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ITilgnar i et Antal nf 1600 Eknentri. 
og forsendes gennem Pontvvesenet 

til rile Iljern I .tilloge-SundrIg, 
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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I el Antal of mindst 1600 Exempl. 
ag forsendes gennem Postrorene! i 
Sandvig, Olsker, Rofisker, Ri og Kier000skrr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Herred 
bllrrr last i ethvert Hjem og  egner sig den 
for bedst di Avertering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekenctigvreiser af enhver Art 
samum Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner rk. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgmar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt pap Bladels Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarilk• 

Japans Landbrug. 
—§— 

1 det amerikanske Tidsskrift „The 

Evening Post' giver Præsidenten 

for Japans Landbrugshøjskole i Sap-
poro, Dr. Shosuke Sapporo 

en Oversigt over japanske Landbrugs 
nuværende Standpunkt. Af den in-

teressante Artikel skal vi tillade os 
at gengive følgende lille Uddrag. 

Landbrugets Betydning karakteri-

seres bedst derved, at den dyrkede 

Jord, der udgør ca. 7 Mill. ha, næ-
sten fuldstændig leder Landets Be-
folkning, ca. 53 Mill. Mennesker. 

Al Korn indføres der kun 80,000 

Tons Hvede mere end der ekspor-

teres og al Ris 200,000 FODS, Ell 

af Grundene tie at Japan kan føde 

sig selv, er den, at Jorden for stør-
ste Delen beviser af smart og min• 

dre Lodder paa gerinemsnilleg 1,4 

fra Agerland, san det er et vidtfor-
grenet Husmandsbrug, Landet har, 

hvor der er Lejlighed til at gennem-
føre er. intensiv Dyrkning af Jorden, 

Jordløse Huse findes næsten ikke 

paa Landet I Japan, og over 5 KIL 

har Landbrug som Hovednærings- 
vej. 

Landets Klima er el udpræget 
Øklima med rigelig Regn, dog er 
der naturligvis med Hensyn tel Var-

men stor Forskel, idet Formosa mod 
Syd har en næsten tropisk Varme, 

hvorimod Sachalin mod Nord har 
et lernmeligt koldt Klima. I Sydja-

pari er Regnmængden gennemsnit-

lig 800 mm renlig. Jorden er gen-
nemgaaeride frugtbar, særlig gælder 

det Lavlandet, hvor man ved Hjælp 

af Overrisling er i Stand (il udstrakt 

'Risdyrkning, og her er Gennemsnits-

udbyttet 3,3 Tons pr. ha. Paa den 

højere liggende Jord, der særlig be-

nyttes til Kornarealer, er Gennem-
snitsudhynet omkring det halve. 

Sommernat. 
Har du set de vide Enge, 

naar. en Sommersol gaar ned? 
Har du set, hvordan de hæves 

mod el Slcær af Evighed ? 
Har du set den sidste Skælven 

svinde hen i Eng og Krat 

Vogt dit eje! Stille Vandrer ! -
thi fnat han først Dansen sat. 

Elverpigen ler imod dig 
gennem Danmarks Sommernat. 

Blegt og spejlblankt ser du Havet 
langs en hvid og ensom Strand. 

Men derudefra en Tone 
klinger længselsfuld( mod Land. 

Fra del ukendt fjerne er den, 
og den slukkes vildt og brat. 

Del er Havirusangens Klage 
gennem Danmarks Sommernat. 

Vildt du lokkes, og du drages, 
og du stivner I cl Gys.  

All er dunkelt, og del svømmer 
i et Himmelhav af Lys. 

Alt er lydløst, og del pusler 
overalt i Eng og Krat. 

Alting bliver et Vidunder. — 
Det er Danmarks Sommernat. 

Kappel Becker. 

,,Under Udsalget" 
Novelle af Astrid-Kriger Eide. 

—o— 
Klokken er 3, Travlheden er næ-

sten ved at overvælde Personalet. 

Stormagasinet ligner i øjeblikket 
nærmest et Marked med alle Plaka-
terne rued de kæmpestore Prisangi-

velser. Baand, Tæpper, Blonder og 

kostelige Stoller bruser som farve-
straalende Kaskader indimellem de 
tusind mere og mindre nyttige Ting, 

der Indbyrdes søger at overstraale 
!dueurten med Farvepragt og Lys-
spil. Alle de udstillede Varer synes 

at ansluenee elg emir I heftigste 
feztase for at tiltrække sig Opmærk-
somhed fin Publikums Intigsonette 
tykillydende Strøm -- denim Strøm, 

hvis utallige Fødder mod Moanlk-
gulvet giver rm Slags jevii, plaskeirde 

Lyd, der er de: stadige Accompng-
tremerit under Sreniinernee mere Ill-

uetulde Svingninger. I Brudstykker 
hører /T11111 Spoler af en moderne 

Vals fra en Grammofon et eller nu-

del Sted .1 Lokalet, Tonerne dukker 
under og lorsvinder — og er der 
saa pireueelig igen flere Takler læn-

gere fremme i Melodien, Inde fra 

Børneafdelingen lyder ell munter 

Blandingskoncert fra Legetøj, der 

prøves og viser sine bedste Kunster 

ved Smeld, Hvinen, Knirken og 

Fløjlen. Men over al denne Lyd-
og Farveforvirring hvælver Storma-

gasinets blaalige Glaskuppel sig 
som en blid og rolig Sommerhim-

mel, og sender ned luftige Ranker 

af kunstige Blomster i Tusindvis. 
Karen Berg, yngste Extrahjælper 

ved Indpakningsafdelingen — maa-

ske lidt tor tynd og underernæret, 

sten straalende blaaøjet og med lyst 
Purhaar —• er kommet tit at se lidt 

for højt op fra Sejlgarn og Indpak-
ningspapir, og kan pluds9g ikke 
fan øjnene ned igen fra Glaskuppe-

lens blaa HimineIsurrogat og Papir-
blomsternes Som Eneret usion, medens 

den nære Parfumeafdeling i det sam-

rite sender Luften af fin Sæbe og 
duftende Toiletartikler over mod 
tiende. Og mens hun staar og ser 
op og nyder Lyset og Duften og 
Farverne, ønsker hun al hele sit 
serinhedshengtende, ntteriaarigeHjer-
te : Bare jeg maatte blive fast ansat  

her I Magasinet, bare jeg matte 
laa Lov til al være her og arbejde 
Iler hver Dag — jeg skulde være 
sen flittig og taknemmelig — aa, 

bare jeg dog mulle blive en af de 
10 lykkelige, der blev ansat — for 

her er saa lyst og smukt og mun-

tert, lier er altid saa dejlig varmt, 
her er saa rent og fint, og her duf-

ter sart yndigt, - 
Inspektør Ludvigsen ser i Afstand 

Karen Bergs løftede, lysende Ansigt, 

spekulerer paa, om der er noget 

Ulave oppe under Kuppelen, følger 
Retningen af hendes Blik, men be-
roliges; Snorene med de paabundne 
Papirblomster hænger allesam men 

som de skal. 
— Men hvad stirrer saa den lille 

Berg efter, del gaar da for Pokker 

ikke an, al hun staar og falder i 
Staver midt i den værste Travlhed 1 

Inspektør Ludvigsen arbejder sig 
smidig men bestemt gennem den 

kompakte Publikumsmasse med Ka-
ren Bergs lysende Ansigt som Maal. 

1 det halve Minut som gaar, inden 
han niar hende, forbliver ban ikke 

helt upaavirket af Udtrykket i det 
ulige Ansigt med Purhaaret, saa 

hans Stemme er ikke altfor streng, 

da lian siger: „Naa lille Berg, ikke 
stag og sværme og glemme at pakke 

lud 
Karen Berg gir et Ryk, rødmer 

af Forskrækkelse, men da hun ser, 

at Inspektørens Ansigt alligevel ikke 
er helt uden Venlighed, vover hun 
et Ildet Smil og vender sig alter 
glad og Ivrig mod Reolen ined de 

mange smart Rune hvori de købte 
Vaner ligger og venter pas Indpak-

ning tor derefter at bringes hjem 

(II Konduite. En stor Bunke Vat og 

Silketøj ligger nrerinest for linen-

den, hun rykker det rask ud — da 
sker del forfærdelige: en Klirren ved 

hendes Fødder, og Stykker af splint-
ret Pnrcelain spredes over Gulvet. 

Alla de travle, Indpakkende Hæn-
der stopper i deres Arbejde, alle 

øjne stirrer i Forfærdelse paa Skaa-
rene udover Gulvet og paa Karen 

Berg, deri Ulykkelige, der er sun-

ket ned paa Knæ og søger al samle 

Stykkerne sammen. 
Del var en af de fine Thedame-

hoveder til 25 Kroner, hviskes der, 

og som et Refrain lyder det gennem 

alles Tankee: Det er godt, det ikke 
var mig — det er godt, det ikke 

var mig Inspektør Ludvigsen er 
kommet indenfor Disken; med ner-
vøs Iver pakker de unge Piger atter 

ind, ingen siger noget, alle søger 

de en instinktsmæssig Beskyttelse 

i Optagethed med Arbejde for lige-

som derved at pointere deres Skyld-
frihed, men Luften er ladet med 
Ængstelse, og røde, nervøse Pletter 
begynder at brænde i Kinderne : 
Hvad mon Inspektøren vil sige -
Inar nu Karen Berg sin Afsked med 
det samme — den Stakkel — hun 

er saa fattig, og hun var saa lykke-
lig over at være kommet ind her i 

det store, fine Magasin I 
Inspektør Ludvigsen har mange-

aarlg Erfaring, saa han overser Ska-
den med forholdsvis Ro: „Lad mig  

se Stykkerne, saa vi kan faa Hove-
det erstattet." 

Karen Berg løfter sine Hænder 
med de sørgelige Rester ; hun har 
skaaret sig, san Blodet pibler fra 

Inendes ene Haand, mens Tanrerne 
langsomt triller ned over hendes 
Artsigle 

,Nu ingen Taarer og Scener, lille 

Berg, husk paa al Publikum maa 
intet mærke, følg nu med over I 

Porcelainsafdelingen, san vi hurtigst 
mulig kan laa bragt Sagen Jorden 

igen." 
Karen Berg begynder næsten at 

fatte lidt Haab, mens hun følger 

efter Inspektøren : Han ser ganske 
vist ikke blid ud, men han har de 

heller ikke skændt særlig paa hende, 
kanske han alligevel al Barmhjertig-

hed vil anbefale hende, saa hun 

biir fast ansat — an, hun skal være 
saa forsigtig og omtænksom heref-
ter, bare hun maa faa blive, bare 

lom maa faa Ansættelse! 
Damen i Porcellainsafdelingen ser 

et Øjeblik paa Skaarene, saa svarer 

hun hurtig og udeltagende „Vi har 

ikke tiere igen af den Slags der, 
jeg solgte selv dette til en Dame i 
Formiddag, det var det sidste, vl 

havde." 
Inspektør Ludvigsen, stadig med 

den ulykkelige Karen Berg i Køl-

vandet, er af Publikumsstrømmen 
skubbet op i et forholdsvis roligt 
Hjørne. Her blis han staaende og 

lunderer: — Hvad skal man nu gøre 

her at redde Situationen for Maga-
Smelt — og for det Pigebarn der, 

som staar og ser saa utrøstelig ud? 

,Lad mig se Adressen — Konsul-
inde Rigmand, Store Alle 15 — ken-

der hende ikke — — inn — ja -

hvad —" 

Inspektøren har fattet sin Beslut-
ning: ,Se, lille Berg. De biir nødt 

til al gas derud til Konsulinden, 
forklare Sagen for hende og gøre 

hende en Undskyldning for Uheldet 
baade paa egne og paa Magasinets 

Vegne. Kan De faa Konsulinden 
blidgjort, saa hun uden at gøre no-

gen Ophævelser vil tage andre Va-
rer for Beløbet, hjælper det selvføl-

gelig ikke saa lidt paa Deres egne 

dalende Chancer." 
Karen Berg er atter inde i den 

tætte Publikunisstrøm paa Vej ud 

mod Personalets Garderoberum. 

- Glaskuppelens Sommerhinunel 
og alle Blomsterrankerne er der nok 

endnu, men hun selv, gaar hun her 

maaske for sidste Gang — herinde 

i Lyset og Varmen og Duften? Og 

pludselig staar tor hendes indre Syn 
den halvmørke Spekhøkerbutik i 

Kælderen med Sildebanden i Hjør-

net, med den evige Lult af Ost og 

Løg' og Sild og Pølse — Spæklie-
kerbutikken ined det kolde Stengulv 
og uden Kakkelovn, hvor hun hal-
tede omkring paa de iskolde, smer-

tende Fødder, hvor hendes eirendet 
var røde og ophovnede af Frost — 
Sprekhrakerkælderen, hvor hun var 
et Aar fra 7 Morgen til 7 Aften, or: 
hvorhen aldrig en Solstraale nallede 
ned  	 . 1 

— — — 

Skrifttegn. 
Hvis disse Tegris oprindelige let-

t  fattelige Form var bibeholdt, vilde 
r vi alle med en Snude øvelse kunne 

læse Kinesisk fra Bladet uden at 
kunne el Ord af Sproget. Men san 
let er del heller ikke. Tegnene har 

i Tidernes Løb forandret sig. Saa-
ledes har det oprindelige Tegn for 
en Mand, en Tegning af en lille 

Mand med Hoved, Arme og Ben, 
i Aarenes Løb mistet Armene og 

Hovedet, saa kun Kroppen og Be-
nene er tilbage. 

En Mark, altsaa et Jordstykke, 
betegnes ved en Firkant, delt i fire, 

og en Gaardmand skrives ved at 

sætte Tegnene for Mand og Mark 
ved siden al hinanden. 

Ærlighed er jo en Mand, som 
staar ved sit Ord — altsaa tegnes 

en lille sort Tuschmand ved Siden 
at Tegnet tor Ord. Saa kan ingen 
komme og sige, al de ikke ved, 

hvad Ærlighed er. 
Af spørge skrives 'neget beteg-

nende ved at sætte Tegnet for Mund 
Inde i en Dør. Døren aabnes, Mun-

den spørger. 
Anvendelsen af Tegnet for Kvinde 

i Skriftsproget er meget karakteri- 
stisk for Kvmdene 	 del 

gule Rige. Der bruges nemlig uhyre 
sjældent I Forbindelser, der er enlig-

rende for det smukke Ken. En Und-

tagelse er Tegnet for god, som er 

cm Kvinde ved Siden al err Søn. 
Tegnet for Fred kunde °grue la-

ges til Indtægt for det smukke Kørt 
— en Kvinde under et Tag -- hvis 
iler ikke gjordes irdirykkeligopuirerk-

, som pair, at det er en Kvinde under 

et Tag. 
Trætte er nemlig to leverder %ATI/ 

men, og tre Kvinder sammen bety-

der Intriger, Sladder. 
Kineserens Opfattelse af Hustru 

og Hjem faer, hvad man etter dette 

,nok kali tænke sig, det sorteste Ud-

tryk i Skriftsproget. 
En Hustru er en Kvinde nied en 

Kost. 
Et Hjem en Gris under et Tag- 
Aller ømmest og nydeligst er Teg-

net for Gillermaal — er en' Kvinde 
og en Gris under et og samme 

Tag ! 

Har du bøjet dig til Hilsen ? _ 
ki iiesmes Billodsprog. 	

Det er Danmarks Sommernat. 

--o— 	 Har du set den sidste Luftning 
Et engelsk Underholdningsblad 	 standse i sin lette Flugt, 

indeholder følgende Satire om de synke ned bag tavse Blomster, 

kinesiske Sproglege. 	 der staar lyst, med øjet lukt? 
Hundred Tusind sære Drømme 

Kineserne er meget mere hume- 	 da begynder en Tagfat 
'estiske, end vi tror. Enhver, som over disse stille Egne. - 

studerer Kinesisk, overraskes ved  
g. tinde et uanet Fond af Humor 
hos de sindige pule Mænd, og denne : 

Huirinr giver sig pas den prulsteste 

Meade Udtryk i deres fantastiske i 	

Det er Danmarks Sommernat. 

Blege, smidigt-blade a"Toager  

Elserkorigen ler og byt  gEgtie en frem  
paa sit hvide Koglerhjens. 



Kosulinde Rigmand er alene i 

sin store, smukke Dagligstue. Hun 
er endnu forholdsvis ung, •af el be-
hageligt Ydre, høj, bleg, inørkhaaret 
ag elegant, men med noget skiftende 
nervøst og usikkert i Blikket. 

Foran hende liggier el Haandar-
bejde, som hun ikke syr paa — nti 

griber hun eller en nærliggende 
Avis, lader øjnene lare hen over 
Spalterne — blir pludselig siddende 

i stivnet LylteW Er der ikke Trin 
paa Trappen — Trin som af flere 

Mennesker? 
Lis'-:ide paa Taa over det lykke 

Tæppe smyger hun hen til Døren 

ud mod Entreen — lytte- — hun 
er kommet el at skælve, saa hun 
maa klamre sig fast til Døren tor 

al holde sig oprejst. Der var vist 
alligevel ingen, det er bare hendes 
Nerver, der synes al høre Fodtrin 

og Lyde alfevegne. 
Endnu bleg og med Skælven i 

Knæerne fister hun tilbage til Bor-
det, griber atter Avisen, men læser 
ikke, sidder som i Lytten tit to Si-
der — udad efter Trin paa Trappen, 

indad efter Angsten i sine egne Tan-
ker. 

Med en liden gispende Klagelyd 

griber hun sin Taske, linder sin 
Skrivebordsnøgle i Portemonnaiens 
inderste Rum og lister paany over 

Gulvet. Under nogle løse Ark Skri-

vepapIr i den ene Skaffe har har 
skjult dem. 

Halvt grædende, halvt leende ta-

ger hun op et Par dejlige, guldfar-

vede Silkestrømper, trykker dem hef-
tig mod sit Ansigt, trækker den ene 
over Haanden, græder og ler samti-

dig : Hvor e r de vidunderlige, de 
er Guid og Silke og Eventyr paa 

engang, hun kunde ikke modeles', 
hun kende Ikke — — og der v a r 
ingen, som saa det, hun havde jo 

spejdel omkring, de var alle optaget 

hver med sit og hun fik skubbet 

dem Ind i Mullen med Albuen, mens 
hun med Hunden teltede op I den 

blu Silke. 

Mon hun nogensinde faer Mod 
ell al bruge dem, lalielaid Ikke i 

lang Tid; men hun har dem her, 
naar hun et alene, kan hun lage 

dem frem, trække dem over Hun-

den, nyde sin Hemmelighed - 

Telefonen ringer I Sideværelset. 

Konsulinden begynder Igen al ry-
ste, hun maa holde Hunden over 
Munden for Ikke et høre sine Tien-
der klapre : Aa Gud, mon del nu 

er fra Magasinet, de deger, har al-

ligevel nogen set det, vil de nu Intv 

hende med Politi og Skandale, og 

lade hendes Mand las del al vide 

og Børnene og Pigerne og hele de-
re Omgang — vil hun blive offent-
lig omtalt som Tyv --? 

Hen slæber sig segnefærdig over 
Gulve!, klamrer sig last til Portieren 

ind imod Sideværelset og stirrer I 
Rædsel pas Telefonen, der kimer 
pasny 	1/enge og vedholdende. 

Hun har holdt saa krampagtig 
last i Portieren, al hendes Fingre 

ligefrem er stivnet I deres Greb, nu 

falder hendes Hænder slapt ned, 
og nogenlunde rolig begynder hun 
atter at liste over mod sit Skrive-

bord ; da ringer del paany, men 
denne Gang pas Entredøren. 

Og Rædselen skyller penny over 
hende: Vil nu Marie lukke op og 
føre dem ind — art Gud, hvor kan 
hun skjule sig — nej, det er jo 

sandt, Marie har Frieftermiddag, og 
Kokkepigen er ude og køber ind 
til Middag, og Børnene er paa Dan-

seskole ; der er albu ingen til at 
lukke op uden hun selv, og hun 

tør ikke, ikke for alverden tør hun 
lukke op. 

Bue hun vidste, hvem det var, 
hvor vilde det være en Beroligelse 
for hende at vide, at det maaske 
bare var et ganske uskyldigt Bud, 

som stod derude, at hun kanske 
alligevel ikke er opdaget, 

Langsomt og med yderste Forsig- 

tighed bajer hun Dirrgrthel ned og 

naar næsten lydløst ud i Entreen, 
lister hen tit Gangdørens malle Rude, 
langs hvis Kerner der er en klar 
Stribe, stjæler sig til el hurtigt Glimt, 
og ser er liden, tynd og beskedent 
klædt ung Pige netop løfte Armen 
for at ringe paany. 

Konsulinden tabuer med tilbage-
vendende Mod Døren og spørger, 
hvad den Fremmede ønsker. 

Karen Berg slaar derude og kry-
ber sammen og føler sig uendelig 
fattig og angst og brødefuld loran 
den høje, elegante Frue. Hakkende 

i det af Sindsbevægelse og Genert 
hed begynder hun pas sin Forkla-
ring, men Konsulinder er sen op-
hidset, at hun ingenting kan forsten; 
„Hvem er De, Ira hvem kommer 

De?" 
_Jeg kommer fra X's Magasin 

for at sige Konsulinden — for al 

bede Konsulinden 	de to Kvin- 
der stirrer gensidig paa hinanden 

den dødeligste Angst. 
„Aa Gud, as Gud, jeg ulykkelige 

Menneske!" Konsulinden sætter sig 

fuldstændig kraftesløs ned paa øver-

ste Trappetrin og rokker fortvivlet 

frem og tilbage. 
Karen Berg har gaaet hele Vejen 

og gruet for, hvad Konsulinden vel 

vilde sige, at den anden vilde true 

med at klage til Cheferne over hende, 
saa hun tik sin Afsked, hun har 

tænkt sig vrede Ord og kolde, over-
legne Ord, hun har forberedt sig 

pas at taale alt — men at den an-
den skulde blive saa dybt fortvivlet, 
det er hun ikke forberedt pas, det 

er ;læsten værre end alt, hun havde 

tænkt sig. Fuldstændig sønderknust 
synker hun paa Knæ paa Trappe-

trinnet ved Siden af Konsulinden 
og begynder halvt grædende paany 
paa sin ydmyge Forklaring. 

Den anden begynder efter hunden 
al hine efter, lidt efter lidt at ',erste a 

den vidunderlige Sandhed, at Ma-

gasinet det ingenting kender til 
hendes lille Rapseri i Formiddag, 
at tvertimod Forretningen har sendt 
delte Pigebarn herop tot al bede 
hende om Undskyldning, fordi de 
har Marks Thedamehortdet, hun 
købte, istykkert Udmattet af Sinds,  
bevægelse, nælden lykkelig tilir Kon-
sulinden siddende og lytter med 
lukkede øjne til den enderne ube-
hjælpsomme Forklaring, der ar læ-
gedom for hendes prene Sind. 

Med et dybt Stik er Karen Berg 
sluttet. — Nu hat hun uge det hel« 
sen godt, hun kan - 	is* den 
line Frue alligevel klage over hende, 
ras hun faar Afsked med det ram. 
rise — saa mare hun vel tilbage til 
Sprekhukerbutikken igen. Ved delle 
Punkt i sine Tanker brisler Karen 
Bergs Selvbeherskelse, og hun be- 
gynder pludselig at græde 	seert 
og fortvivlet. 

Denne pludselige Lyd ryster Kon-
sulinden op al del matte Velvære, 
hun har følt i de sidste Minutter : 

— Hvad gear der dog af Pigebar-

net, hvad græder hun for, hun har 
jo intet galt gjort, hun er tvertimod 

kommet her med Trøst og Beroli-
gelse til hende, saa hun føler sig 

helt befriet — ja næsten glad! 

Med et medlidende, næsten lidt 
overlegent Smil bøjer hun sig over 

mod Karen Berg : .Saa græd dog 

ikke, det var jo bare el Uheld, De 
har jo ikke gjort noget galt, De be-
høver saamiend ikke at have Sam-

vittighedsnag"—Konsulindens Stem-

me knækker pludselig over; stødvis, 
taareløst, nervøst forpint begynder 
hun selv at hulke. 

Xrattet. 

Dybt i Krattet er der evig Nat. 
Evigt blundende og lysforladt 
ligger del, det sorte, stumme Krat. 

Dybt I Krattet, i det stumme Krat, 
hvorom Grene giner sum el Fængsel, 
er der et Nlrwana for min længsel 

Dybt i Krattet, stumt og lystorladt 
raadner uden Længsel Blomst og Frø. 
Dybt i Krattet vil jeg gerne dø. 

• 
Dybt i Krattet — I dets dybe Nal, 
aa — at bøje blidt de tillige Lemmer 
og erindre alting far man glemmer 

Føle lægt hver Smerte og hver Rift, 
sletle hver en lønlig jordisk Drift 
blidt som Bølgen sletter Sandels Skrift. 

Drømmende at hvile blandt de døde 
mærke fru Nirvanas dybe Øde 
Evigheden suse mig limede. 

Chr. Slub førfineren. 

Hjemmelavet Parfume. 
—o-- 

Har man en Blomsterhave og lidt 

Tid til sin Randighed, er det en 
morsom og interessant Beskæftigelse 
selv at lave sin Par turn e. Her 

følger Opskriften paa en kendt en-

gelsk Metode ; 

Blomsterne plukkes, fri for Dug 
og al Fugtighed; de indeholder mest 
æterisk Olie, naar de er fuldt ud-

sprungne, og de skal helst plukkes 

om Formiddagen, inden Middags-
solen har udtørret dem for stærkt. 

Roser giver det bedste Resultat, 

og naar man har plukket dem, bre-
des de ud til Tørring, og derefter 

plukkes Bladene af. 
Sylteglas med bred Aabning ren-

ses og tørres meget godt. Af rent 
hvidt Vat klippes der runde Skiver, 
lige saa store som Sylteglassets Dia-
meter. Valskiverne lægges ned i 

ren Olivenolie. Bordsalt strøs i Bun-
den af Glasset, derpaa lægges et 

tykt Lag af de tørrede Rosenblade, 

og ovenpaa disse lægges et Stykke 
af det gennemoliede Vat. Saaledes 
fortsættes med Lag paa Lag, til 

Glasset er fuldt; da bindes Perga-

mentspapir over, og Glassene stilles 
paa et tørt og meget varmt Sted 
ca. 2-3 Uger. Derefter tager man 
Pergamentspapiret bort og binder 

el Stykke tyndt, hvidt Tøj i Stedet 

lur, hvorpaa Glasset vendes, og 

Olien sis ud gemmer den linnede 

Klud. 
Ved denne Bekandlingsmande har 

man sikret elg Rosernes Drift; men 

man bør gøre lidt niere derved endnu, 

da mare jo ikke kan bruge Olien 

direkte. Tit I Del al druer parttime-

rede Olie tilisenes 2 Dele len Sprit, 

hvorfra* der ryslere godt. Nene Blau ,  
dingen har lur! rl einelkel Udse-
ende, $1111es Flasker] i kimet Is, 
hvorved 011.41 kteriltitet og ikendte; 

til flire& Men lien da uroml hælde 

Spritten al og Malete (len part Per-

lumeeles 
Man kan Mere sig ad gotiske 

pil samme Mande med Llljeklinval. 

ler, Nelliker, Violer, Lavendler og 

andre stærkt duftende Blomster. Ved 

at blande lorskellige Blomster sam-

men ken man selv fremstille herligt 

duftende Parfume. 
El udmærket Lavendelvand 

kan tilberedes ved at overhælde 

120 g friske Lavendelblomsler med 

1.', I hvid ren Eddike. Del skal stag 

en Uges Tid og rystes flere Gange 
daglig. Vil mal have Duften stær-

kere, kan man forny Blomsterne. 

Naar det er færdigt, trykkes Blom-

sterne godt af, og Eddiken hældes 
paa Flasker. Del er et kølende og 

forfriskende Toiletvand, enten man 

kommer en Skefuld i Veer-Hadet, el-

ler man kommer del i varmt Vand 

til Badevand. 
Lugte pose r, fyldte med tør-

rede LavendelbIomster alene eller 
sammen med lidt pulveriseret Viol-
rod og Nelliker, er udmærket Ill al 

holde Møl borte fra Uld og Pels-
værk ; det er et lige saa virknings-
fuldt Middel som Kander og ikke 

sart lidt behageligere 
Fleuriste. 

Sangeren Edmund Florents 
fra København har med sin Familie 
taget Ferieophold i Allinge. 

Den dygtige og sympatetiske 
Sanger, hvis unikke Stemme og 

vellykkede Koncerter her paa Øen 
I tidligere Aar vil være i Irisk Minde, 
agter atter inar og i de nærmeste 

Dage at give en Række Koncerter 
paa vor ø, og en særlig Interesse 
vil hans paalænkle Koncert I Menig-
liedshjeminet den 31. Juli kunde 
paa regne. 

Hr. Florents gjorde ved sin sid-
ste Koncert I København, hvor han 
bi. a. blev assisteret af kgl. Kammer-

sangerinde Frk. Nørregaard-Hansen, 
Fru Agnes Adler og den berømte 
Professor Hansen, stormende Lykke, 
og Pressen i København fremhævede 
Hr. Florents sjældne lyriske Sang-
begavet se og rørende Foredragsevne, 

nemo. 

Solskinssalme. 
Saa lys en Lund, saa lun en Lutt, 
saa mild en Sommersolskinsdag. 
En Morgenstund med Lindeduft 
og svage Vindes sagte drag. 

Der leger Skygger hid og did. 
og lyse Knopskæl regner ned: 
det er en Tid saa solskinsbtid, 
saa mild og lys og fuld af Fred. 

Lyst er hvert Let', og lys hver Blomst, 
og Skyggen fyldt al Solskinsstænk. 
Med Bogen paa min Havebænk 
jeg hilser Lysets Asterkomst. 

Ak skoane, høje Himmelblaa 
og Løvets gyldne Kirkehal, 
lad mig i Eders Klarhed gaa 
den lange Dag til Mørkefald. 

O alle Sommerhimles Gud 
hajt over ræers Gyldentag. 
tor os at Verdens Solskin ud 
fra Lys til Lys, fra Dag til titel 

Johannes Jørgensen. 

Gudstjenester og Moder. 
Søndag den 20. Juli. 

St. Ols Kirke Kl. 10, Skr. e' 

Allinge Kirke Kl. 2, 
Mandag Ungdomsafdelingen. 

Tirsdag K. F. U. K. 
Onsclng Sainfundsitrøde. 

Torsdng K. ,F. U. M. 

Hasle Dodkerforreloiog. 
Atjutouder og Saltekar 

al Slags Ilielkernrbejcle haves 
pen Leger. Reparationer IldreireS, 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

6olvolliserel Troodmv, 
alle Bredder ug Maskevidder haves 
;ten Lager, 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

En Gylte, 
nær Ferring, er Ill Salg. 

V. Sørensen, Borre. 

Hjemmefarvning 
Diverse Farver — saavel til Uld 

som Silke anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Bedste Surf ilroioror 
I i/‘"—  1 	— 2 " — 	3e— 4" 

Lagrede cementerede Mufferer 
— — 9. 

Glasserede Lerkrybber 
til Ko- og Svinestalde er paa La-
ger og sælges til allerlaveste Pris. 

Nordlandets Handelshas. 
Hiks og  Biltun 

uden Kort 
fra 

Allinge Koloeial & Produktforretning 

Aldeles friske Byggryn, 
hele, knækkede og valsede. 

Friskmalet dansk Flormel. 
do. 	Sigtemel, 

Prima amerikansk Flormel 
— sælges uden Melmærker -
er nu paa Lager. 

Nordfolders Hoildeishos 
I et Hjem ved København (fire 

voksne) søges til Isle August eller 
lidt senere 

en flink ung Pige 
Yil almindelig huslig Gerning. Hjælp 
til Vask og Strygning, Megen Fri-
hed. Løn 40 Kr. 

Fru Skatteinspekter Larsen, Hellerup 
— træffes paa Alexandersens Hotel 
senest Mandag. 

Nye 
galvaniserede Vand spande 
al svær ny Plade — som i gamle 
Dage — alle Størrelser er paa La-
ger først i næste Uge. 

Nordloodels lloodelshos 
-' uger De en Pige, en Karl 
lellak eller en Dreng, eller mang- 

ler De en Svend eller Lær. 
ung en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Emaljerede Jærnvaske 
Jærnvincluer i tiere Størrelser 

Staal-Brækstænger 
sælges særdeles billigt i 

Nordlandets 
Handelshus. 

Ordet er frit ! 
Vi ger vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, al enhver kan 
fas optaget Artikler og I ndlesg Orn Emner 
el armen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Seivioige, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strangeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

En ganske fortrinlig 

Lak-Fernis ror billen 
hurtigtørrende og holdbar og dertil 
rimelig r Prisen — sælges i 

Nordlandets lloodelshos. 

Koste 
af Revling og Piasava 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Alle Tradsom, 
Dykker og Stifter 

er nedsat ganske betydeligt I Prisen 
og er billigst i 

Nordlandets Handelshus. 
Al Særplukning 

pas min Lynglod i Olsker er *trangt 
forbudt. 

Gelius Lind. 



Lyst-Ejendom 
Allinge. 

— Den Postmester Alhedes 
Dødsbo tilhørende syd for Allinge 
særdeles smukt beliggende Ejendorn 
ud mod Kyste n, af Areal godt 
10,000 Kvdr.-Al: er til Salg ved 
snarest Henvendelse til 

Sagfører Fr. Pihl. 

Advarsel. 
Pas Grund af at forskellige Dele 

til Markredskaber bliver skjulte er 
al Færdsel over fhv. Janus Peder-
sens Jorder i Spellingemosen paa 
det strængeste forbudt, 

N. Pedersen 

Svinemel 
kan Isas port Rekvisitionssedler. 

Bakkemellen, Olsker. 

Mit 4 Fags Hus 

Lillehave"i Olsker 
er til Salg ved Henvendelse til 

Postbud A, Hansen, Allinge. 

Tapeter, 
Stort Udvalg. — Billige Priser. 

Tapetklister. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Olsker. 
Kommuneskatten for 1. Halvaar 

1919-20 maa være indbetalt til Kas-
sereren Gaardejcr C. Hansen  Brød-
degaard inden denne Maarieds Ud-
gang, hvorefter Restancelisfen vil 
blive skrevet og Renter tillagt, hvil-
ket herved bekendtgøres. 

Sogneraadet. 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Bomuldsgarn, 
Hækle- og Brodergarn 

er paa Lager i alle Numre. 

Nordlandets Handelshus. 

Sygeplsjeforeningen 

Olsker-R. 
Sygeplejerske Frk, Andersen 

er nu til Tjeneste for Medlemmerne 

Bopæl; Hyldegaard, Telf. Rø 5. 

Prima dansk og engelsk 

Marielie-Sæbe 
Blød Sæbe 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 
Risstivelse, 

Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Barnevogne 
•i lyse og mørke Farver. 

Klapvogne. Legevogne og 
Trillebøre, Hjul til Legevogne 
og Gnimmiringe til Barnevogne 
haves paa Lager. 

P. C. Holm. 

Lagendowlas 
i mange Kvaliteter 

billigst i 

Nordlamels handelshus. 
Blandet Frugtsaft 

Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbrersaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge kolonial- 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Spisestel 
completle 12 Personers Stel i mange 
smukke Mønstre haves paa Lager. 

Kaffestel, Vandstel, 
Glasskanle, 01- og Vinglas 

I'orcelain og Fajance 
fra den kgl. Fabrik, 

Sølvplet-Skeer, Galler 
og  Bordknive 

alt i stort Udvalg til rimelige Priser. 

P. C. Holm. 

Xafje, Te, 
ChokolabogCacao 

Billigste Dagspriser fra 

Frisk Melassefoder 
sælges nu i fri Handel 

24 øre kg. 

Nordlandets Handelshus 
Olsker. 

Det bekendtgøres herved i Hen-
hold til Landkommunalloven af 6. 
Juli 1867 § 28 at Regnskabet over 
Kommunens Indtægter og  Udgifter 
i det sidst forløbne Regnskabsaar, 
samt en Fortegnelse over Kommu-
nens Formue og  Gæld vil blive frem-
lagt til almindeligt Eftersyn i Olsker 
Forsamlingshus Ira den 18. til den 
31 Juli, begge Dage medregnet. 

Sogneraael et, 

Soyaskraa 
og 

Hvedeklid 
er pas Lager. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Nyheder. 
Et Parti Irldmousseline, Voile, 
Crepou in. ni. er, hjemkommen 
og sælges til rimelige Priser. 

Nordladels Handelshns,  
EtParti Melasse 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Sp cialityr: 
Ægte .lava Kafe. 

Ris, Sago, 
Rismel, Sagomel, 

Kartoffelmel, Majsmel, 
Abrikoser, Blommer, 

smaa og store Rosiner. 

A Hinge _kolonial-
Prod 11 k tfoeretni 

Damekraver 
el egante. Nyleder. 

Nordlandels handelshus 

agpap og Soffi 
Billigste Dagspris. 

Et Parti prima lintraadet 
engelsk Medium i 85 cm. Br. 

sælges sart lærige Lager haves for 
1,70 pr. ni. 

Norillandels Handelshuls 

Bornholms Spare- & landings 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10--12 og 2-4. 
Modlager Indskud paa alm. Sparekassevllkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., pas Foho Ill 2 pCt. p a. 

TxY.A R 'E :t T-42,2 	N-2  

Damestrømper 
Bomulds, sorte og hvide fra 150 øre Parret. 
Flor, sorte, hvide og kulørte 315 
Silke, 	 do. 	 435 

Messen, Chr. Olsen, Allinge. 
Telefon 100.  

Børnestrømper 
Kulørte Bomulds fra 90 Øre Parret 
Hvide uldne 	100 	— 

im Prima sorte Boildsstromper, passende til 12 a H 
Aars Alderen, udsælges for 165 a 117 0-re Parret. 

Messens Ene-Udsalg 
Telefon 100. 

Arbejdstøj. 
Kulørte og hvide Herreskjorter fra 650-825. 

Blad Ravndug. Stribet Blusetoj. 
Busserundetoj 275 Øre in. 

Uldne Kjoletøjer, Bomuldsflonel, Vaskestoffer 
Dynetøj, Lagenlærred, Duge-Drejler 

Chr. Olsen, Allinge 
Telefon 100. 

Dobbelt renset Salt 
til Nedsaltning af Kod, Sild og til Madlavning. 

Billigt Salt til Hosaltning. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker '—k—S) 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

s  Kul haves stadig paa Lager ved Levke. Pris 4,50-5,50 til.  

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

i(lemensker Snedker[orreining 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Bonevoks 
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver tiI Olie og Kalk 

anbefales fra 

By- og Herredsfuldma3gtig 

Johannes Kofod. Hasle, 
træffes pas Ra a,1 huse t i A 11

m 
 ge 

hver Mandag efter Kl..10 For. og  
i Klemensker Kro liver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

meget billig og færdig til at opstille 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Havemøbler 
slaar nu færdige til Levering. 

Snedker L. Pihl, 
Telefon n. 13, Klemensker. 

■■•■••■410  

i f jerner Skæl, styrker Harnet. 

J. B. Larsen 

Halms Haarkultus 

FullIhruille Miden Nr. 1 
Haardtbrændte do, til Ajlebeholdere 

Aldeles frisk 

Aalborg Cement 
sælges fra Lager og Ih; tilbed 
Banen efter laveste Beregning. 

Nordandels Ilannelshus. 

Udkommen er: 

Vejviser 
for Besogende ved 

Hammershus Ruiner 
samt kortfattet historisk Oversigt. 

Nyt 'Oplag. — Pris 35 Ore. 
Gornitzkas Forlag og Tryk. 

Feas i alle Boglader. 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

sælges for 24 Kr. pr. 100 kg. 

,.\11inge Kolonial- & 
Allinge kolonial- og 	Produktforrelniti, 

Produktforretning 	  

Broderi- 
Modemagasin. 

Alt i Broderi, saavel tegnet som 
paabegyndt og færdige Ting. 

Lyseduge paa Lærred fra 3.50. 
Angola fra 1.50, færdige Ira 8 Kr. 
Bomuldsgarn, Perlegarn, Hækle- 

garn ug Brodengarn t rille Farver 
samt DMC Garn. 

Stort Udvalg i Børsleholdete, 

Avistmaild'Pil'et""r' 
Syhinds- KOP 1(010Pial- og Prodoktf ol'rElo ilg tæpper, 	Puder af Lærred, Klæde, 

Bøj og Filtstoffer. 

Puder, Skamler og lign. 
Paabegyndt

e
e Ting i Slraanai til  

Færdige Pynteforklæder, Underliv 

Stort Udvalg  i fikse Damekraver 	.„,tracilE?atte Chemiser og Benklæder. 

til meget sirraa Priser. 

Lærred i hvidt og kulørt, hol- i alle trsaconer anbefaler 
landsk Lærred, Batist, Moll, Tyll, 
Filt, Klæde og Bøj. 	 9tor'Dlnitbet 

Alle mine Hatte udsælges 
til nedsatte Priser. 	 kittibM40. 

Gamle Hatte fra 0,75-1,25-3,00 

Bestillinger modtages i Tegning ~e, 	' 

saavel pas Lærred som paa Kjoler, 
Veste og lign. 

Allinge 	kl4k1furfiriiiig 

og Produktforretning. 	Produktforretning, 

Hulda Møller, 
Havnegade. 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citronessents 
Mandelessents 
Vanilieumsents 
Vanilletabletter 
Vaniliesukker 
Vanillestrenger 
Kardemomme 
søde Handler 
hittro de. 
Rosiner 

Allinge Kolonial-,  og. 

Taglak og Tagtjære 
samt Tjarrekoste anbefales fra 

. Prima 

Den bedste Taglak tor Ni* 
sælges i hele, halve og  kvart Tønder samt Spandevis 	og  den 
sic Pris er i 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning'. 

Flækærter 
hele Ærter 

brune Bønner 
K liplisk 

Ekstra Tilbud. filliii gg hind og  Produktforretning, 



Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
kunne—tiandviz  

Fra Rønne 	 820 	630' 
- Nyker 	 813 6.573 
- Klemensker 	903 713' 
- Rø 	 923 733 
- Tein 	 941 751 
- Allinge 	 954 85  
- Sandvig 	10— 87) 

Sandvig—Honne  
Fra Sandvig 	1— 	840 
- Alljnge 	 10 	8 
- Tein 	 124 gri.i 
- Rø 	 142 95  
- Klemensker 	205 9r5 
- Nyker 	 220  10— 
- Rønne 	 240 1075 

Son- og Helligdage. 

Fra Rønne 	845 1235 
Nyker 	904 1254 
Klemensker 921 	111 

- Re 	939 129 
- Tein 	954 144 

Allinge 	1004 	151 
- Sandvig 1010 2= 

%udrig—nonne 
Fra Sandvig 

Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm_  
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eltm.  
Laane- 	Diskontobankeit 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. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-7 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen tit 7 Aften. 

Søndag 12-2. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Folkebogsamlingen paa Readhuset: 

Fredag 7-8, 
Jernbanest er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen: Forrod.. Bagerm P Holm 

Kasserer Fl P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7 

Postautomobilen 
Mønne-Hasle-Allinge 

1. Juul- 30. Sept. 
Fra Rønne 2,15 Ellum Reloer 5,45 

	

- Hasle 3,00 — 	— 5,00 

	

Allinge 3,45 — 	— 	'1,15 
Ved Dampsklbslorsinkelse kali Af 

gangsilden udstenes indtil 5,45 Eftm. 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
lissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Udebliver Bladet 
heder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald niaa De 
henvende Dem til Bladels Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De faar 
det tilsendt. 

Norillndels 

anbefaler sig med Kørsel 

over hele Øen. 

Henvendelse til Telefon Allinge 3 
og Sandvig 12 og 13. 

Damefrisør 
Ondulation. Haarvask 

Specialitet i Haarinasage. 
(5 Aars Uddannelse i Paris) 

Barber og Frisør 
Hurtig og protier neljetintg. 

5. Bang, Allinge (ved Kirken). 

450 
509 
526 
544 
556 
809 
615 

Billigste Priser 

li==4<=1:=1 

MaPSill du Nords Udsalg, Ailiiigc 
J. P. Sommer 

Telefon 5. (ved Havnen) 	Telefon 5. 

tao= l t==.0==.1  

Til Heste, Svin og Høns 
anbefales af Il i Ilaridelsvarer 

Stof. amerikansk Majs. Prima smaa Majs 
Amerikansk Foderbyg. Fine og grove Hvedeklid 

Friskmalet prima Bygskraa. 
Knækmajs til Kyllingefoder. 

Varen er beregnet til laveste Pris pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Vi har lige udlosset 

Eil-tc!)rea5 
rtE5rie) 	do. INT.zsdcIølx.ul 

og i Løbet af den kommende Uge ventes 

prima engelske Koks. 
Vær saa god at gøre .Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 

Billig Mad - og Ell aI saa 
Forl. Skildpadde 
Stegte ~kager 
Balerske Pølser 
Farseret H vid kaal 
Kødfars an. Brunkaal 
Hakkebøf 
Kalvekarbonade 
Hasebh 
Gullasch 
Lobemeoves 
Stegte Frikadeller 

	

I kg D. 3,50 	1,', kg D. 1,30 
„ 3,00 
. 4,00 	— . 2,05 
• 2,25 	— „ 1,15 

	

„ 2,40 	— ,, 1,25 
▪ 3,20 	 „ 1,65 

	

,, 3,20 	— 	1,65 
• 3,20 
„ 3,20 	 . 1,65 
• 3,20 	— 	1,65 

	

. 3,20 	 . 1,65 

Allinge kolonial- og Proilukliorrelning, 

Nye amerikanske Hvedegryn, 
ogsaa kaldet Mannagryn — og nye Sendinger af 

Friske amerikanske Havregryn og prima danske do. 
Pakker er hjemkommen. Prisen billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Langelands kontr. Hønsefoder 
fremstillet under Kontrol af Dalum Laboratorium — faas hos 

3tornitif- 	r,)?rohfitforreIninli. 

For Januar Rekvisitionerne 
har vi friske grove Hvedeklid af Statens Beholdninger. 

Nordlandets Handelshas, 

Skovle og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

040 230 
048 238 
058 248 
114 304 
133 323 
145 335 
205 355 

645 
653 
703 
719 
738 

8
5'4 
10 

Nordlandets Handelshus. 

i Mouseline, Voile og andre Vaskestoffer hjemkommer næsten 
daglig. 

digt 
Engelske og danske Klædevarer er paa Lager i righol-

Udvalg. 
Klædninger leveres efter Maal med kort Varsel. 

Nordlandets Handelshus. 

gl"#, 
7000000=C0:10:14.--- 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

Bornholms Mugarinthriks 
VEGETABIL 

Wi? 

Nyheder 

Færdige Klædninger, 
Benklæder og Arbejdste] 

billigst i 

Nord landets Handelshus. 

Klædevarer. 

Et Parti Twistlærred 
er hjemkommet, saavel i enkelt som dobbelt Bredde. 

En god Vare i 70 cm. Bredde sælges for 1 Kr m. 

Nordlandets Handelshus. 

Sporiskel, Kjoloilollel 
er hjemkommen i mange smukke Nyheder. 

Ensfarvet Flonel i alle Farver. 

Nordlandets Handelshus. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretningj 

KAM 

Værktøj 
og Haveredskaber 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial & Produktforretning 
gt14.: 	 .:9516:* •82:1741:* 

Nye Varer. Kadettøj 
blaastribet og hvidt. 

.131crat 	 i 3 c7fooliteter. 
Stplbel Jilusetoj samt Skjortellonel 

er nu hjemkommet og sælges billigt saa længe Lager haves. 

Nordlandets Handelshus. 


