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13. Aarg. 

Danmarks ældste Kysthospital jubilerer. 

Den Iste Juli er dei 5(1 Aar sidetv al Kysthospitalet pas 	!- 
næs anbnedes. Det blev i sin Tid rejst paa Initiativ al Lægen, Dr. med. 
S Eligelsted, og del har i Løbet af de halve Hundredaar, der nu er 
ganer, givet mange Hundrede svage Børn Sundhed og Kræfter til at 
leve Livet. 

Et Sagn fortæller om Refanes, at Valdemar Sejr lod Skovene af-
brænde og udslyngede en frygtelig Forbandelse over Egnen i Sorg og 
Vrede over Sønnen Valdemar den Unges Død her ved et Vaadeskrid 
fra en Bueskytte under en kongebg Jagt, 

I Virkeligheden har Refsnæs jo i flere Hundrede Aar været en 
øde og vild Egn, hvor intet rigtigt vilde trives, Undtagen altsag nu 
de smaa Menneskebørn, som Kysthospitalet har taget sig at, og som 
paa en Maade attsaa har vist, at i hvert Fald noget al Kongens For-
bandelse over Egeen maa være hævet. Paa Kysthospitalet grønnes 
Livespirerne og gror Glæden over Livet. 

Juninat 
— 0 — 

Der stiger en jublende 
Seng gennem Skovene, 

hilser de vandrende, 
vækker de sovende. 

Alle, der lytter, 
stav undrende stille -

hører en Nattergals 
jublende Trille. 

3[. 
alt 

Inde bag Skovenes skyggende 
Grene jeg fandt et betryggende 
Fristed for Sulen og Myggene. 

Her kan jeg bades i varmende 
Vinde og fjernt fra de larmende 
Fortove udstrække Armene. 

Som en forelsket og favnende 
Nar efter Blomsterne — savnende 
Viden og Kendskab til Navnene. 

Her, hvor den lune og strygende 
Vind gaar om Stammerne 

smygende, 
ligger jeg mageligt rygende. 

Ligger befriet for tyngende 
Tanker og lytter til syngende 
Fugle, hvor Stier gaar slyngende. 

Stier, hvor altfor lidt tænkende 
Par I Naturen sig sænkende 
sværmer ug kysses paa Bænkene. 

Cykler med Solglinst I Hjulene 
løber forbi mig, mene Fuglene 
kvidrer i Trekroneskjulene. 

Her vil jeg vandre langs Stierne, 
lytte 111 Summen af Bierne, 
henrykkes af Melodierne. 

Fjernt Ira den jagende Støj, somme 
Mennesker elsker, den møjsomme, 
finder jeg, mig blandt de nejlomme. 

Mellem de skønne og prangende 
Blomster al lytte til Sangene, 
er det et billigt Forlangende. 

Chr. Stub-Jarginsen. 

Fra fjerne Lande : 

Ile glibe ?ruglers Led, 
dr 

For en 10-15 Aar siden kom 
det meste al hvad vi herhjemme 
kend e al Sydfrugter fra Italiens og 
Spaniens solrige Kyster, men i vore 
Dage er vel nok 90 pCt. af alle 
imponerede Ting al den Art hen-
tede i Amerikas fjerneste Stat — 
Kalifornien. 

Amerika er alle store Mulighe-
ders Land. Børserne t New York 
dirigerer og dikterer Alverdens Ve-
lutakureer, fantastiske Videnskabs-
mænd fabler om at skyde Maanen 

Smak paa dens ensomme Van-
dtrug genserv Himmelrummet, --
dugeege Flyvere foranstalter Luft-
rejser ti! Nordpolen og hele Jord-
kloden rundt, og Dollarprinsesserne 
hjemfører Europas Printer til deres 
straalende Marmorpaladser. 

Man maa dog ikke af alt dette 
lade sig forvirre og tru, at Livet 
1M-raidet Atlanten er bare Eventyr 
og Spiller' Kegler Dagen lang, 

Det er ganske vist sagt til Over-
(lødighed af hjemvendte Amerika-
nere, al uran i vort lille, hyggelige 
Danmark Ikke ger sig noget som 
helst Begreb om, hvorledes der 
arbejdes der nren en Sandhed 
kan ikke siva tor ofte, og denne 
skal da ogsaa siges her igen. 

Vi Danske ved Ikke herhjemme 
ti., hvad Arbejde er. Vi passer 
nok vore Bestillinger, som er os 
betroet, men vi er t mere end en 

Forstand Maedeholdsmamd. Nar 
Bestillingen er passet nogenlunde, 
saa holder vi fri — trækker Villet 
dybt og ser 3Ra pen, hvad Naboen 
har bestilt. 

Men der er Opdrift i Amerika 
— over Halvdelen af Befolkningen 
kender meget lidt til Frihed. Naar 
de er færdige med el Arbejde har 
de straks noget nyl at tage sig 
Og al Ting er specialiseret derovre. 
Lad os f. Eks. tale lidt om Land-
bruget Herhjemme er det jo sam-
ledes, at der pas en Gaard holdes 
Malkekøer, Fedekvæg og der er 
Svineavl, Hesleopdræt, Frødyrkning 
— og rundt om tearden er Frugt-
haven anlagt. 

I Amerika holder men hver Gren 
for sig. Een Mand producerer Mælk 
og ir-ilægger et Mejeri, een feder 
Slagtekvæg, een opdrætter Heste, 
og i Kalifornien, hydr Jord og 
Klima egner s;g fortræffeligt dertil, 
keder Størsteparten sig over Frugt-
avl. 

Men ogsas indenfor den Branche 
specialisere' der. Æbler, Pærer, 
Ferskner, Abrikoser, Figner, Appel-
siner, Citroner, Mandler, Oliven, 
Dadler og Vindruer kræver hver 
Især en særlig Metode, og Ameri-
kaneren er rationel, 

Naar han kaster sig over en 
Ting, søger han Oplysning om 
denne alle vide Vegne, tager Un-
dervisning hos Bureauer I Byerne, 
som underviser pr. Korrespondal ce 
— køber "pi c elle Haandbuger og 
gaar pas Højskolekursus, der be• 
handler hans Fag. 

Rejser man om Sommeren fra 
den jordskrelvsberømte San Fran-
cisco mod Øst gennem Sakramen-
todalen mod Sierre Nevada Bjer-
genes Højdedrag, eller suser man 

Automobil ad den asfalterede 
Landevej, afført alt undtagen Skjorte 
og Benklæder, Sko og Solbriller, 
da vil man Mil efter Mil se lange, 
lige, hvidkalkede Rækker at Frugt-
træer el alle Arter. 

Det er ikke alene pan langs og 
tværs, men ogsaa paa kryds, at 
Linierne er saa lige, at man skulde 
tro de var beregnede • med mate-
matisk Nøjagtighed. 

!midtertid er det ikke alene for 
at Markerke skal rage sig godt ud 
for en tilfældig Beskuer, at Lini-
erne er holdt lige, — nej, det har 
sine praktiske Amager. 

Faret og fremmest er en af dem 
denne, al Frugtmarken ligesaa vel 
som Roemarken heihjererne mart 
holdes ganske fri for Ukrudt og 
overflødigt Græs. Renholdelsen i 
Kaliforniene Tørke er dog ulige 
overkommeligere end her i vort 
danske Klima, hvor Ukrudtet efter 
at være reven op af Jorden, bistaget 
al en Regnbyge., straks kan slaa 
nas Rødder og atter fan Fodfæste. 

Naar Regut.deu i Kulifornien er 
over, i Slutningen al Marta eller i 
Begyndelsen af April, kan man 
saa nogenlunde være sikker pea, 
at der ikke vil komme en Dieabe 
fra Himlen før tren I September- 

October. 
Derfor behøver Frugtfarmeren 

kun i den alk rførsle Foraerstid at 
køre nogle Gange nied en Rad-
rimer, trukken at en lille Traktor, 
paa alle Leder mellem sine Frugt-
træer, saa besørger Solen Resten 
af Arbejdet. Hænde kan det dog 
naturligvis, at Sommeren bliver 
vand og der drotter nogle skybrud-
lignende Regnfald ned I Utide, 
men selv om det giver noget for-
øget Arbejde, er dog en Tarv Vand 
i Sommertiden ikke altid uvelkom-
men, thi det kan ogasa befordre 
en kraftigere Afgrøde. 

Men almindeligvis er del saale• 
des, at i Slutningen al Maj kunde 
Frugtavleren godt tænde sin Pibe 
og give sig i Lag med et større 
Kvantum Tobak for Sommeren, 
Træerne er beskaerne, gødede og 
kalkede og Vorherre vil tage sig 
al Resten. 

Lad det vene sagt, at naturligvis 
gør enkelte det, men usædvanligt 
er det heller ikke al Manden, neer 
Foraarsarbejdet er ovre, drager til 
en eller anden By og tager Arbejde 
ved Bygnings-. Vej- eller Gadear-
bejde. Eller maliske har han, tom 
en Svensker, jeg traf derovre, en 
„last Stilling' ved Siden ef sin 
Farm. 

John, Svenskeren, kørte Aaret 
rundt Postautomobil mellem Mary-
ville og nogle smaa Bjerglandsbyer, 
Niar han kom tilbage fra sin Post 
tur ved 2-Tiden dm Eftermiddagen, 
gik han i (lang med sin Fruglferm, 
og man spaar næppe forkert, om 
man pasetaar, at ban vil de som 
en rig Mand. 

Naar pas Eflernaret kommer og  

Plukningvn skal loregaa, lejer Far-
meren et tilstrækkelrgt Antal unge 
Fyre fra Byen, der plyndrer hans 
Farm paa Akkord. Selv triller han 
med en lille Vogn efter Traktoren 
og samler Frugten sammen i Bun-
ker ved Vejen, hvor store Lastau-
tomobiler venter for at føre den 
videre til Pakningsslationerne langs 
Floderne. 

re, Forbudet kom dyrkedes der 
ot erordentlig megen Vin paa Syd-
skraaningerne al Sierra Nevadas 
Bjerge. Der var overalt anlagt 
store Perserfer og vældige Tanke, 
hvor Vinen gearedes og lagredes. 
Det var et malerisk Syn, naar man 
kom fra Dalen og begyndte Op-
stigntegeir i Bjergene:, sart at se 
en smeden Vinmark med fyldige 
bien Klaser tyngende Træernes 
vejrbidte, barkede Grene. 

Farmeren :og hans Drenge og 
Deve, Kone og Moder, nuslede 
rundt Inert Kurve pan Ryggen, Vel-
saks i flaanden, mægtige Solhatte 
paa Hovederne og iført mangefar-
vede Skjorter og Bluser. 

Sotens Straaler staar stive og 
stikkeude ind pas det rødgule Ler, 
og bag hvidmalede Vintanke lyste 
den evige Sne pas Sierras kantede 
Toppe. 

Spiritusforbudet kom oe satte 
sine Segl paa de fyldte Tanke. 
De fleste Vardyrkere tabte Hove-
det og lod Rankerne skøtte sig 
selv, Dette havde til Følge. at Vin-
druer de første Aar eller Lovens 
Ikrafttræden steg til ukendte Priser. 
Dela an‘eudes naturligvis en Del 
til Spisning 1 ras Tilstand, dels 
dannede der sig en Masse smaa 
Firmaer bag Kulisserne, som I en  

fjern FljeigitIkirg fabrikerede store 
Kvanta Vir til Salg i Smug. 

Flere V.nfirnrner lod sig lokke 
til at genoptage Næringen, og an-
dre kastede sig resolut over Tør-
ring at Drue: tit Ekiport. Saa• 
længe Forbudet varer vil Drue 
dyrkningen dog næppe ;lala den 
firrydning, den har haft. 

Det er jo indlysende, at der i el 
Land, hvor Frugten er Jordens 
Hovedprodukt, er dannet mægtige 
Organisationer til Eksport at Varen. 
Der er Firmaer, der Ikke gør an-
det end at bringe den nyplukkede 
Frugt med Lasrautomobiler ad de 
snirklede Bjergveje over Sion:min-
ger og Skramler lied el de heroin-
talte PaknIngssteder vcd Ftodrrnc. 
Firmaer, son, ikke gu, andet end 
at emballere Varen. Sum Kurio-
sum kan nævnes, at end ikke hele 
ludpakningen beserees af samme 
Konsortium. 

Mange har antagelig set en sal-
dan F1 ugikaeee ha Kahlornien og 
har maaske ogsas bemærket, at der 
om Kassens to Ender, eventuelt 
ages* midtpas, er lagt et stramt 
Staaltraadsbaand, for el støtte de 
spinkle Kassesider. — Dette lille 
Staattreadsbaand paasaattes af et 
„stropping firm", som arbejder 
ganske ualhængig af hele den øv-
rige Eksportmekanisme. 

En Mand har los Aar tilbage 
gjort en lille Opfindelse — lavet 
en lille Maskine, som var fodled-
telig netop ril at stramme og lukke 
Staaltraaden om Frugesaaserne med 
Han solgte sit Patent, og over det 
er der nu bygget et stort Firma, 
som „stropper" alle Kasser tur 
Eksport. 

Naar en Grosserer bar et Parti 
Kasser færdige pas Dokken til Af-
sendelse, saa ringer han til „strop-
pekompagniet", der omgaaende i 
en molesteret Ford sender del 
nødvendige Antal Akkordarbejdere 
ud for at foretage Operationen. 

Firmaet „shopper' alle vide 
Vegne i Kalitornien. 

Svaledes er alt specialiseret. Bas-
dene, som sejler nedad Floderne, 
sorterer naturligvis under et Rede-
ri, Paakbatringen al Reklamepla-
katerne pas Kasserne under et an-
det 03V. osv. 

Der kunde siges meget endnu 
om Kel1110101e113 Frugt, men For-
holdene kræver Begrænsning. 

Dog skal dette siges, at ingen 
Steder i Verden spiser man MIO 

megen Frugt som der. Morgen, 
Middag og Aften er der Frugt at 
en eller anden Att pas Burdet. 



Udby Præstegaard. 
den 4. Juni pas Sroriekkehrtkl,en 
og 'man altstols hen 
Urmager :n.cneleen, Swedargede. 

Mer lEgslilskreds 
afholder elisraorile ar Gerietallor-
samling lørsik ii,mende Lerdag 
Kr. 7,30. 

Iterityrelx.en. 

Et Køretaappe 
er tabt Torsdag ■!t,o 2. Jan, lama 
Vejen fra Al.iege tit S'inedeeared, 
Tlf, Allinge 110. 	Jur,. Moeensen. 
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---- Alt Badeimaigerarbejde 

udrøres samvel ude som hjemme. 
Møbler stoppes og betrækker, 

Fjermadrasser ombindes ne bliver 
sum ii e. 
Ito Sadelmagerforretning 

ved E. S. Dam. 
En godt istandsat Motorcyk le 

sætges billigt. 
Tlf. Rø 7. 

Dr, BORCH 
vaccinerer daglig i Juni 
Maaned. 
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Borilholms Vegetabil Ildrgarine, 
fretustillee behandlet, og ol..t.evares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfin(-;Prodakt til sine Moral-
tider. - A11e Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholm8 Vegetabil Margarine. 

Alle Mennesker, 

(I Anledning af Indsamlingen til dens Bevarelse som 
Grundtvig-Museum) 

Hvor Vejen stiger mod Højen op 
langs Rønnebærtræer og Birke, 
d er lyser vide fra l3akketøp 
den skinnende Udby Kirke. 
Der var hans Verden, der var hans Hjem 
og derfra steg over Danmark frem 
en skinnende Nytaarsmorgen. 

Der stander endnu hans Barndoms Hus ; 
end grønnes dets gamle Linde; 
der toner endnu det samme Sus, 
som da han leved' derinde. 
Sig hvælver herligt den Himmel bias 
ved Dag og Nat over stille Vraa 
med Sol og gyldne Stjerner. 

Der driver Dug over slagen Eng, 

naar Sol gaar ned bag Lunden, 

der ringer Klokken hvert Barn til Seng 

i Sommeraftenstunden 	— - 

Den Kval, ham pinte i mørkest Kvæld 
blev h er udløst i et Tonevæld, 

nom aldrig skal forstumme. 

Men tændres der her et Lys for Nord, 
der flammed' som Baal og Brande, 
og fostrede her det levende Ord, 
der fo'r som Ild over Lande, 
lad os da hygge og hæge ret 

den lave Bolig, den stille Plet, 

som blev vort Aandslivs Vugget 

BOLSTERBJERG 
Forstkommende Søndag deri 21, d 

offentligt Bal fra Kl. Tars 

Stort Strygeorkester. 

som har set. hvorledes 

MIM 

Kitren 1'1°1-1;811,rd. 

Kotøler, 
(rinier, Toireperie, ',egoer Led Ev Fjeder hager, Pashu 

kuf», bedst og billn.-Fd 

?ffiiime 	 131• oburtforretning. 

herafteeree dufter, 
ram seedniebertreende ; 

!ven ..erder Lavet 
gear Niafden susende. 

Bie'-niee, der nylig 
Setvarrnen alurreerf, 

fik K:ae-e:ed penny, 
..od Anen det skumred'. 

Dn Lad:, der led, 
ee trevle, de jagende, 

Lineren, [iseden, 
de muntre. de klagende 

-- tier nu serie 
I Afteners Svale, 

hvor Tavsheden ene 
tre Hjerterne tale. 

De øjne, der saa 
over Areejdet siirteede. 

der, hvor Maskinen 
gik besegl og klirrende 

— skuer med Velbehag 
over tic skønne, 

duftende Blomster 
1 Engene g'onue. 

Tnt nu er det Aften! — 
Gik Solen bag Bankerne, 

luer dug Genskær 
af Lyser i Tankerne. 

Snart kommer N ale 
og svøber altnSi4lee 

af Stilhed og Fred 
over Blomsternes Stilke. 

Aa, Vidunder-Genskin 
af Sol genrnm Nætterne I 

Fineste Dæmring 
af Dag over Sletterne I 

Gyldernervstrande 
i Lufthavet sitrer, 

mens Maanelyssolvet 
i Dugdraaber glitrer. 

Forunderligt ligger 
vort Land ide svummende, 

lysende Tanger, 
saa stille, saa drømmende. 

Ind under Strandenes 
grønklædte Sider 

sagte og skvulpende 
Bølgerne glider. 

— En Juninal aander 
sIn Fred gennem Skovene, 

kvæger de vandrende, 
vækker de sovende. 

Morgen og Aften 
i Midnatten medes, 

mens atter en Sommerdag 
der og genfødes, 

G. Just Pedersen, 

Af Tidens Tanker: 

Vore 3erns 
fremtid! 

Det er sikkert med nogen Be-
kymring, at de fleste Forældre tan-
ker frem paa, hvorledes deres Børn 
en Gene seal kunde Mere sig i 
Kimpen for Tilværelsen. Aldrig 
int det vel været vanskeligere al 
„komme Hl', at linde en Pladr, 
en Stilline, og er man endelig 
sluppen ind i en Baas, er og vil 
Kampen stedse være staaeene for 
1:Akar:neer. 

Fra abe Eihvervserene lyser ad-
varende Raab til Forældre og unge: 
„Kom ikke her. Markedet er over-
fyldt af Arbejdskraft. Masser gear 
ledige, og de, der har raset Foden 
ind, sidder langt fra paa den grøn-
ne Gren'. 

Drasetener er snart kendt over-
en: fra de studere, de Kredse, ha 
Larettbrug, blearscheerk og Handel, 
sas -'det er :Sandhed ikke under- 

• - 

tign om Forældre nærer nogen 
1140 for deres Børns Freerrid. 

Og det varsle er, at de adva-
rende kusgef F del ene e 4:g hele 
tater nendheal. Har man med ung 
Meneeeker -ar eøre, ved smao, et 

der Alerede er stramt val itetigt at 

taa LasteffriskIst:r ill dem, endsige 
ai skaffe niere An-rej,re citer Lære. 
eisterni Ophør. 14n ikke et rare onrs 
Arte e,  Netre. C T,d$frisrrlst art hnkle 
.eireareearl g, rene, nde li rksernhed 
tre dem. 

lne• rr attsar, c en aridar  end 
B 1.i:de, sIt-1 1. e r.,  I" 	•.«  

epvoksende Slægt. Vi ældre, der 
staar midt i en Gerning, har næ- 
sten alle syntes, at 	tflvde Be- 

svær nok med al kornrite i Gang. 
Skal det bite ~rette endnu, er 
vore øjne 40re særke nok 'il at 
trænge igennem Terigen. 

Her skul dog fremtuettes et Par 
Vink, der, om de end langtfra lu-

ser eT afklarer Srørresmnalet. maa-
ske kan virke som en Slags Vac-
cination mod Tidens Modgang og 
forebygge, at Skoen trykker alle-
rede red Vandringens Begynde:se. 

Forældrene maa i gud Tid gøre 
sig fartrollge med den Tanke, at 
Arbejdsforholdene er vanskelige. 
Med delle for øje man der sættes 
alt ind paa, al Barnets Opdragelse 
og U.1,'ervisning faregear t-aaledes, 
at en god G ur d lages til den 
Bysnese, som hed,te r F.4 ovid‘n. 

Alle ved, at dette ar < pdiaee er 
en seere vanskelig Kunst. Lige 
saa slemt det er at vise Blødag-
lighed og utidig Eliergiv enhed over-
for Barnet,'llee s :a forkastel!gt er 
det ualurligvis at stille sig unee 
digt afvisende og stejlt overfår de 
ønsker, som ethvert naturligt og 
interesseret Barn kan stille. Del 
kommer 1 Opdregelsr, som omtrent 
par: alle Omraader, an pen at holde 
sig pas Midtvejen, d, v, s, stille 
Krav til Barnet, som kan opfyldes 
og ogisaa skal opfyldes, men saa 
tillige være torstaaende og imøde-
kommende over for de rimelige 
Ønsker og Interesser, Barnet næ-
rer. 

Kan Forældre fait en snadan Op-
dragelse i Leje, v11 Barnet allerede 
tidligt fart den rette Fontanelle al 
Forholdet mellem Pligter og Ret-
tigheder — Grundfondamentet for 
en god Samfundsborger. 

Og Undervisningen skal 'være 
den bedste. Herved skal forstaar, 
et Barnet faar en saa god Uddan-
nelse i Dansk (skriftlig og mundt-
lig), Regning og Skrivning, som 
del er muligt. ens at disse Fag 
ved Skolegangens Opher viser det 
Slutresultat, at Barnet har tilegnet 
sig Færdighed i dem. Det er pas 
ingen Mande nok, at Barnet sen-
des i en god Skole (vor Børne-
skoleundervisning er omtrent alle 
Vegne særdeles gud), men For-
ældrene maa ofre Tid tit rejeesp og 
Kontrol al Barnets Hjemmearbejde. 
Skole ogHjem maa arbejde sammin 
for at det virkelig gode Resultat 
kan naas. — De tre nævnte Fag 
er Grundlaget for Arbejde med 
omtrent alt andel, og de skel der-
for være I særlig god Oden. Men 
er de det føret, letos oe,saa al se-
nere nødvendig Tilegne'se al Sær-

lag sen betydeligt, at gunstige Re-
aullater kan naas her. 

Salafølgelig er ikke det store 
Arbejisspo.g:maal løst alene ved 
Gennemførelse el ged Opdragelse 
og Und. reisning. Men der er . figen 
Tvivl um, at det unge Menneske, 
der møder vel funderet pas disse 
lo Omrsader, har endog udmær-
kede Betingelser for at tage Kam-
pen for Tilværelsen op og saa frem 
trods de meeet vanskelige Vilkaar, 
Tiden stiller. 
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Godgeoesle op Moder. 
Senelag ri* n 21. Juni 

Ois Knae Kl. 13. Allinge Kl. 10- 
Sauravie Mrssionidina K, . 3 og 
Meerel. rishi. miner K. 7. 

Læ. 	:-')110119,  !I, Kieneetis 

Metodear-Menielseiten (., Bete :de"). 
Sendee Civardjeneste Kl. I Fem, 

erldateraskole K, 2. 
Eni er er hjrrtelig velsourrz:en, 

Pasrur Eivr,_ er -Peirtsen 

-nen- -nnn----  
•"(6,) 

Et Dækken er fundet 
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Det hænder 
fol-  eller settere, at De har Bi ug 

for en 	Annonce. Et Værelse 

øller eri L.-jiighed ledig. brugte 

Sager til glib eller Salg, Under- 

visning, Pei.sion eller andet 	. 

Husk da. at Nordbornholms Uge-

blad har den storstu Udbredelse 

her paa Egnen og at det koster 

mindst at avertere i vort Blad. 

• 



Urmager og Guldsmed!". 
Allin ge r. Tlf. 93. 

Et lille Parti Frott 
sælges saa længe Forraad haves for kun 2 Kr. pr. m. 

AI I illgc-Saildvig 
for ()twill Der onffer bet. 

Ungdomsforening 	
ens glansen, 

alttolder ittedienmhal Etondeg 
den 21. .lutre 1< ■ . 8 paa 

sena Sal. 
Medlemskort skal ftiteviti.es. 

Bestyrelsen. .93tigningsartikler. 

er hjemkomne i i kse Mønstre og stort Udvalg. 
Billige Priser. - Sc Vinduerne 

Nordlandets Handelshus. 

''3rcebber, 	:z:ontiney, &ment, 1agp,ip, 

Nacsferebe Verror, mrobber Og E-oinetrug. 
Cementror. 	,"2- fruer og '23otte 

,j)eeniMer og 'Veflag. 
tal oinDuer Dtl -2- talbuiliblier 
anbefaler til bi il igfte 44ifer. 

?Uting fteiunifit. ug $roDuttforretning. 

udlejet 	 Til. Ruis. 75 

Smed Mogensen. 

• • 

Kommuneskat ten tor 2. Fla4,- 
åår 1924-25 hede., 	 in- 
den den 20. Jural, thi der d'e! 

nævnte Dato ril bloc foretaget 
Udpantning uden videre Varsel. 

Sogneraidet. 

En 6=7 pers. Bil 

Bilkørsel 
heser iz es med Lasthli 	G. f 
Personers Dit. 

T1r..4.11fidge 91 ) 
Ileroy 

!Biografen. 

Olsker 

41.,. F,r.etvi: 

,'(vilingeroderet ,Bornholm 
er  det allerbedste og sælges til billigste Pris 

• *Iling 	°lento 1: og '14 obuttfo rretiiiii 

seer 
2eboninie 

€"tr1)ge4aaner 
,ti.,)ott)be og W.iber 

beto biiiiilft i 

Mit* hinit off Proddiforreloing 

ROSALT 
tilbydes fra Lager 

Waill(1C oloitial,  43robliftforretning 

Roejærv 
i forskellige Størrelser og Modeller købes bilist i 

Solonial og 43roburtf1rretnikl• 

Tjære, Taglak, Kultjære 
Finsk Tjære, Carbolinium .  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Køkkenudstyr. 
Gryder, Stegepander, Kasseroller, Kander 

i Emalje og Mluminium. 

Waitifi( golonini.  & 13roblittforrttniti g. 

1111101•~11~~1111~11 

Fyldte Chokolader 
„AL B A" Spise-Chokolade 

„ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Xlemens Wasfiinsnedkeri 
Tlf. n - og Sauvterfi - 	fi 13. 

anbefaler Havemøbler 41$;: Flagstænger. 
Vaskemaskiner, god Konstruktion (milaanes gerne I Prøve).; 
Tirjruller, lette og prak! ske. 	Klmedeekabe og Kommoder. 
Et Parti Senge I a 30 Kr, Hele Søde yueretses. og Spisesmemablt merit 

leterts med kort Frist. Et Parti Stole thi ION° Kr. 
Brandstiger, Bygningstommer, Ltegter, 113nrdder m. m. 

alt i bedste Finnrbel ining. 

L. Pihl, ~men:sker. 

Traadvæv 
til Indhegning af 1-lønsegaarde o lign. haves paa Lager i 

alle Dimensioner og sælges billigst i 

%Hinge »010111111= og JzrofitiWorretning. 

sv
.........__...........„.....i  

Nyheder 
i fixe moderne Kjoler 

og Sommerfrakker. 
Stort 11(h aig  

teessens Iine-2ldsalg 
CHr. elsen, 

Senelag den 21. Juni Kl. 8 	'''""" 

Nn(lett beb&-)er mere 

Senge-Udstyr a expressens 
Ni  • 

blot 	tit one faa floge at benuenDe fejl tit 
mig, Da jeg bar bet ftorfte £ager af fcerbgfoebe 

alle C.-1:torrelfer og tit 13rifer, 
e tte fioler mange , teber. = 	lobe .erre4atte 

Olsker Kirke 	
bar jetl. 	helt " q"':" 2elger,  f em huer  felgt 

ystenum. 

t , 	, 
at claa aartkit rimor 

titort 11bOalg i bobbelt og enfelt _-;rebbe 
melfer 	 Chfart.)et, iott-egte, robi c 	elprendende Detektivroman 

i6A,itr.  

bi(M t 	 ?y"ier i forffeltige 	valiteter. • 	 • 
engen iterreD i forftellige ROaliteter i 
L4-1 	t'.:Iter,s nit i 

(5:t 	 i onniner. 

9ilt til billige 43rifer bo 

,ens .fanden. 

(-)ske: Kr 	res y.else raitsker 

Tilbud par,' Repi,sation og ljæiing talt belbig at fat] et ‘13rollelager voerbraget. - 
al Kakens Tag saml R,i)wation og 	mio tilt I 	faa alt bOab '23eflcellit4i 	n - 
Kali<r,ing 	KIrkens ydre MurvEerk, 	" 	.1  

Nrerniee Oplysninger fans og Til- gaar, og i De ftefte .itft•elbe billigere etb anbre 
huri niollager 	

tebev. 	bar ogfaa et fint £a..,er af MIM'« 
Enneh, Lindesgaard, 

Olsker, 	i tie 'totte '..),1;onftre, font tan faa4 Net efter fiaal 

• tit langt 'tuber ben alm. 	Da jeg bar turet 

Vore Uldmouseliner 

iverk i Nordhordoims illehlad! 

Org14,r 
Pianoer,„)„„, 

Chr Transen Holm, Allinge 

Orgel. 
Er ualmindelig godt Orgel, 12 

Udtræk, er ratisai 	Snig 
kos inti k! undr.i KJ,valracprisl 

Traulsen Itudyn 



8,00 
8,16 
8,28 
8,43 
8,51 
8.57 
9,07 
9,15 

12,50 
.06 
,18 
,33 
,41 
,47 
.57 

2,05 

4,10 
4,26 
4,38 
4,53 
5,01 
5.07 
5,17 
5,25 

7,15 
7,31 
7.43 
7,58 
8,06 
8,12 
8,22 
8,30 

Sorte Bomuldsstromper fra 85 Øre 
Svære Makostrømper Ira 2,50 
Svære ribbede Strømper, meget stærke. 2 Kr. 
Florstrømper fra 2,35 
Svære danske Strøm per 2,50 

91orbienbett Oanbe154iiii 

er fin, frisk ag velsmagende ag giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

•••••■~0~1.1 

feeer"u"SillNe""Wale 

1111111~4» 111111 • OM OM e 111•1111~~1 [ 
BORNA MARGARINE 

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 
A ride-H alvdun, meget blød og let 8,50 'pr kg. 
Stribet Bolster til Unde'rdyner 2,7.5 pr. m ,  
Dobbeltbredt Dynesatin 5,50 pr. m. 

tor(latib& fmtMsE?us 

C

L  et 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C Æ" Koge-Chokolade 

panterivre »AIVltir fAORikAT 

Borholms 8perc b lanekasses 

1 vornorgialnernsrdellIngen 	3,5 
I,eneilt Femarie, hidtil 2,5 C pt. i 

saer 	ast) 

Afdeling  i Allinge 6-'9-- 
Kontortid : 10-12 og 2 -- 4 . 

Renten af Indskud er pil*: 
3 ,Titautiarb•rn Opnlgedee 	 4,5 pCt. 
Alnilot14,111rip. Sparrkamaevilknair 
Folio 

Køb Deres-  Gardintøj hos os. 
Vi har et meget stort Udvalg lige fra de bil-

ligste til de bedste. 

Nordlandets Handelshus. 

Voksdug 
til Køkken- og.  Spiseborde samt Voksdug borter 
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 Fjor sælges meget billigt. 

Nordlandets Handelshus 

1483,114•1g-114,11.• 

Xeb adeartikler i 2agadin du 1fordsUdsaig, sÆllinge 

Styrete Udvalg. Billigste Priser. 

"Victor Ylanck, 5lllinge. 

;undvig 9,00 1,50 
9,08 1,56 

Tein 	9,15 2,06 
Hiimledel 9,20 2,10 
Rø 	9,31 2 21 
Klemensker 9,46 2,37 
Nyker 	9,56 2,47 
Rønne H. 10,15 ' 3,05 

5,35 8 50 
5,41 8,57 
5,50 9,06 
5,55 9,11 
6,06 9,22 
6,22 9.38 
6.32 950 
6,50 10,10 

Køreplan. 
Reane-Allinge 

Jernbane. 

r 

Geons.a4., 

Ramle VI. 
Nyker 

'Klemensker ar 

I in inletlal 
reir 
Allinge 
Sandvig 

• 

Ctyldig 31. Mai til 15. September 

Søgnedags, 
18.0iii4.-1114bind,T1t  

NReykne  eni 	88,°017 
Klemens 8,30 
Rp 	8,46 
Humlede18 54 
rs VI 	9.00 
Allinge 	9,12 
Sanavig 	9.20 

121)  1,51 0 
1,27 
1,13 
1.51 
2 .00 
2,12 
2 20 

4  4:0 
4,40 
4,56 
5,04 
5 10 
5'22 
530 

	

7,15 
 7,32 	0  

	

31 2 	9,47 
7,45 9,59 
8.01 10,13 
8 10 10 21 
8,16 10,27 
8,2710,37 
8,3510,45 

reneet•11,„-ii4stalse 
* 

„Sandvig 7 25 
Allinge 	7 31 
Tein 	7,39 
Humledel 7,44 

7 54 
Klemens 8.08 
Nyker 	8.18 
Rønne H 8,37 
") løbe,  kun Mandag ogirnisdav. 

11 lal,er Ikke:Mandag ng Tur:dav. 
Ira 29. &it til 31. August, 

i a 29. Juul In 31. August. 

Søn- og Helligdage. 
Itwne•a•-filiamd•li 

9,05 1,12 5,15 8,20 
9,13 1,19 5,23 8,28 
9,22 1,28 5.32 8,57 
9,26 1,32 6,37 8,41 
9,38 1,44 5,49 8,53 
9.53 2.00 6,05 9,08 

10,05 2,10 6,15 9,20 
10,25 2,30 6,35 9,40 

Strømper. Gardiner! 

Erindringsliste 

P- il 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Dampskibtexpeditionen, 'aben vad Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eharm., Mandag og 
Torsdag orm. 

Distriktsbeten 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen (Borgerskolen I Sal( 

Læsestuen .. Søgnedage Ira 5-9 Eftm. 
Ildlaan Mandag og Firedag 7-8, 

samt Tirsdag 3-4. 
11jaelpe kassen : Worm.. Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sands,. 
Jernbanesi. ar 'aben for Gods 8-12, 2-6 
Klentens Jernbanestation Jo. 
Kanniarkontorat 10-11 og 2 -4. 
Lsarts- dl Diskontobanket 1-4 Eftm. 

ostkuntorei. Søgnedage 9-12 og 2 • b 

S5,andinavien-Arnerikalinien: 
Agent Obo Oornitrka, 

Sogneprresten Tirsdag og Fredag 6-7. 

Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfillal I Sperakatean. 10-12, 2-4 

Branddirektøren do. 
Siaiaarwrinen for Livsforsikring ved Chr 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em 
Telegrafstationers 9-12 og 2- 6 
Toldkamret 8- 12 FOTgl, 2-5 Efterm. 

øger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller mang• 

ler De en Svend eller Leer• 

ting, en Poderweiter eller an-

den Medhiaalp, bur De snarest aver-

lere i Nord-Flornholnis Ugeblad 
der hver Frc.: .g bringes direkte ind 
c. 1800 Hjem og !teses al eau god! 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor ses 

godt *Om altid bringe et lilireda-
stillende Resultat. 


