Et 
jævnt og enkelt Smykke uden Pral 
og Bram. 

Tusinder al danske Barn vil fan 
Hjemstavnspræg al den tidligere 
Heiregaardsmark, der blev lorvand-
let til Ilusmandabygd. Diase  Bern 
har adskillige Fut udne  [ringer for 

el blive en Del  al  Folkets Marv 
og Kæfte. MLn 1,1 Vilkaatene for 
en Vækst 1 Sundhed og Sol  hører 
noingærtgeligt, at Egnens  Særpræg 
skærmes eg skararnes. Disse Bern 
skal have Lov til, ligesom vi  andre 
at lege mellem Engenes Blomster, 

Skyggen af hundtedaarige Træer 

eller langs de gamle Stengærder 

med deres m Idreede Plante- og 

I.scLtliv. Ogsaa for dem skal Sko-

ven være mere end Favnebrænde. 

den Irma teliv, Baredundeene Hej 

sal, Stimmelens Sainifugspluda, 

Søndagens glade Tilflugtssted,  Og 
i Midlen af den nye Husmands-

bygd skal den gamle Herregaard 

ligge som et fredlyst Minde om 

skiltende og bevægede Tider, el 

Stykke af Slægtens Liv paa ondt 

og godt, 

De nye Armen, hvortil saa man-

ge, unge oe, lyse Forventninger 

knytter sig, skal  rejses I  Tro tel 

Fremtiden og i Pagt med Fortiden, 

Nybyggerne gør vel i at lytte fil 

Egnens gamle Rester. Desto gla-

dere vil de klinge ham i  Made, 
de unge friske Stemmer Ira den 

dampende Muld, der varsler om 

Fremgang og Vækst. 

Olaf Andersen. 

Tobak  køn. 

eie=re-e- 

Den polsk- lyske Fihnsstjerne, 

Fole Negri, der nu har slaaet sig 

111 Ro i Filmskyen Helywood, her 

udtalt en krable Advarsel til sine 

Medsøstre om at alholde sig Ira 
Tonakken. 

— Jeg har lagt Mærke 10, ud-

taler hun, at selv de smukkeste, 

rubinrøde Læber hurtig bliver ble-
ge ved  stadig C garenygning, me-
dens Kinderne mister deres smuk-

ke Runding, øjnene bliver malle 

og glanslise, smart Rynker træder 

tiere ved Mundvigene, og hele 

Ansigter bliver farveisse og skæm-

met, Yadiee Ungt: Ptger, der falder 

for Trangen til altid al dampe løs 

paa en Cigarel, kummer hurtig til 

at se gamle og falmede ud, og 

selv en ret meadeboiden Tobaks-

rygning kan Ikke undgaa at sætte 

sine Spor. 

Vi man vange over at der forsvin- ' 

der saa lidt som pige nogen  Maa-

de muligt af disse gamle Kultur-

værdier og Kilder til Glæde. Og 

vi  maa rette vor Stræben imod det 

Meld at skalle nye Shrenhedavre, - 

mer i Stedet fur de gamle,  der 

gaar bore Del vil sige: vi maa 

give de nye Huse og deres Om-

givelser et ægte dansk og hjeuiligl 

Præg. De Hine føle' som hjemme-

hørende i Landskabet, de man vin-

ke som en venlig og opmuntreride 
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~a dan" Fabrikat 
i >b Kg Pakker. 

De bedste Kvaliteter i  khejilslajl 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og trojer i alle 

Storrolser heade til vt.ksne og Horn. Prima blaa Molskindsben 

klæder (j mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-

ser og Skjerler. Underhekla3dning i Uld og Bomuld lil voksne og 

Bern. 	Alt i ma3gtigt Udvalg Ill smaa Priser 

Jens Hansen. 
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5fitheder i  Yoraar,3= 
og &rnmerfrakker 

til Damer og Børn er nu pas Lager i et stort og smukt 

Udvalg i moderne sloffer og fikse Faconer og til vore tie 
kendte rimelige Priser. 

Frakker  i lyse og mørke mønstrede Stoffer 
55 - 58 - 59 - 74 -  115 Kr 

do. 	prima kulørte Klædes 3r, - 46 - 65 - 85 • 120 Kr. 	

Cykler 
do, 	i ensfarvede Reps  76• -  82 - 100 Kr: 

do. 	i ensfarvet kulørt Gabardine ni, og ud. Besætning 
3953 . 65 - 74  -  82  -  105 Kr. 

do. 	i lyse og mørke Covercoat  32 -  36 -  68 - 75 Kr. 

do. 	i sort Gabardine 55 - 77 - 86 - 89 Kr. 
do. 	i sort Klæde 41 • 69 - 72 - 	- i - 105 
B. Ekstra letlirs SitorrelNer haves altid pas Lager. 

Stort Lager i Pigefrakker. 	
e 

Vi har Pigefrakker paa Lager i mange Faconer og 

ganske smaa I til  2  Aar gl.  til alle Priser fra ganske billige 

Stoffer og r et stort Farveudvalg, alle Smudser, ogsaa til 

til gode, prima Kvaliteter. 
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Se i Forretningen hvad vi tilbyder og 1i. r v(.,re 	

Px1 Ingen Kobetv ang 	
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i Magasin du Nords Udsalq. Ca. 75 tor skelliqe  Monstre haves  paa 
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skil 	Cykle' 	si enes die,' fra 

,,Katteøjne 
Mal. 	t.J  2511  -- ;1,00 
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plerrerel al de tresrate  Mærker  til 
nicht-1 bl.:'rige,;P/ 

Cvkletialidler 

977. e.  Arnc 
A+hirke. 

for eller senere. at fle har Brug 

ter en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig. brugte 
Sager til Kiib eller Salg, Under- 
visning, Pension eller andet 	. 
Husk da. at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
hor paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere  i vor! Blad 

ril Mad, u, !lavter Ifrulige nu, 
Ferstudes overall. 

Mallelyst, 5fIlinge, 
M. Kr. Kofod. 
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Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

(Mrebe 

(ktItiegrebe 

kutbrikiIN i Hort llbtlalg til  billiffite lzrifer. 

& 13raDdtforyttttlite. 

Senge-Udstyr 

Vi har Lager af bedste Sorrer 

Tørrede Abrikoser og Fersken, 
do. Æbler. Store zinrik. Blommer 

Store biaa og smaa Bageri Rosiner 
Ekstra Blandinger med 

Abrikos og ' Fersken. 
do. at Abrikos, Fersken. 

Blommer og Æbler. 
Udsøgte  1-71 ugler at  alle  Slag 	ur 	Palik.r 

Vi sælger lif di! laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

!)3iigninpartiider. 

$11401,1»,‘ 
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Nyheder 
i fixe moderne Kjoler 

og Sommerfrakker. 

Stort Udvalg 

teessens Ilne-2ldsalg 
efir. Asen, 

111.111~1•1111101M~~~ 

Kotøjer, 
Grinier . Tujireps-le, Løgner Led  i: Fie.derbager, Trelo 

itøt4-4 bek1,,t 	t>.11t t 

?tilnitteDimitnl Og jzrobtiftforret iling. 

Averigr I lordhordillins llgebiad! 

4,10 
4,26 
4,38 
4 53 
5 nt 
5,07 
5,17 
5,25 

7.15 
7,31 
7,43 
7,58 
806 
8,12 
8 22 
8,30 

50 
156 
200 
2,10 
2.21 
2 37 
2 47 
3 (15 

5,35 
5,41 
5,50 
555 
6,06 
6,22 
6 32 

50 

8 50 
5 57 
9,06 
9.11 
9 22 
9 3r  
9 50 

10,10 

Sorte llomuldsstromper fra 85 Øre 

Svære Makostremper fra 2,50 

Svære ribbede Strømper, meget stærke. 2 Kr. 

Florstromper fra  2,35 

Svære danske Strømper 2,50 

glarbiatalet5 att~ct tju 
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BORNA MARGARINE 
er tin, frisk og  velsmagende og  giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

Et lille Parti Frott 
sælges saa længe Forraad haves for kun Z Kr. pr. m. 

-n)rNattet' f\iitelsbus 

Vore Uldmouseliner 
er hjemkomne i fikse Mønstre og stort Udvalg 

Billige Priser. - Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Xlemens 971asfiinsnedfieri 
n 13 -  og Savværk -  T1f n 13.  

tiol  enler Havemøbler tir,' Flagstænger. 
Vaskemaskiner, god Konstruktion (ndlaanes gerne i Plove). 

Tøjruller,  lette og  pr:Iktis!tc... 	K1:-deskabe 	Kommoder. 
ht Peru  Senge f's 30 Kr. tleleSo-et.etses-  41,  Spaes;nernvild, 

teveres med kor! Fnat. Et Perri  Stole Ira 10,50 Kr. 
nrandstlger, ItygnIngetømmer, Lnegter, Strø-tider nt. m. 

alt  r bedste Furarnrjdning. 

L. Pihl, Klemensker. 

Traadvæv 
til Indhegning af Hønsegaarde o lign, haves paa Lager 

alle Dimensioner og sælges billigst i 

%11111gt  gotoutat, og 13roburtforretning. 

3nen bd-?o"per nure 
ff 

at  (.1dd  5klar1h.t 

blot golf 	»rere fag flotte at ljenhenbe firt tit 
mig, Da jeg l)ar bet fterfte Vager af fierbigNebe 

qicrbuinger i alle '"-- torrelfer og til 43rifer, )e 

ilfe finber mange  ,Z-teber. = 'globe ,r)errehotte 

ør jeg, et ljelt cif groc4  Vager, font bliuer folgt 

til langt iniber ben alm. 	ha jeg lagr Utrret 

fait l)eibig at fan et  43 totielmer operbraget. 

mig fan 	fan alt »ab 1.;eflcebiti11g 

gnav, og i be ftejte 	 e» anbre 

''',?, teber. ;Neg tjat ogfaa et fint Vevr af ~De 
i be unefte ffioliftre, font tan fat.g.4 ft)et efter «nal 

for b»ent ber imiter bet. 

ens Xansen, ~f lunge. 

Køreplan. 
Rø  lue-Allinge 

Je,-nbane. 
Gyldig 31 Maj 111 15.  Se;vrroba 

Søgnedage. 
Rømø,- -blat.idIelg 

Rønne H. 8,00 12,50 4.10 7,15 9,30 
Nyk“ 	8,17 1,10 4,27 7,32 9,47 
Kt. mene 8 30 1,27 4 40 7.45 9,59 
Rø 	J3,46 1,43 4,56 $ 01 10 
tiumledal8 54 1.51 5.04 8 '10 10 21 
Tejn 	900 2,00 5 10 8,16 10,27 
Allinge 9,12 2.12 522 8,27 10 37 
Sandis;  9,20 2.20 530 8.35 10,45 

81rs*%1‘11.-. -Rwn ho  
• I.. 

Sandvig  7 25 9,05 1.12 5,15 8,20 
Allinge 	7 31 9 13 1 19 5,23 8,28 
Tr ir! 	7,39 9 "2 I '2S 5.32 8,17 
Huild,wi: 7,44 9,2n 1,32 u 37 8.41 
Ru 	7:,4 9.38 1,44 5,49 8.53 
Klemens 8 08 9.53 200 6115 9,05 
Nyker 	8,18 10.05 2,10 6.15 920 
Rønne  H, 8,37 10,25 2,30 6,35 9,40 
") tete ku. Mandag og To•Ntla iy. 
i) tø' et kir,- Mandag og T,rsdag, 

Bon' 	Ek31liglit'LZØ 

Rffon4.--.14alledViir 

Rønne H. 8,00 12,50 
Nyker 	8,16 .06 
Klemensker 8,28 	,18 
Rø 	8,43 ,33 
Honitedal 	8 51 	4! 
Trin 	8,57 ,47 
Allinge 	9,07 
Sandvig 	9,15 2,05 

litrrirree 

Sandvig 	9,00 
Allinge 	9 OR 
Tein 	9,15 
Fltimle dal 	9,20 
Ro 	9,31 
Klemensker 9.46 
Nyker 	9,56 
Rønne II. 10,15 

Erindringsliste 

m•Ka:r t>g  en Pige, en Kart 
eller en I  >rung,  eller 

en svend  c7111,1-  1.ter 
I, 	krir r  4.#4CC It1Ch CI ener tili 
att: 	 Bol De snarest avra- 

tale i  Nord-Bornholms llgeblad 
der /iver Merdag briagea nirekte  Ind 
c. r›,,:ro Hjem uk ,a•set af  Sall godt 

Som 1, vel! t ntSW i ytIlde En An-
nrffice  her l  Itlatki vil duelur ses 
godt aura aluu bringe el tiBrada-

atiliende  Resultat. 

Strømper: 

411111~1141~1114~~1~11411 
..."W" /myr 

Senge-Udstyr. 
Det er klogt at forsyne sig med Sengeudstyr fra os, 

da vi kun fører gode Kvaliteter  med Garanti for Farveægt-

hed og Fjertæthed 

God Landfjer. meget fyldig 4 Kr. pr.  kg. 
Ekstra 	 6 Kr. pr. kg. 

Ande-f lalvdun, meget  blød og let 8,50 ;pr. kg. 

Stribet Bolster til i Inditrdyner 2,75 pr. ni. 

Dobbeltbredt Dynesatin 5,50 pr. m. 

toriattt,i'?ancisbus 

Nye bornholmske Spegesild 

fede norske Spegesild, 
fin, fuldlørret Klipfisk --- aldeles ekstra Kvalitet 

Nordlandets Ilandelshus. 

Gode Blandinger ilavegrwsfro 
Alle Slags Itoefro, Kaalrabl, Turnips, 

Gnierne. Rødbeder og Silarkroefrø 
Aldeles paalidelige Kvaliteter sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Igle lionlees4frdre lil Nelle 
sælges i hele, halve og kvarte Tønder samt i Blikdunke og 

løs Vægt meget billigt. Tønderne til Ulans. 

Alle olierevne Farver  i Daarer  sælges 

Nordlandets Handeishus. 
talellek 	 

Alle Mennesker, 
har ..314. hvorleflee 

Butoims Vegetabil Margarine, 
!ren, - tiltes bt,I;ar dies og  opbt,vttram, vi! gauake uvil- 

a au. Il alt tort Ails'tN 	bujflue 	til dne banal- 

- 	rtirret:Auger i Allinge 8aadvig seelger 

E3OrnhOLTIS  Vegetabil Margarine. 
	̂11101111~~ 	 

Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

„ANKER" Caeao kun i lys kg Pakker 
iluEsrf DANSK FABRIICA I 

13,1rgmrsterknernret  2 --4 giftm 
tranmakibtexpellitinnen, tuben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang I  trsdag 
c.g Fremtag Skeror, Mandag og 
Torsdag Form. 

DIstrikrslegen 8-9  og  2-3. 
I-olkenogsamlingen (Borgerskolen I Sal( 

Læsestuen: Sognedage Ira 	9 F.11m. 
Udlaan Mandag og Nrsdag 

samt Tirsdag 3-4. 
11(rIpekassen Fornid,. 0. "I horngren. 

Kass,.rer Snedker Cr.r.  Lind, Sandvig. 
.1..rnb.triest. er  :leben for flods 8-12, 2-6 
Klemens Jernbanestation  do. 
K  emneris.)tirringt 	i I og  2 --  4. 
1.m tene-  4  Diskontobanken  2-4  Eftm. 
Pistkonr.rer: Senedage 9-12 og 2--6 
5k  vilinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto (iornitzka, 
5,..griephesten tirsdag og Fredag 6 7. 

Spmeetosti,  iu -  i2  og 2 4. 
Sten-ipelfIlial I Sparekassen. 10-12, 2-4 I 

Branddirektøren  do. 
stauuntt aiten  for Livslorsikring ved Chr 

Olsen. Massen kontorlid 1 --- 4 En. 
I elegr;,l-inti‘men Q-12 ng  2 6 
Inr.si.“-.1ci k 	11  Ft Ir:. 	linierer,. 



til Kokken- og Spiesborde samt Voksdugborter 
haves altid paa Lager til de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

\\\\\ 

Straahatte! 
Køb Deres  Hatte hos os. Vi har det største Lager af fikse 

moderne Hatte til alle Priser. 

Et Parti Hatte fra i Hor sælges meget billigt. 

Nordlandets Handelshus 

Store basfer 
af  galtlaniferet  Orgutraah i ofte  Slumre. 
gotøjr, Aonrimer, 9briefirimer, 91ø»teD tit %e 
parationer, 11t fce(gu3meb ftor &dat. 

Nordlandets Handelshus. 

Gardiner! 
Kob Deres Gardintoj hos os. 

--- Vi harist meget stort Udvalg lige fra de bil-
figste til deåbe date. 

Nordlaudets Handeishus. 

Voksdug 

Det romerske Solybseger pas Lolland. 

sIctne 17as,6er 
/77, Guki-tiko 

• 

fryder  ei 
fi sidce6,Z. 

ord. 

Er udkommet 

i nyt Oplag 

og fans i  alle 

Boglader samt 

ved Ruinerne.  

Pris 50 øre 

    

Gudstjeneste og Mider. 

         

Olsker 
Brugsforening 

    

—0— 

Grundlo5stiagen Kl. 3 Møde i 
Sandkast, Stenbg. 0. Thorngrren 
og Missionær Hansen, Rønne. 

Sognepræsten leder. 
Søndag deri 7. Juni 

Ols Kirke  Kl. 8. 	Allinge Kl. 10. 
Bethel Kl. 3 Miss. Hansen, Rønne 
Tein Missionshus Kl. 7 — 

        

 

holder ekstraordinær  Generalfor-
samling Torsdag den 11. Juni 
7,30. 

    

Roelugning 

     

 

kan bes paa Akkord. 

Slagter  Ang. Hansen, 
Allinge. 

  

                      

Luthersk Missionsforening. 

Tejn Kr 2. 	 4,30 
J P. Pedersen. 

    

En lille Lejlighed 

                    

straks til Leje. 

        

                            

Metodist-Menigheden (,Belesda"). 
Sirnil re Gudsljent ste )ril. 4 Eftm, 

Søndagsskole Kl. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

        

Postass, Weir, 

  

 

8414114141416•••••••41 • • 

   

Siografen. 

    

                          

                       

Søndag dan 7. Juni Kl. 8 

     

    

En saa gad som ny 

                  

                            

       

Slaamaskine 
c C sin c ) 

                       

                  

fri Xontodames 
Roman. 

  

er til Saig ved Henv. til 

Smed  Ridder,  asker. 

        

                        

                        

                        

     

En flink Karl 

             

              

Skuespil i 6 Akter cire; Elin V.1t- 
liers grinende Romen 

_Non tullsirgan' 

Hovedrollerne spilles al Tora Tej-, 
Stien lierg, R, Bjeihng 

En Film el desi svenske  Fdrris- 
lrrdus'ris hedgie Frembringelser. 

411 
4194/94111/9411111/964/9 

                    

kan straks fan Plads paa 

Hanensershoins 
Hnearsieide k.,s1  flnot pin Akkord 

  

  

                    

                    

    

En yngre Karl 

       

           

                    

k..n a r raks fas Plads pier,  ILs rege• 
gnu ed r 

 

                                  

                        

1••••■•Waelaoldene,  

        

                                  

   

Njertelig Yak 
lur udvist Optmerksninhed 

ved vort Bryllup. 

Nanny og  Kristen Jensen, 
Tem. 

                   

           

A IiingeSaildvig 

Gymnastikforening 

     

                      

        

alholder  Hedierumbal jura Out-

sletisens Sal Søndag deri 7, da, 

fra 8-1. Mi_elterriskori skal  fore-

vises, 

                    

                    

      

Bilkørsel 

        

                     

OBCPItyrA Isen. 

    

                               

eser, 	,,i Lnktikli 1, g 8.7 
Perrionerk 1111, 

TIE Allinge DL  y.  
Hem y H e 

               

               

 

Averter i 

Nordbornholms Ugeblad 

 

                     

                                  

                                  

                                  

Bestil Deres Tryksager i øllioQe lloofrykkeri 
Regninger - Meddelelser - Konvolutter - Brevpapir 	Fragtbreve 

Et prægtigt Selvbæger med Frem-
stillinger efter H Jmer5 Ilfade, ud-
ført i Rom pas Kejser Augustus 
Tid af en græsk Sølvsmed og gen-
fundet herived 2000 Aar senere, I 
1920, i en Grav ved Rødby Fjord 
paa Lolland sammen med andre 
kostbare Drikkekar af Salv' og 
Brorace. En mægtig Germanerhøv-
ding mas I del første Aarhundrede 
eller Kr. have været hjemmehørende 
der nede pas Lolland. Han har 
tugtet i Tyskland og ført Under-
!)  'ndlineer ^ed en af d^ romerske 

Generaler, som stod vt d Rinen, 

ou sandsynligvis har han lover 

Romerne Troskab og Fred. Til 

Gengæld skænkede Generalen ham 

dette herlige  Drikkekar, det bedste 
han ejede i sit Telt, og siden har 
Høvditigln tel det n.ed sig I sin 

Grav paa Lolland. 

Nalionalinusaels rigt illuslie• 

rede Bog om sjeldne  Fund, som 

udsendes i disse Dage og sælges 
111 Fordel for Nationalmusænnis- 

Fonden, skildres delle og Andre 
at de sdste Aatingera mange mær-
kelige Fund og Nyerhvervelser -
fra den 3000-sarige Kvinde, som I 
1921 fandtes ved Kolding, til Knud 
Rasmussens store og mærkværdige 
Thule Samlinger. Bogen er trykt 
og uden Udgift le‘eret frs Egmont 

Petersens Bogtrykkeri og Gylden-
dals Forlag og forlis rulles gratis  at 
Boghandlerne, smiledes al hele Ind-

neglen ubeskaarel kan tilfalde Fon-

den. 

De tuden skrenlit's 1000 Ekspi. af 
Bo;:t n til Antistemiireerne til For-

deling biand[ dem, der har ofret 

Tid og Arbejde 1 Indsamlingens 

Tjeneste, som en Taknemligheds-

gave og E-indring. Det er uover-

kommeligt at skænke den lille 

smukke ILL  til alle, som kuede 

fortjene t'er], og foriliodetrilig vil 

Amtskornlleerne i stor Udstrækning 

støtte sig til Lodtrækningens blinde 
Retfærdighed. 

Hundehvalpe 
(Utide Grun'seekleit) er til Salg. 

Smed Hortensien, 
Vang 

Fløjtekedlen, 
411 

Den Mand, der vil vinde 
de mægtiges ()rigst, 

inis lære al Kedlen 
For stilleliv:nu Kunst, 

jo mere dens Indre bobler 
og syder, 

Jes nre,c barmonists dens 
Helte lyder, 

— men hele Musikken er 
Damp og Duns!. 

I 

Pia fredelig  Vandring jeg slider 

jo 	
min Stil, 

g Fred med min Næste 
var altid mit Meel, 

med Mildhed og Lempe 
jeg stryger min Pedel, 

men blev jeg en smIskends 
Fiejlekedel, 

ose hellere de pas et 
rygende Realt 

Anton Rernteen. 

Slagfærdig, 
—  Folketeetrets ulmodstaaelige 

()humør Carl Wutit var lirke altid 
,Ige hink til  ar lære sine Rolir  r, 
skriver Bredal I 	Underti- 
den læne han .LI.tn ganske over. 
°attisk ug stolede røvrige pas  alt 
improvisantorstaleni, s.n urimede- 
uge 	sine Medspillende 
og Suffløren. 

Men en Alten, da han var alene 
paa Scenen med Z.1 c a. , korn  han 
pludsek ud al stramme, 

Han var kommen til at  elge k n 
fuldstændig tosset Replik om en 
Kasse, som slet Ikke hørte hjemme 
I Stykket. 

Og Zirck var drilagtig nok  til 
kke at ville hjælpe ham I  Land 

igen. Han spurgte tværtimod herud-
nak kei ; 

Hvad er det for en Kasse ?' 
Carl Wuirf ,mproviseretle: 
„la, der er ju sari mange Slagt 

Kasse;. Der er en Cigarkasse og 
en Brandkasse, og en Øfkasse og 
en Sygekasse — og" 
▪ Og der  er en Suffierkasse«. 

mdskød Znick ondskabs:Mdr. 
„Ja, og den er at Z nc k gen-

svarede Wuilf mundrapt. 
Og under Pitnikurns stormende 

Jubel stak han Hovedet helt ned 
tilTaSa nunfticarkassen og fik atter fat i rde  

Gode Raad. 
En kendt, ældre krabenhavnsk Fi-

lolog, der havde nogle Hislorieti-
druer i den øverste Gymnasleklas-
te, gav slud sine mandlige Elever 
'Higende Raad, lereud de torlud 
Skolen; 

Fri ikke til en Pige. niar Mer-
set er faldet pas, og hun ()pira-
ter i Erobringens Krigsdragt. Del-
lag kun i Festen hos hende, op-
træd kun som hendes opvaneride 
Kavaller, men lad ikke Talens Slu-
s, r aabrie lur dit Hjiett ønsker; 
derimod skal uu, niar du gear, 
eremme din Handske pas Pianoet. 
Og gas sat derhen den ((sigende 
Morgen Kl. 9. Koninier hun ned 

wed en Sko pas den ene og en 

Tøffel pas den arden Fud, med 
Papirotter I Harer ug klidli en 
:iljasket Morgenkjole, skel du tak-
ke tor Haiidsken og nøjes med 

den. --- Men kommen hun ned 
en nerHjerninekjoir, pænt friseret, 
noreenfrIsk og med et; Rose 1 

sas skynd dig al tage 
hende pris Ni,lilei1JC Fdd inden en 
anden snapper hende. 

Vejkame 
med sin t< 

I en Igle Jydsk Landsby var Pral- 

Ro til Maallidel. 

sten forleden griset en Tur. Ved 

lidet Svar. 

og siger 

tilsidddener ntoi[SIdins  
smudser 

inert:lyre hver 

- laFr ili"g dinitieet:vrard. u, 

 n" Ven? 

 
Til deti''reaglie:Priesien  

— Smager Krigen  godt? 

han ikke tale deri lille? 

— - Hen fur svarer han da ikke,  
emu 11.m bliver sporg!? 

 

Nej han hører et' eller Slud-
der, Ina,i/ lian feder 


