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MINS 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
lukkes 	Antal aJ mlndsi 1600 l .tfingtti 

og' forsendes gennem Fastprisens' 
Sandvig, Ulsker, Ruh lur, 	Kismen3fter 

„Nora-bornholms Ugeblad" 
kar den surste Udbredelse I Numre Ileried gaar det rigtigt op for ham eller 
Niv,/ urs,  I ‘ihr.,r1 	r'i ener  sig der- 	hende, hvor meget ell-fjern er værd. or bedst III Avertering. 

Da stiger Minderne frem og lyser 
,Nord-Bornholms Ugeblad" for den unge, sart han bedre kan 

"tag" gfr" 81hendli"1"t Q.! gnh"r Ari  finde Vejen, hvor art han skal van-drere:sore Køb, Salg, Poreningsmeddelelser, 
Etter. eller Af lysninger, Auktioner etc, 	the. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 	I 	Kærlige og fornuftige Forældre 

sdraar hver. Fredag; kan bestilles paa alle søger altid at give deres Børn en 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor ag god og sund Opdragelse. De lader 
hashs, I Kr, halraartle. 

dem oplære i den kristne Børste- 

snar ved Flid og Kærlighed holdes 
oppe. 

Først naar en ung Mand eller 

Kvinde kommer ud i Verden, bort 

fra Far, Mor og Søskende, først Ja 

Midsommer-}lynroe, 

Her Lærken, Lærken overalt 
— usynlig som en Duft — 
deri jubler i den høje klare Luft, 
som sitrende fra Ætrens Sjæl 
en Tonekilde sprang - 
det er, som var det Solen selv, 

der sang. 

Dybt, dybt i Engens grønne Skød 
de sorte Tørve-Tavl, 
hag Popler lyser hvide Gaardes Gavl, 
en Svale ilakser ilsomt 
over Pløjemarken hen - 
nu svandt den - 

se, der blinker den igen. 

Og Rugen nikker, nikker 
imod Vandringsmanden frem, 
udover Grebens frodiggrønne Buen', 
mens Valmuer, der tynges 
at det røde Purpurskrud, 
fra Kornels gule Gifler tilter ud. 

I Lunden hisl, hvor Solen sies 
at Løvets matte Glar, 
og Gøgen gir dit bange Hjerle Svar, 
der var det — nej ridt Hjerte 
tar fur hæfligt til at slaa, 
naar noget altfor skønt 

jeg tænker paa 

Og derfor vil jeg bare synge 
Sommeren en Sang, 
men synge ar mit Hjertets 

fulde Trang: 
de Ord, som jeg kan linde, 
vil jeg binde i en Krans 
og lægge om din Pande, 

Sankte Haus 

Axel Juel. 

Hjemmels OelytiMmi. 
De bedste Dage af el Menneskes 

Liv er sikkert dem, der leves inden 
for Hjemmets fire Vægge. 

De stille Timer i Hjemmet giver 
en ny Livskralt, nyl Mod til al stride 
i Kampen for Tilværelsen. 

Ingensinde er en Far saa glad, 
som naar han efter endt Arbejde 
kan fart Lov at lege med sine kære 

smaa Børn, der kommer ham glade 

og længselsfulde brøde. Naar lian 
ser de kære smaa, saa føler han, 
at han og hans glade lille Kone 

her noget al leve for, noget at kæmpe 
for og noget at værne om. 

Et godt Hjem er en stor Velsig-
signelse. Hvor stor Betydning har 
det ikke for et Barns aandelige og 
legemlige Udvikling, at del har el 
godt Hjem, som Forældrene ved 

hinandens Hjælp har grundlagt, og  

lærdom, giver •dem gode Read og 

Formaninger og lærer dein tillige, 
hvorledes de bedst kan modstaa de 

mange Farer og Fristelser, som de 
eflerhaanden vil møde. 

Der er jo saa megen Daarlighed 
de unge kan blive udsat for, enar 
de kommer ud i Verden, saa mange 

Faldgruber og Farer huler bande her 
og der, og det er ikke saa under-

ligt, at mange Forældre nærer Be-

kænkeligheder ved at sende deres 
Børn langt bort fra Hjemmet. 

Fra et Hjem, hvor der er Kærlig-
hed til Stede bande mellem Foræl-
dre og Børn, vil der altid spredes 

gode Frugter, Frugter, der ikke alene 
vil komme den enkelte, men hele 

Samfundet tilgode. 
Et godt Hjem har overordentlig 

stor Betydning for Samfundet. 

Var der blot nok af gode Hjern, 
sea blev der hverken mange Fæng- 
sler eller Sindssygehospitaler. 	Fra 

et godt Hjem kan der udgaa gode 
Ideer, som ved al blive virkeliggjort 

kan hjælpe til at højne Samfundet 
i mange Henseender. 

El Hjem kan ogsaa have Indfly-

delse ved alt gode Eksempel. 

Der behøver aldeles ikke al ymte 

økonomisk Rigdom til Siede i el 

Hjem, for al det kan haft Betydning. 

Der tindes mangt et falligt Hjem, 

hvorfra der er udgaaet dygtige og 

kloge Mænd og Kvinder som har 

været til Velsignelse lur Samfundet. 

Mange af de store Opdagere og 
Opfindere er saaledes ridgaaet fra 

fattige Hjem. 
Naar der blot i et Hjem findes 

Kærlighed nok, Kærlighed til Gud 

og Fædrelandet, saa skal del nok 

vise sig, at et sandart! Hjem yder 
en stor Indsats bande til den enkel-

tes og Samfundels.Bestanen og Frem-

gang. 
Alfred Pedersen. 

Æbleblomster. 

Hvide som en Jomfru, skær, 
med Rusens svage Rødme, 
blomstrer alle Æblelrær, 
duftende al Sødme. 

Lene, som et Jomfrusind, 
sat flygtige og kande, 
sejler for den mindste Vind 
blanke Blometerbaarle. 

Liflige som Jomfrukys 
paa øjet og paa Munden 
er de hvide Blomsters Drys - 
Sne i Æblelunden. 	- 

Carl nætter) etmortensen. 

I Rabarbertiden. 

En fortrinlig Madplante, 
der kan bruges 

til mange forskellige Ting. 

Rabarberen, denne smukke asia-
tiske Plante med de brede Blade og 
de stærke Stilke, med deri høje 

Blomsterstængel med de hvide, svagt 
rødmende Blomsler, er nu ganet 

ind soul el Led i vor Ernæring, 
Den kommer, anvendt som den 

nu er, som en Forløber for Stik-
kelsbærrene. Men del er ikke saa 

længe siden, at man ikke forstod al 
skalle dens Værd eller al anvende 
dem 

1 Begyndelsen deri blev dyrket 
herhjemme, var Stilkene grove og 

stærkt syrlige, men elterhaanden er 
den bleven saalerles kultiveret, at 
man int har faaet line, røde Rabar-
berstilke med en behagelig syrlig 
Smag. Straks ved dens Fremkomst 

anvendte_ man. alt af Rabarberen 
Bladene blev kogt og hakker og 
derefter tilberedt som Gemyse -

ligesom Syren, med hvilke den har 
Lighed i Smagen. Blomsterne blev 

brugt som Blornkaal, kogt og stuvet 

paa samme Mande. Nu anvender 
man kun Stilken ; Planten faar nø-

digt Lov til at blomstre, og hverken 

Blade eller Blomster bruges i Hus-

holdningen. 

Og rm er Rabarberen bleven sart 
almindelig, at 111:111 hele Summerer'? 

anvender deri. 

Stilkenes Anvendelse til Kompot, 

Grød og Frugtsuppe er almindelig, 

I den Iltre som i den jævne Hus-

holdning. — Koldstraal af Rabarber 

er forfriskende en, varm Sommer-
dag; ligesaa Rabarbersalt, blandet 

I Vand eller Sodavand. Og til Des-

serter er den bande fiks og velsma-

gende. 
Man Iran lave Rabarberlcage som 

man laver Æblekage — i Lag, og 

Rabarberkompot kan bruges som 
Fyldning i Kager og som Indlæg 

mellem Butterdejg; inden i en Ome-

let samt til Pandekager og Arme 

Riddere. En Rand, lavet af Røber-

bersalt og afstive! med Husblas, er 
en elegant, og ikke dyr, Dessert, 

naar den ved Anretningen vendes 

og serveres med pisker Flødeskum. 

Sommerdrik al Rabarber laves sno-
ledes: Til hvert 1/,, kg Rabarber 

(som skæres i ganske smalt Stykker 

og skylles i el Par Hold koldt Vand) 
lages 1 I Vand; de koges I en enten-

leret Gryde over svag Ild en halv 

Time og hækles da gennem Frugt-

sigten; Gryden skylles af og sættes 

aller over Ilden, Rabarbersaflen kom-
mes igen deri og tillaves med Suk-

ket, ses den faer en frisk syrlig 
Smag, koger el Par Min. med Suk-

keret og hækles op i ell ren Krukke 
der stilles prut er koldt Sted, til den 
er afkølet; da kommes den pas rene, 
tørre Finker og tilproppes. 	Denne 
Saft har en liflig Smng, slukker Tørst 
og kali fuldt ud erstatte Øl. 	Ved 

at komme el Brusepulver i et Glas 
koldt Rabarbersaft, Lian den Cham-

pagnesmag. 

Rabarbermarmelade Nair man 
har kogl Rabarbersaft (rigtig Salt ril 

Vinterbrug, hvor Stilkene aksen ikke 
bliver presset igennem), kan man 

af Stilkene i Sigten fan en velsma-

gende Marmelade. Stilkene vejes, 
til hvert 1/12  kg lages f 'a  kg Stikker, 

begge Dele kommes sammen i Gry-
den, og skal part ganske svag Ild 
koge en halv Time. Det kan da 
oplrældes i C11 Krukke, der er fuld-

stændig ren og tør, eller det kan 

trykkes gennem Siglen. 	Efter 12 

Timers Forløb eller 'tiere tilbindes 
Krukken ; inert væder en Pergament-

strimmel i varmt Vand, trykker del 
vande af og tilbinder Krukkeri, sen 

Papiret sidder meget stramt. 

økonom a. 

NATURGLÆDE 
—o— 

Du gaar med mig, 
vi skal vandre sammen, 

vandre under Bøgeskovens Tag, 
hvor Natur og Solskin 

det er Rammen 
til en festlig Tur en Sommerdag, 

Vi fra Morgenslunden ud vil farte; 
Mark og Skov os tager i sin Favn, 
og du plukker ah de Blomster sarte, 
mens du ivrigt nævner dem ved Navn: 

Margaritler,— skinnende er Kjolen ! 
Mælkebøtte. — Grøftekantens Pryd, 
hvor dit Gule skinner smukt i Solen, 
— — — Gult er Falskhed, -

- — Hvidt — den sarte Dyd 

Glæd dig kære, glæd dig over Livet, 
glæd dig over hver en Blomst, 

du ser. 
Faa er Glæderne der blev os givet. 
godt ifald vi selv kan finde iler. 

Syng, du kære, syng mig. 
dine Sange! 

syng dig glad, geni Livets 
Sorger bort : 

Sorgerne kan blive, an, saa mange. 
— — Syng, du kære, 

Livet er saa kort! 

Kai M. Woel. 

!tan fodtur 
gennem 8uropa. 

Servus fortæller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Main z, 13. Juni. 

Er man først kommen over den 

store Bio, der forbinder Kastel med 
Mainz, faar mart straks el godt Ind-

tryk af Byen, og kommer man op 
i den gamle By og ser de mange 

smukke Kirker og interessante Byg-
ninger Ira Middelalderen, undres 

man over al disse gamle Bygninger 
saa godt har kunnet modslaa skif-

tende Tiders Uro. Særlig smuk er 
Domkirken, bygget i byzanllsk StiL 
Den gemmer mange Minder fra en 
svunden Tid, Malerier og Statuer. 

Blandt Byens mange andre Kirker 

maa nævnes den dobbelttaninedit 
Peterskirke med det smukke Klokke• 
spil og interessante Loitsmalerier, 

Auguslinerkirken, den nyopførle-
Quirniuskirke med prtegligt Aller, 
Malerier og Billedhuggerarbejder, 

den smukke IgnazkIrke, den gotiske 

Sleplianskirke, fra hvis høje Turn 
man har en vidunderlig Udsigt ud 

over Byen og Omegnen. 
I lernppe Ira ser man rigtig By-

ens Størrelse (80,1100 Indb.) og kan 

Delle over en halv Snes Kirkedaarne. 
Særlig smukt er det lienitund Aften, 
ninar Skyggerne breder sig ud over 

Floden. 
Vi overnattede i det katolske Her-

berge Zit Helma!, og næste Dag 
overværede vi for anden Gang en 

al disse katolske Kæmpe-Processio-
ner. I over en Tiroe stod vi op-
stillet i Gaden, tæt sammenpresset 
mellem Tilskuerne og sari Processi-
onerne drage forbi med Bannere, 

Krusifiks, Baldakiner og Puder med 
Relikvier. Ogsaa her var Grupperne 
skarpt afsondrede i Køn og Alders-

grænser. 
— Det er trættende sal længe at 

slaa med Hatten i Haanden ; Nielsen 

lillod sig derfor ret hurtigt atter at 
sætte den paa sit Hoved. Det var 

uheldigvis netop som de hellige Bi-
skoppers Tog defilerede forbi og 
blev af Mængden opfattet soul en 
Demonstration. 

„Hatten af', hviskede de nærmest-
slaaende. Nielsen forblev uanfægtet. 
.Hatten af", raables der forstærket, 

men med samme negative Resultat. 
Mængden indtog en truende Hold-

ning, jeg-troede det vilde gaa over 
til Haandgribeligheder, og pludselig 

var der en, der slog Hatten al ham, 

og det varede længe inden han fik 

den tilbage. 

Paa Torvet var rejst Altere, Røgel-
sen steg op af forgyldte Fyrbække-

ner og fyldte Luften med en bedø-

vende Duft. Præsterne messede, 
Munke og Nonner sang latinske 

Sange. 
Vi gik videre gennem de blom• 

ster- og flagsmykkede Gader, forbi 

Gutenbergs Mindesmærke. En ny 
Statue skulde alslores den 24. Juni 

(Jubilæuinsdagen) og Boghandler-
vinduerne var allerede fyldte med 

Medaljer, Flag og Kort nied han, 

Billede. 
Vi var en Tur oppe part Museet, 

men Gutenberg-Afdelingen var des-
vtecre lukker, saa vi !matte nøjes 

'ned den oldnordiske Samling. 
Nede ved Floden ligger del gamle 

Slot men den pragtfulde Tronsal, 

det er nu indrettet til Musæurn. — 

V/ fulgte Promenaden langs Floden 

og nattede efter en længere Van-
dring endelig el Sled, hvor vi kunde 
gaa i Vandet. Derpaa tog vi Af-
sked med Madsen og de andre, 

der vilde videre syd paa langs Main 

til Frankfurt. Nielsen og jeg agtede 
os gennem Frankrig. Maalet var 

Paris. 
San vandrede vi alene tilbage til 

Mainz, forbi Neubrunueri og Schil- 



Hofters Hotel 
(Bondestuen) 

Huer Arten 
koncert og Optræden af 

Harmoniltabongen 
Adolph Nathan. 
Bagefter en Svingom. 

ters Mindesmærke og gik tidlig til 

Ro, lor rigtig at hvile ud til næste 

Dags Anstrængelser. 
Del 'sart ud til ustadigt Vejr, de 

vi næste Morgen, den 14. Juni, ar-
bejdede os op ad Floddalen, forbi 
de nye, moderne Frestningsanlreg, 

der er anlagt paa Højderne. San 

vendte vi os for sidste Gang om og 

log Afsked med Rillen og Main, 
der her forener sig merl den. 

Det varede ikke længe før vi korn 
ind paa den af Napoleon anlagte 
Landevej, let kendelig, fordi den 

som en ret Linie, hensynsløst (som 

Napoleon selv) baner sig Vej over 

alle Forhindringer — i Modsætning 
til de gamle Landeveje, der viger 

udenom enhver Ujævnhed, del være 

sig el Bakkedrag eller en Dalsænk-

ning. 
Der fortælles, al Napoleon, da han 

skulde føre sine Hære gennem Eu-

ropa, pas Kortet afstregede Linier, 

hvor Militærvejene skulde anlægges, 
disse Linier slog han efter en Line-
al, og hans Adjudanter satte en Ære 

i al udføre deres Foresattes Ordre 
selv i de mindste Detaljer. 

Landevejen tog intet Hensyn til 

de omliggende Byer, den førte lige 

mod det stragetiske Maal, og saa-
ledes gik del til, at det kun var faa 

og ubetydelige Byer, vi passerede, 
og to Nætter f Træk ~alle vi bi-

vuakere i Halmstakke, som vi gra-

vede os ind i, for ikke at blive vande 

af Regnbyger. 
Egnen var sparsomt befolket, merl 

syntes ellers frugtbar; dog var der 

stor Forskel paa den frodige Rindal 

og disse milevide Bakkeskraaninger. 

Vi kom forbi Rester af lange Bro-

buer, gamle romerske Vandledled-

finger, der mindede om svundne 

Tider, men ellers var det Bakke op 
og Bakke ned, fange, drøje Bakker, 

og stadig denne ensformige lige 

Landevej, der som en Snor var op-
trukken foran os, og kun afbrudt, 
naar en Jerbanelinie skar den igen-

nem. 

Gennem Landsbyerne Niederolm 

og Alzey naaede vi ind i Bayern, 

Paa Højderne er Skov, og op ad 

Skraaningerne er plantet Vin og 

Pæretræer. — — Kom forbi gamle, 
murede, men yderst forfaldne Hel-

genbilleder og Krusifiks og bayer-

ske Srnaabyer, f. Elts.Standernfilde og 

Steinbach, der var uden Interesse. 

Om Søndagen, den 16. Juni, riaa-
ede vi Kaiserslautern, en temmelig 

stor By med flotte Butiki-er og mange 

Folk paa Gaderne. Byen ligger 

en Dal, omgivet af Skov paa alle 

Sider. Her er Rester af en gammel 
Borg, der bar tilhørt Frederik Bar-

barossa den ligger ved Garni-al-
Fængslet, og de ser skumle ud -
begge to. 

Al en Arbejder fik vi anvist det 

nyoplørle Herberge Zu Helmat, hvor 

Vært og Værtinde var særdeles elsk-
værdige og vidste ikke, hvor godt 
de skulde gøre os det. Da de hørte 

vi var danske, viste Værtinden os 
en dansk To-Krone, hun bar som 

Brosche, og sagde, 'at alle Danske 
var .brave Leute I" 

Inden vi gik til Ro, var vi ude at 
al se paa det glade Liv, der udfol-

der sig en smuk Sommeraften, naar 
der er Fesisteruning over Gemyt-
terne. 

Fra Uge til Uge 
--o— 

Bornholmernes Forening 
i Aarhus. 

1 forrige Uge afholdtes i Aarhus 
et Møde, hvortil Bornholmere, inter-
esserede i at faa dannet en Fore-
ning, var indbudte. 

Ideens Ophavsmænd mente, at der 
var tilstrækkelig mange Bornhol-

mere i Aarhus til at danne en lille 
bornholmsk „Koloni", saaledes som 

del lorlængst er sket i København, 

I sin Tid, for 12-13 Aar siden, 
har der ogsan været en Bornholmer-
forening i Aarhus, men den sygnede 

hen al Mangel paa Medlemmer. 
Paa der afholdte Made, beslutte. 

des det at danne en ny Forening ; 

Love blev vedtaget og en Bestyrelse 

valgt, Denne korn til at beslag af: 

Lærer Mund, (Aakirkeby). 
Bagermester A. Pihl, (Allinge) 
Lærer H. Pihl, (Rønne). 

Fru A. van Winterghem, (Rønne) 

og Chr. Stub-diargensen, (Allinge). 
Den nye Forenings Formaal er 

at knytte Medlemmerne sammen om 

interessen for Sager angaaende Born-

hohn, og fremme Selskabeligheden 
og .Sammenholdel mellem Medlem-

nierne i deres Egenskab af Born-
holmere. Dette tænkes fremmet ved 

Afholdelse af Foredrag over Em-

ner, hovedsagelig vedrørende Born-

holm og bornholmske Fortrold, Ud-

bredelse af bornholmsk Litteratur 

og lignende, samt Møder, Klubaft- 

ner og Udflugter. 	
X i x. 

Feriernes Tid 
er begyndt. Det gode Sommervejr 

har bidraget sit til at Turisterne er 

tidlig paa Færde i Aar. De smaa 

Bande langs Kysten har fuldt op at 
gøre og paa Hotellerne er der hver 

Aften Sang og Musik. I „Bonde-

stuen« residerer Hr.Nathan atter -
ligesom i de gode gamle Dage -

og foredrager sine Viser med sprud-
lende Humør! — Og der er det 
mærkelige ved Hr, Nathan, at Iran 
bliver yngre med Aarene, og hans 

Repertoire bliver større og indholds-

rigere. 

Yngre gift Mand 
velanbefalet, søger en helst varig 
Plads i Allinge-Sandvig eller nær-
meste Omegn, til 1. eller 15. Juli. 
Bill. mrkt .649' modt. Bl. Kontor. 

Det meddeles herved, at Bredud-
salget er ophævet fra d. 20. ds. 

Juliane Holm, Olsker. 

Billige 

Blomsterstativer 
Carl Andersen, n. f. Tejn. 

En god 1-aars Plag 
er til Salg eller Bytte med en sund 

Ledeko eller -Kvie. 
Bagergsard i Rutsker. 

En ung Pige 
kan fas Plads til 1. Juli hos 

Urmager Lindberg. 
Allinge. 

Lyng. 
Fin Lyng, tjenlig til Tagrygge er 

fil Salg. 

Laurits Mikkelsen, 
øst for Municegaard. 

En god 

Malkeged 
er til Salg. 

Viggo Hansen, Stenshøj, Rø.  

I Td. Land Kløver 
er til Salg 

Gartner Jansen. 
Tell. Allinge 41. 

Tabt, 
En lille Drengestortrøje er tabt 

Søndag Aften pen, Strækningen mel-
lem Kirken og Løsebæk. Finderen 
bedes godhedsfuld aflevere den til 

Hjelmer Ipsen, Allinge, 

RIS. 
Prima Caroline Ris 70 øre. 

— Kalif. Japan Ris 55 Øre. 
Smag klare Ris 32 ure. 

J. B. Larsen. 

Olsker. 
Kommuneskatten 

for 1. Halvaar 1921-22 modtages 
hver Lørdag Eftmd. paa Dalegeard 
saml ved Mejerierne ,Hurriledal's og 
„Kajbjerggaard's første Udbetalinger 

Da Offerafløsningen, der fremtidig 
skal indbetales til Menighedsraadet 
og Stiftsøvrigheden, ikke var kom 
ruret med paa Hovedligningen, er 
den senere udregnet og bliver op-
krævet sammen med den øvrige 
Skat. 

Sognernadet. 

Hotel .,Allinge". 
Koncert hver Aften 

og Søndag Eftm. fra Kl. 4. 
1. Klasses Musik. 

Math. Jacobsen. 

• • 
illiiille Biograft 
Søndag d. 19. Juni Kl. 

Donall 6'3g Billede, 
En Menneskesjæls Roman 

i 5 store Akter, efter den berømte 
engelske Digter Oscar Wildes Mes-
terværk. — Meget spændende. 

Bern har iKKe Adgang 
til denne Forestillrug. 

MapsmiiiiNods11[1831 

Nyheder i 
Poplin, Shantung, tætnet 
og stribet Frote, tærnet Zefyr, 

Broderede hvide Voiler med 
hvide og kulørte Blomster. 

2)ictor ftlanck. 

Manufaktur. 
En Aldeling far Matudnktur, om-

fattende Kjoletejer, Bomuldstøj, Sirts, 

kulørte Floneller, Hvidevarer, Dow-
las. Bomuldslærred, Haandklædedrejl 

og Duge. Herre- og Daine-Trilco-

lage, Damelinned samt Nødvendig-

hedsartikler. 

Varerne ere kurante, ny indkoble 

og prisbillige, - 

Det vil være mit Formaal, ved 

reel Behandling, hvor Priserne staar 

i korrekt Forhold til Varernes Kvali-

tet, at søge al vinde Kundernes frem-
tidige Tillid. 

Sandvig, den 17. Juni 1921. 

E. Abrahamsen. 
Telefon Nr. 55 

Fundet. 
En Pengebog, indelt, Kr,: 10,29 

er fundet paa Vejen til Hollænder-
gaard, tæt ved Landevejen, og lom 
afhentes paa Lille Myregaard mod 
at betale dette Avertissement. 

En lidt brugt 

Herrecykel 
er billig til Salg pari 

Boadstadx-aard, Ro. 

En Orne 
tjenlig til Gylter er id Salg. 

Jensen, Lærkegaard pr Tejn. 

Alle 

Korn, Klid og Foderstoffer 
saml Frøposer, Kasser, Flasker og Dunke, som er larm!, udbedes Ill fuld 
Afskrivning inden iste Juli. 

Efter t ale Juli nedsættes Prisen tor at E,„bsjjage.  

Nordlandets Vandelshus. 

Gode Spise-Kartoflen 
sælges i 

Nordlandel Handelshus. 

Alle Mennesker, 
om h set. hvorledes 

Bornholms 
 ar ./ 	r• 

fremstilles. behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Moral-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Prima 

standard Xødbindegarn 
til billigste Dagspris anhefides fra 

Allinge KnIonial- og Produktforretning. 

hria Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

2111111qt "kolonial,  og 13roUftfoTrettthig. 

Gødning. Gødning. 
Bestilling modtages gerne hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Hvormeget vejer en Tordensky? 

Se Artiklen paa Bagsiden, 

En Leg under en Regnvejrsdag, 
Klip en Del Kartonkort lige store. Skriv paa 10 Stykker Navne 

paa Drenge og Piger, du kender: Hans, Peter, Lise o. s. v. Skriv paa 
10 andre forskellige Verber, saasom: spiser, hopper, skriver osv. End• 
videre 10 med Adjektiver : godt, daarligt, fierft, lavt osv. San blandes 
Kortene og fordeles. Den, der af sine Kort fair den morsomste Sætning, 
har vundet. 



Alle Slags 

Værktøj 	 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Nkelludstyr 
til billigste Priser. 

%Utugt golostiell &$robtlftforretnisto 

Grove danske Hvedeklid sælges for 10 Kr. 
pr. Sæk = 40 kg. 

Tørret nordamerikansk Majs sælges for 
26 Kr. pr. Td. 1= .100 kg. 

Ny Soyaskraa, Foderblanding. 
Kokuskager, Nye Texaskager, 

danske Hørirøkager, Rugklid. 
Priserne er altid billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

NORS) 

‘415GMilit 
-NOK' 	.470119 

Yra ,:ordag udscelgeJ 
50 Stk. hvide og kulørte 

Børne-Vaskekjoler, 
alle Størrelser fra 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 Kr., ca. halv Pris,  

50 Stk. Flonelsbluser, 
gode Dessins, som har kostet 11-13 Kr., sælges for 4 til 8 Kr, 

Nederdele fra 7 Kr. 
Hvide Voile-Bluser fra 3 Kr, 

5 Dusin lange sorte Børnestrbmper 
ret og vrang, sælges for 125 Øre, har kostet 550. 

300 m prima Bomuldsflonel, 
hvid Bund med kulørte Mønstre 
150 Øre pr m, har kostet 300 

Ca. 200 m lys Uld-Mousselin, 
hvid Bund med kulørt Mønster, udsælges for 290 Øre pr. m. 

Ca.100 m stormønstret Voile, 
100 cm bredt, har kostet 3 Kr., sælges for 150 Øre rn 

i Gardintoj 
udsælges til under halv Pris 

Ndilasill dullords Udsalg, Allinge 
ved Victor Planck. 

Et Parti 

brune Tøjsko 
haves paa Lager og sælges meget 
billigt. Herre- 2 50, Dame- 2,25. 

Part de bekendte gode hvide Sko 
er Prisen nedsat. 

En Del Læderstykker, tjenlige til 
Seletejsreparahoner eller lignende 
er billig III Salg. 

Træskomager L. Larsen. 
Allinge. 

Build meil Slmllimuls 
er billig til Salg 

Bladets Kontor alivker. 

Vaskeri. 
Del meddeles herved ærede By- 

og Landboere, al jeg genaabner mit 
i Narregade tidligere drevne Vaskeri 
fra og med Mandag den. 13. ds. 

Al Slags Vask udføres. 
Bopæl: Vestergade, vis a vis 

Smedemester Carlsen. 
Ærb. 

Marie Pedersen. 

Kontorarbejde 
søges om Eftermiddagen. Eventuelt 
Hjemmearbejde. 

Billet mrkt. „Kontorarbejde' be-
des Indlagt pas Bladets Kontor. 

El Parti brune 

Muh med Gommisdaler 
er hjemkommen og sælges billigt I 

M, Lunds Trteskoforretoing, 
Lindeplads, Allinge. 

3e her! 
fl?eparationsdele 

til Cykler samt Deels og Slan-
ger haves pas Lager til meget 
billige Priser, Reparationer af alt 
mekanisk Arbejde saavel som Sme.; 
dearbejde udføres hurtigt og billigt. 

Kom og forhør Dem om Priserne, 
da vil De erfare, at •De ikke kan 
købe billigere noget andet Sted. 
Nye Cykler fra 185 Kr. 

Brugte tages i Bylte. 

Andr. Mikkelsen, 
ved Mejerlel, 

Sficereriet 
og 91laskinsnedkeriet 

anbelales. 

dC [rifl!, Xlemensker. 
Telefon n. 13, 

.`)3i1 udlej& 
En ny 4-5 Mands B i I udlejes 

til moderate Priser. 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32, 

Overretssagfører 

2ojesen Nofaed, Rønne 
rot, niorten.ande 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning rn. rn, 
Træffes I Hasle Onsdag Forind, 

Mærgel til Salg. 
Første Klasses Lermeergel 

Ira Karl Kofods Enkes Mærgelgrav, 
Iran fans straks ved Henvendelse til 

Hans Nielsen, 
Degneledel. 

Tabt.
En Vrerktøjstaske til 

Molorcylde er tabt fra 
Almindingen til Olsker. For Oplys-
ninger gives Dum, 

Konrad Nielsen, 
Ti!,Allinge 103. 	Olsker. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkonlorel, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald man De 
henvende Dem Hl Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, al De faer 
det tilsendt. 

Fra <Sit Juni gælder nye nedsatte Priser paa 

Sparrer og Ejlelker, 
4" og I" Udskudshmedder. 

Prisen  
er 15 og 20 pCt. lavere, saa nu kan der handles billigt 

Nordlandets Handelsbus. 

9rima Zolonialvarer 
6edst og 6illigsf flos 

Si ro nid f-  ås Ørobukffotreilffilq. 
.V.L■IAWSW 46-4?.~? 

Pløjede og hovlede prima 

Granbrædder Nr.1, 
knastfri, hvide, tørre og reelle i alle Maader, særlig passende 
til Gulve, Lofter og Bræddevægge, haves i alle Længder, saa 
Spild kan undgaas. - Spørg om Prisliste og Salgsvilkaar i 

Nordlandets Handelshus. 

Cement-Vandtrug, Staldbøre, 
Enekurve, Svinekrybber, Mufferør 

sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

XøJtleer, Xoforke, 
.Ce6omme, Mestriver, Slrygespaaner, Skal-

Slioule, • Spader, 9ravegre6e, 
baade gode og billige Varer sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi beder om Bestillinger til Levering i August Maaned af 

pC1. Superfosfat, 
og 35 pCt. Kaligødning samt fineste engelske 

Dampkul til Tærskningen. 

Vi sælger til laveste Priser paa Leveringsdagen. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Reservedele til 

Deerings Høstmaskiner. 
Dele til andre Mærker og Høstmaskiner skaffes hurtigt. 

Støbestaals-Spidser og Skær til Oliver-Plove. 
Rivetænder til Deerings River og svenske River er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Med Sejler ”Kristian" ventes i næste Uge 

Prima dansk Soyaskraa, 
Coldings Foderblanding. 

Vær saa god at give Bestilling, thi Priserne vil nok 
blive strammere 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Svineskraa 
af halv 2-radet Byg og halv Majs. 

Ren Majsskraa, Knækmajs. valset Blandsæd, frisk stor Majs, 
Byg, Blandsæd, grove Rugklid sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Til Nedsaltning af Kød og Sild anbefales 

Groft spansk Salt og groft Køkkensalt 
Tysk Stensalt til Ilø og Grøntfoder. 

Billige Priser 

glorbtaitlict iaubetu§:‘. 



Fineste dansk Fabrikat 

i ,f3Kg Pakker. 

Se Vinduerne! 

med bløde Manchetter og Flipper 

er lige hjemkommet og sælges 

til meget billige Priser. 

Stort Udvalg i Bindeslips og 

Sløjfer 

Hellinnede Flipper I Kr. Stk. 

9lotli1aubet 
ftiale10115. 

Se Vinduerne! 

930 
937 
946 
950 

1001 
1017 
1027  
1045  

555  
602 
bil 
615 
626 
642 
6.52 
7 lu 

910 

917 
926 
930 

958 
10f() 
1030 

Naar du læser i Avisen at Onkel 
Peter er rejst til Amerika, sart griber 
du blot Røret og forlanger den tand-
løse Hovedcentral. Den beder du 
om at skaffe dig Forbindelse med 
Onkel Peter ombord paa _Frederik 
VIII«, Kahyt Nr. 85. El øjeblik el-
ter svinger din svage Stemme, for-
stærket af elektriske og magnetiske 
Apparater og Tonetransformatorer ud 
over Verdenshavet til Skibet i det 
Fjerne. Du faer Forbindelse med 
Onkel Peter og beder ham om at 
tage nogle gode Indianerhistorier 
med hjem fra Amerika — eller hvad 
du nu kan linde paa. 

Ja, Luften er i Sandhed bleven 
levende. 1 del Element, som for 
faa Aar siden kun tilhørte Fuglene, 
lyder nu ikke alene den menneske- 

paa blev f orleden anvendt af en 
amerikansk LegeløIsfablikant. Han 
averterede i Bladene, at han paa det 
og det Sted Kl. 2 fra en Flyverne-
skine vilde lade udkaste en Del 
Legetøj i Relclameøjerned. Alle de 
Børn, der var troppet op, saa da 
Luften blive fyldt med mærkelige 
Dyr og Mennesker, som var lavet 
af Papir, og som langsomt dalede 
ned. Ved smaa Faldskærme var 
bundel smaa Stykker Legetøj. Ja, 
det maa sikkert have været morsomt 
al være :ned der : men udelukket 
er det jo ikke at en al de alene 
Købmandsforretninger i Allinge faer 
en lignende original Ide. 

Manke kan Nordbornhohns Uge-
blad °gane blive uddelt pr. Flyve-
maskine, I behøver da blot paa et 
bestemt Klokkeslet at gribe eller 
det. 

Vi talte før om, at Fuglene var 
ene om at færdes gennem Luften, 

Vi anbefaler os 
med et større Lager af nye Manufakturvarer 

til meget billige Priser. 

En fin engelsk Klæde,-  passende til Herre-
dragter, kun IS Kr. pr. 111, 

Blaa Cheviot til Drengedragter 6 Kr. pr. m. 

Ekstra god Medium 125 Øre pr. ni. 

Bomuldslærred fra 100 Øre pr. ni. 

Bomuldstøj fra 150 øre pr. ni. 

Uldne Kjoletøjer fra 6 Kr. pr. en. 

De bliver altid tilfreds, naar De gør deres Indkøb hos os, da det 
stadig er vort Maal kun al føre de bedste Varer Ill de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

£en fineste ,fat 
faar Se hos os! 

Straahatte i alle Faconer fra 1,10. 
Ægte Panamahatte til rimelige Priser. 
Filthatte og Velourhatte. 
Kasketter fra 1,25. 

91orbiattbet 

heft i Notordolms Ugeblad! 
Billigste Annoncepris. - Læses overalt pas. Nordlandet 

Ronap-Allinge Jernhanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
nen ne-94wead vig 

	

Fra Rønne 	715  1250  730  

	

Nyker 	731 110 7r6 
Klemenker 
Rø 
Humledal 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Sandvig—genne 
Fra Sandvig 	930 540 910 
- Allinge 	937 548 917 
• Tein 	946 600 926 

- Rø 	950 604 955 
- Humledal 1002 &TI 94 
- Klemensker 1018 631 958 
- Nyker 	1030  65!1  I010 
- Rønne 	1050  70 1030  

Son- og Helligdage. 
Ro n ne—eand vig 

Fra Rønne 	800 1235  730  
• Nyker 	816 1251  7-4?) 
- Klemensker 828 	103  7:58 
- Rø 	843 118 13Ti 
- Humledal 851  126  821 
• Tein 	857 132 8.  
- Allinge 	907 142 837 
- Sandvig 	915 150 845 

Nan 41.1..1g—Rose n e 
Fra Sandvig 
• Allinge 
- Tein 
- Ro 
- Iluritledni 
- Klemensker 
- Nyker 
- Ramte • • 
å

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læses at saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-
stillende Resultat. 

41••=0=11111~11> 
Ordet er frit 

Vi gør vore mange Lareere i By og 
paa Land opmeerksom pas, at enhver kan 
las optaget Artikler og I ['diare om Emner 
at almen Interesse i ,Nord-hornholms 
Ugeblad'. 

lititifiggiVIR er kun, at del skrevne er 
holdl I en sømmelig Form og indenlor 
rimelige Omnier, saml et indsendere— til 
Underretning for Redaktionen —opgiver 
Navn og A 	. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
denne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og del er en Selvfølge, al Redaktionen 
altid vil iagttage den striangeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Greft spansk Snit 
Pint rutineret Kokkensalt, 

Fineste Bordsalt. 
Biosalt I hele Sække 

Fineste Bordsnit i Pakker 
Cerebo-Bordsalt I Danser 

anbefales til billigste Pris. 

3. S. .Carsen, 

Erindringsliste. 

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

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etterm , Mandag og 
Torsdag harm. 

Distriktslægen 8-9 og Z-3. 
Folkebogsamlingen pas [bladhuset: 

Udlaan Fredag 7,-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

Hjælpekassen Formd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2.6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Larme- ds Diskontobanken 2-4 Eftm, 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-10. 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Cornitzka. 
Statsanstalten tor Livsiorsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em, 
Telegrafstationen 8 Morgen til P Alten. 

Søndag 9-10 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Eltertn. 

også& det, iriadlose Telegraf vire 
tilgængelig for alle  telefonerende. 

De Heste at jer ved vistnok, at 
der allerede er oprettet en traadles 
Station Oppe pas Hammeren, hvor-
Ira man kan tale med Folk ovre 
pas Kfi3ti01130 eger med de Skibe, 
der har indstalleret Apparater for 
traadløs Telegrafi. tyet er meget 
interessant at se og liere for dem, 
der kan faa Lejlighed dertil. 

Del er dog ikke den treadlase 
Station paa Hammeren vi nedenfor 
bringer et Billede el, men en sta-
tion, der er indstillet til at telelo-
!tete til Skibene i Verdenshavene. 

- 	 — 
lige Stemme I elektriske Bølger, 
men ogsna Flyvemaskinernes Pro-
peller snurrer gennem Rummet. 

Herovre paa Bornholm ser man 
dem endnu kun sjælden, og sker 
det en enkelt Gang, som nu karle-
den, al en Flyver kredser over Byen, 
vækker Fænomenet en vis Opsigt, 
og Propellernes uvante Snurren faar 
Børn og ængstelige Sjæle til sky at 
dukke Hovederne, medens Hønsene 
sætter i med en lorakrækket Keg-
len og Hundene geer. Det er dog 
kun en Overgang, man vænnes hur-
tigt til det nye. Nu er der snart 
ikke en Hund der gør af Bilerne, 
og det er dog ikke saa længe siden 
de vakte Opsigt. 

En ganske ny og opsigtsvækken-
de Maade at benytte Flyvemaskinen 

men vi glemte Skyerne, der som 
stolle Fartøjer sejler over Himlen. 
En Sky, siger du, det er jo kun 
nogen Damp. Men kunde vi tage 
en anadan Kæmpesky paa for Eks. 
3000 Meler i Diameter og lægge 
den paa en Vægtskaal, sis vil deri 

vise sig al indeholde ca. 200,000 
Tons Vand eller tilstrækkeligt til at 
opveje 6 moderne store Slaal-Pan-

serskibe. Du ser altsaa, at den 
hvide Skysejler, saa let og luftig 
dery end ser ud, alligevel bærer en 
ninaadelig lung Ladning. Skulde 
dette Luftskib blive utalt I Bunden 
og begynde at dryppe sit Indhold 
ned over Hovederne paa os, har vi 
det, vi kalder Regnvejr, og saa for-
svinder vl hurtigst Ind i vor Stue. 

Se Billedet paa anden Side. 

Onkel Peter. 

Naar lille Søster lægger" grel til 
Teleloven for at høre om de telefo-
nerer, de smiler du, for du ved, at 
den Snurren, man undertiden kan 
hore, kun stammer Ira Vindens 
Brummen i Telefonpælene. At man 
kan sende el Budskab med den 
elektriske Strøm gennem Traaden, 
forekommer dig ubegribeligt, men 
al man ogsaa kan telegrafere uden 
Traad ved ai sende elektriske Bølger 
af forskellig Længde ud i Rummet 
til Opfangelse af et Moillagetapparat, 
del er jo næsten el Under, 

Dette Under indskrænker sig dog 
ikke til Telegraferingen. Snert vil 

51ornenes .Wu6rik. 

743 	128 
758 	1-16 
806 154 82- 
812 204 827 
822 	217 
830 225 

75'1 

813 

8,737  
845 


