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•„Nord-Bornholms Ugeblad'
1,-ekkes I ri Antal af mindst 160D Exempl.
og forundes grenem ~raseret eller red
rory devel 1 Ail(ner, Sundrig Olsker, krt.sksr,«I og Alernimskrr

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den starsleUdMedelse 1 Nordre timed
bliver kost t rthred item ag egner stg *ro, bedst til »eder-lug,

,Nord-Bornholms Ugeblad"
oplager tarm Bekendlgorelstr aJ enhver Art
tnasoin Køb, Salg, hfrt.hingsmeddikiser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner de,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ndranr her fredag; kan bestilles pas alle
Postkontorer samt paa »dels Kontor og
koster 1 Kr, haleaarilA

S fccersommer.
Der kan blaane en Himmel
sari stille og dyb,
som om Vejret var gaaet til Ro,
og der slumrer en Dis
som et sløret Spind
over Næssets yderste Klo ;
der løfter sig ikke en Bølge,
ikke et !lyvende Fnug,
naar det glimter i Havren og Græsset:
Taarer Ira Morgenens Dug.
Der kan regne san tungt
i et tordnende Fald,
som om Himlen styrtede ned,
og den sindige Bæk
under Poppel og Hyld
bliver pludselig kogende vred ;
der driver en Sky over Agrene,
et stribet og skiltende Hang ;
et Væld af skiftende Strømme
med Sommerens Sus i sin Sang.
Del kan storme saa stridt
over Huse og Hegn,
med et Hvin over Hede og Kær,
og det rusker saa vildt
i hver nybladet Gren,
som om Eiteraarstiøsten var nær ;
en fejende Dans over Rugen,
en Leg i det lave Græs,
mod Syd bliver Bølgerne hvide
mellem de vaargrønne Næs,
Det er Sommerens Dage, der fødes
under Stilhedens blaanende Drag,
under Regnens brusende Styrke,
under Stormens hærdende Tag;
det synger om Liv i hver Tone
fra Vejrets skiltende Røst,
op af Skærsommerens Gæring
stiger den gyldne Høst.
Joachim Kattrup

Radium-9aadernes
9aade.
Radium ore Kampen mod
Kræftsygdomme.
Som Velkomsttegn til Madame
Curie forærede — fortæller det
amerikanske ..Revien ol Revlen' Amerikas Kvinder den mest berømte
Dyrker al Videnskaben blandt Kvinder, Penge til eet Gram af det kostbare Stof, soen hun og hendes Mand
først satte Verden i Kundskab om.
Hvad er Radiumt? Manden paa
Gaden har hørt, at Lægerne tror,
del kan kurere Kræft. Han ved, at
det kan faa hans Ur ogTellene pas
Irans Spedometer til at gløde I Mørke,
saa han bamle kan se, hvad Klokken er, og Farten, nem. han „letfe,' hjem,

Han ved, at delte Metals Opdagelse omstyrtede mange Teorier om
Atomernes Energi og Jordens Alder;
men han tranirer sig næppe, at med
Hensyn til de bundløse Muligheder
hos det n yoplundne Metal slant Videnstrebsinæridene i Dag poa samme Standpunkt soul den vilde I Før:, Stenalderen, naar han krøb sammen
i Frygt og Forundring ved Lynet,
som tændte Ild I tørt Træ — en
Proces, som hen ikke kunde ellergøre.
Pu—h ha I I
Radium udstraaler, i Forhold til
sin Masse, saa mægtig en Energi,
at det gør Sol og Stjerner til Skamrite. Hvis Solen, I Stedet for Heltum,Sodium og andre kendte Stoffer som Spektroskopet har røbet os,
bestod udelukkende al Radium, malle vi, ved Hjælp af det fineste Asbest og med en Fod tykt Bly, beskytte os mod den flere Millioner Procents Forøgelse af Lys og
Varme. Men lykkeligvis synes Mængden af det kostbare Stof i Universel, og særlig i vor Jords Skød, nu
tor Tiden at være overordentligt lille.
Verdens 3-4 største Radium-Kompagnier kan i Løbet al el Aar kun
skaffe 1 Unse (1/12 Pd) for Dagens
Lys.
Der eksisterer i alt skønsmæssigt
7 Under, og disse vurderes ril mere
end 2 Mill. Kroner pr. Unse, d.v.s,
200,000 Gange dels Vægt i Guld.
Forsigtighed nødvendig.
Mange Videnskabsmænd havde
rendt Panden mod Redium-Gaaden.
Virkningen al Slottet forandrede sig
ikke — hvad enten det udsaltes for
deri mest overvældende Kulde eller
hvidglødende Varme, og om Stolfets Indvirkning pari det menneskelige Legeme fik Professor Henri
Becgriel, een ef de første, der foretog Undersøgelser med det, meget
sørgelige Erfaringer, da han med
en lille forseglet Tube med faa Miligram Radium i Vestelommen foretog Rejsen Paris—London, Efter to
Ugers Forløb begyndte Kødet omkring Vestelommen at blive rødt,
saa faldt Huden af, og et dybt og
Sari
pinefuld( Saar udviklede sig,
dybt havde Stoffet brændt dette Saar,
at del varede flere Uger inden det
heledes.

coeciocuscooccoomrcoomazocoxxxseozexa
lager I Kapløbet om at erhverve sig
Slottet.
Opdagelsen af Radio-Aktiviteten
er vel nok en direkte Følge al Professor Røntgens epokegørende Opdagelse af X-Straalerne. Videnskabsmænd begyndte al lænke paa, out
ikke de amme Straaler kunne fremkomme paa en anden Maade. Ved
et rent Tilfælde anbragte en Dag
Professor Becquerel over sin Fotografiplade, der var indpakket i sort
Papir, et Præparat at Stoffet Uraniuni, som havde været udsat Inc
Sollys. Han fandt, at Stoffet havde
indvirket paa Pladen, og senere, al
Strimlerne kunde gennemtrænge tynde Metalplader
En Dag, da iler
ikke var nogen Sol, lagde lian sine
lysbeskyttede Fotografiplader ned i
en Skuffe ved Siden al Pueparntet
og lod det tigge en Uge eller to.
Til sin Forbavselse saa Iran ved Udpakningen, at Pladen var paavirket
af Uraniunimet, som jo ikke havde
været udsat for Solen. Aktiviteten
skyldes ailsaa indre Kræfter i Stoffet
selv.
Ved denne Tid udarbejdede
Madame Curie,
en alvorlig og kundskabsrig Dyrker
af Videnskaben — af polsk Fødsel
(Warszawa) — sammen med sin
Mand med disse Problemers Opklaring. Under sine Studier i Paris gjorde hun Radio-Aktiviteten ti
Genstand for sin Doktorafhandling.
Efter store Anstrengelser lykkedes
det hende tit skille flere radioaktive
Stoller rul fra saadanne, som rugen
Kraft gav, Et af disse Stoller kaldte
hun eller sit Fødeland Polopium, et
melet Rid i u tit, og delle viste sig
at være adskillige Millioner Gange
mere radioaktivt end Urani urin.
llovedformadene af Radium findes
-- mener del amerikanske Blad ikke, som man hidtil troede, I Joachinislhal (tidligere Østrig, nu CzelsoSlovakiet), men i Amerika, I Colorado og Utal]. De australske Fund
og dem Ved Ferghatia i RussiskTurkenstan er ikke særlig produktive.

l

Helbredelse af Kræft?
Med Held har det været anvendt
særlig over for ydre Kræftsvulster,
der ikke er uanet til et kritisk Stridium. Ved de første heldige Resultaler erklærede forskellige Kirurger
I deres Begejstring, at nu var det
længe søgte Middel mod Kræft endelig lunder. Men nu, efter at have
gjort snere omfattende Erfaringer og
køligere Bedømmelse, er man naael
til at betragte Radium som en udmærket Hjælper I Kiinrgien. Vi
ved, at ved Brugen at Radium afhænger det, heldige Resultat i mindst
lige saa høj Grad at Dygtighed og
Kendskab, som Tilfældet er ved Brug
at Kniven. Dels gavnlige Virkning
er nu saa laslslaaet, at Staterne del-

.faa modtur
gennem liuropa.
Servus fortrailer om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder,
(Kun for Nordhornholms Ugeblad)
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Den 30. Juni nagede vi Chateau
Tierry, der ligger ved ~TIC, over
hvilken der fører en smuk Bro, Det gamle Slot, der har givet Byen
Navn, er rm en Ruin, men paa
Torvet ser men endnu den store
Digter 1.a Fontaines Stalle. Han
skal være født der. Byen synes nt
leve pen Sine Minder, dysset i Søvn,
uberørt af deri ny Tid. Al( er san
gammeldags, og kunde Digteren
leve op, vilde lian sikkert finde all
uforandret.
Traf 4 tyske Typografer, der korn
Ira Paris, de gav os forskellige Adresser og gode Read, som var os lit
stor Nytte.
Nede ved Floden, hvor vl hviler
os under høje, slanke Popler, der er
karakteristiske for franske FlOdifindskaber, træffer vi en fransk College
ifærd med at tage Skitser. Han er
ogsaa paa Rejse, men han forstaar
at fæstne sine Indtryk paa Bogens
hvide Blade. Der er karakteristiske
Skitser fra syd- og nordfranske Egne,
morsomt opfattede Øjeblikssituationer, som det senere maa være ham
en Fornøjelse al gennemblade.
Lagde Mærke til al Afstandene
var betydeligt længere end vort tyske
Kort udviste, hvorfor vi foranstaltede
en Hurtiggang med over en Mil i
Timen. Del var begyndt at smaaregne, og maa have været et komisk
Syn at se 05 i skarpt Trav med Uret i
Haanden spejde efter de opdukkende
Kilometersten. Sent om Aftenen
naaede vi en Landsby, hvor vi overnattede.
Næste Dag (Søndag) kom vi tit
den gamle interessante By Meaux,
der kun har ca, 20,000 Indbyggere,
Ikke desto mindre har Byen u store
Kirker, at hvilke særlig Domkirken

.;)
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Imponerer ved Størrelse og smukke
gotiske Stil. Men Kirken har lidt
meget under skiftende Tiders Ugunst
og Portstens kunstnerlak udførte
Relief-Figurer er blevet slemt skamferede, vistnok under Revolutionen.
Paa de 7 Buer med Hoveder, del
ene over det andel •
forestillende
Helgener og Kirkens Mænd, mangler de !feste ofte bande Næse og
Mund eller el Stykke et Hagen, elskuet ved Stenkast eller af Projektiler. Der er endnu ikke forsøgt al
udbedre denne Vandalisme, maaske
kan det heller Ikke lade sig gøre,
da Figurerne er udmejslet i Sten
Disse gamle franske Byer ler ud
som om de har overlevet sig selv.
Gamle edelige
Slotte og Villaer ligger fornemt men øde hen
med Palmehaver, Grotter og Springvand i Garirdene. Er Ejerne uddøde — eller lever de et letsindigt
Liv inde i Hovedstaden, tormøbleride
deres Fædrenearv ?
De nyere Huse har malede Fa.
ceder nied antikke Mønstre over
de tremmeagtige Vindusakodder.
Skønt det aller ser ud til Regnvejr maa vi videre. Luften er jo
mild og varm, rigtig Sommerdis.
I en lille By overværer vi et Cykle.
væddeløb. Regnen strømmer nu ned,
og det er et fragi-komisk Syn at se
dem spurte afsted i de stribede
Sportstrøjer, de morsomme Kasketter og Nummer paa Maven.
Vi spiser til Middag i Landsbyens
Vinstue, skriver Breve og ser melankolsk ud at Vinduet paa den
styrtende Regn. Bliver der ingen
Standsning paa al den Væde. Hele
Byen har efterhaanden aflagt os Visit, udfrittet og begloet os. Det er
irriterende i Længden.
Endelig klarer det op. Vi maa
oprette det forsømte og I Hurtigmarsch gear det videre gennem en
Række Smaabyer. Det var vor Agt
at gaa hele Natten, men ved 1-Tiden pøser Regnen ned igen; vi
spejder i Mørket eller Husly og opdager ved Hjælp af Eiteltaarnets
Lyskaster, der længe havde været
vort Ledefyr, en Sidevej, der hører
ned til en stor Bygning. Der var
teet levende Hegn fange Vejen og
et Led maette lorteres inden vi naaede derind. Bygningen var opført
af Træ og lignede et stort Tag antagelig Ladebygning. Døren stod
aaben og vi korn ind i et stort Rum,
i hvilket opbevaredes Hahn og Markredskaber.
Kun utydeligt og tuner Lyskasteren
kastede sine blændende Straaler
gennem det utætte Tag kunde vi
skelne del store RUMS mystiske

Der ligger et lille rødmelet vinomløvet Hus i Sandvig, der bærer del
pompøse Navn „Vingearden". Inde
i de smaa, hyggelige Stuer plejer
der om Sommeren at være udstillet
gamle antike Sager, Malerier og andre Kunstgenstande. Adgangen er
fri og der er ingen Købetvang.

Udstillingen er el Besøg værd ;
der er mange gode Malerier med
bornholmske Motiver, og for Tiden
har Just Andersen, København, en
særdeles smuk Udstilling al kunstnerisk udførte Genstande i Guld.,
Sølv- og Tinarbejde, og Priserne er
meget moderate.

Indre, men vi var trætte og faldt
hurtig i Søvn, Da det begyndte
at lysne vaagnede vi ved Lyden af
en Mængde smaa, lette Trin som
af Raadyr, men kunde intet se.
Det var maaske en indhegnet DyrePark, vi havde forvildet os Ind i,
og kunde risikere at blive overfaldne
al Hannerne: dette mystiske uvisse
fik os til skyndsomt at forlade Laden, og da vi ikke kande finde Vej

-

ti'bage, klatrede vi over et højt Pigtraadshegn ind til en Skov. Gennem Skoven ledtes el al Vognrummel Ira en Landevej; mulle atter
forcere el Plgtraadshegn og stod
endelig paa Kørevejen.
1 en gran regnlung Morgenluft
gik vi videre mod Paris gennem et
Utal af Smaabyer, og henad Formiddagen, da det solede op, opsøgte
vi en ensom Marneknnat, gik i Vandel, vaskede Tøj og tog os en fortjent Middagslur eller Nattens Strabadser.
Oppudsede, rene og udhvilede
gik vi videre, og da Sulten meldte
sig, fandt vi er TInkinistecl, hvor vi
bestilte Middagsmad. Her samlede
sig elterhaanden flere Rejsende. En
el dem havde ingen Papirer (Pas),
og var meget ulykkelig, da han ikke
vidste, hvorledes han skulde slippe
gennem Kontrollen ved Byporten,
og til Paris vilde han. Det var en
lille Batuner, og Nielsen lod sig
forlede til al skrive Inur en Anbefaling paa en signeret Meddelelse
Ira e! dansk Boglrykkeri.
Jeg randede derfra, da del kunde
skaffe Ubehageligheder, men kunde
næppe holde mig alvorlig, de jeg
læste : „Ihændehaveren al dette Papir
Werizel Czernowile
er et stort Fjols, naar han tror, at
han kan snyde sig ind i Paris pan
dette Papir, — eller ogsaa er Myr]•
digliederne dummere end de har
Lov fil al være. Ærb. A. Nielsen."
Bøhmeren var henrykt over denne
Anbefaling, hvoraf han kun forstod
Ordet Paris, han gav 1 sin Glæde
en Flaske Vin og s'ap virkelig gennem Kontrollen; forhaabentlig har
lian ikke haft den Frækhed at fremvise Skrivelsen i det danske Konsulat.
Næsten hele Dagen gik vi gennem Paris Forstæder, foran os ragede Eifeltaarnet og en Del Kirkespir frem, men vi kom dem tilsyneladende ikke nærmere. — Del var
trættende al gas paa den ujævne
Brolægning, men Manier vinkede,
og endelig, hen paa Eftermiddagen
passerede vi Fæstningsværkerne og
stod i den lovpriste Seineslad,

»e &sRedes død.
En graf-nid amerikansk Jernbanettlykke, benkrevet af Knyt.
Nikueftpiller Chr. Schrøder.

I sidste Numme r af det danskamerikanske Blad „Nordlyset* lindes
en gribende Skildring, som Blader
har modtaget fra Skuespiller Chr.
Schrøder.
Hr. Schrøder havde været i den
lille skandinavisk befolkede By Askov I Minnesota og der overværer
en Base-Ball-Match mellem Askov
og Nabobyen Finlayson.
Den bedske Askovspiller var Godtfred Larsen, og paa Tilskuerpladsen sad hans Forlovede, den 18aarige Emme Feltnæs, Datter af en
Askov-Farmer.
Hendes rødblonde Einar skinnede
i den stærke Sol omkap med Glæden i hendes bias Øjne, og 32 skinnende hvide Tænder smilede hendes Helt imøde, naar hans stærke
Arme fik Bolden til at hvine gennem den solnuellede Luft.
Efter Kampen:
— Jeg saa godt hun listede sig hen
til ham og stak sin lille Flannel I
hans.
Han talte og diskuterede med de
andre, men hans Tanke var hos
hende. Hendes Haand lukkede han
Sin, og Takken fra hendes smilende Ungplgeøjne var for ham den
fornemste Belønning for den Sejr,
. han var med til at bringe sin By.
Hans Bil stod et Par Skridt derfra ; og dampende af Varme, af Ungdom og Glæde gik den unge Nordbo med hende under Armen.

Vejkrydset, der førte over Bane•
legeme!, las el Stenkast fra mig.
En Bil kom farende over Banen.
Godtfred Larsen sad med Rattet i
sin stærke Haand, og ved hans Side
sad lians lille Kæreste og smilede
og vinkede til dem, de fo'r forbi.
Ti Alen paa den anden Side af
Overskæringen drejede lian plielsta
lig Bilen rundt. Hvad der var Grunden, vil til evige Tider sten som en
uløst Gnade.
Havde lian glemt at give en ligegyldig Besked? Eller var der el ligegyldigt Sporgsmnal, han vilde finve
besvaret ?
Ingen ved det . . . intet MCM3Cske faar del nogen Sinde at vide.
Herme bag den røde Lade med
den høje cylinderbyggede Silo lød
Del var
en svag Klokkeklemten.
,Grent Northens" vældige Maskine
„the Flyer, som de kalder den her,
der korn susende som en Cyklon.
De mødtes, de lo, 'tre Flyer og
den lille Fordbll med de to Elskede,
——
Lige midt prut Skinnerne tøflede
den vældige Kofanger den kostbare
Byrde og førte den som et Lyn videre pari sin Vej.
Der lød el Frygteligt Brag, da Motoren eksploderede. Del var umuligt for Øjet at følge det grusomme,
der hændte, Jeg sen kun en Idol-melig Masse hvirvles foran det hvæsende Uhyre. Hvad der var oppe
og hvad der var nede, var umuligt
at skelne i de Par Selrinider det
kele varede,
Men jeg skal aldrig
glemme dette Syn, - snalærige jeg
lever og er i Stand til at lænke. —
Jeg sen de to ulykkelige søge al
slippe ud af Bilen. Jeg sari finm
ryste pas Hovedet, da han forstod,
nt alt var forbi. Jeg saa hans Legeme blive slynget ud af Vognen
og op paa Kofangeren, hvor det blev
hængende, og idet Togel to'r forbi
os, saa jeg hendes Arme strække
sig ud bag Forskærmen, som om
hun bad om Hjælp eller vinkede
det sidste Farvel.

»et var i den
fiedeste Sommer,
Vi cyklede gennem Skoven
henad den grønne Sti.
Og Bladene strøg over Kinden,
idet vi suste forbi.
Aa ja, den grønne Sti.
Det var i den hedeste Sommer.
Og nu er Sorttuen forbi,
Der stritler den Rod, som vi
hver Dag hilste med Varselssignal.
Der ligger den Grøft, jeg forcerte
en Dag, jeg var vild og gal,
— tavs uden Varselssignal.
Og der blev du fotograferet
ved Egen, der blæste Koral . . .
Jeg er ikke længer sari ung,
at jeg lænker paa Død og Pistol.
Til Tider er jeg sørgmodig,
til andre Tider frivol.
— Nej ikke Død og Pistol.
Jeg ved der er tusinde Stjerner
og al hver af dem er en Sol.
Jeg cykler igennem Skoven
ned ad den grønne Sti.
Og Grenene pisker mit Hoved,
idet jeg suser lovbi.
— Bort tre den grønne Sri.
Jeg kæmped en Kamp i Sommer
— og nu er Sornren forbi,
Bergstrønr.

llell usle liertlefiskrig
i Slillebyet
—o—
Over .hele Verden blæser en kold
Vind, som den, der bebuder Uvejret, og paa Talerstole og i Pressen
rater man højlydt om det, som mange mener ikke han undgaae : den
næste Krig. — Opgøret I Stillehavet.
Det er let at følge de ydre Linier

i det, der førte ril den nuværende
Situation.
Da Tyskland under Verdenskrigen maatie afgive Kiautchau, som
del al Kina I sin Tid havde ferpaglel los 99 Aar, til Japan, fik dette
Ørige, der jo efter Sejren over Rusland har vokset frem ril en Stormagt af Verdensrang, et mægtigt
Forspring i Kampen om det asiati•
ske Kontinents og Stillehavs Markeder, og Amerikas Skinsyge, der
aldrig har sovet meget haardt, neer
Talen var om de smaa gule Mænd
paa Nippons øer, vaagnede i sin
folde Kraft og gav sig Udslag pan
alle Mander, hvad enten det gjaldt
Indvandring al japanske Kolonister,
Mandatet over Telegralknudepunklet Jap eller nogen anden Modsætning, som det kunde lykkes Diplomalerne al udfinde. Selv om man
er overbevist om, at hemmelige
Pengeinteresser og deres Mænd her
som ler Verdenskrigen er den emde
Amid, der staar bag Forberedelserne
til en ny mægtig Aareladning al
Menneskeheden, man del dog nied
Billiglied indrømmes, art ogsaa andre Grunde spiller en stor Rolle, man kan næsten sige de samme,
som forelan, da for mange Hundrede
Aar siden Folkevandringen sendte
sin gule Flod hærgende ind over
Evropa. Foreløbig gælder det for
Japan, ni dets Folkemængde vokser
med sen rivende en I lasl, at henneaerne hvert Aar i Mængde man
søge sig deres Erhverv i fremmede
Lande. Det svage Kinn, der I Forvejen er overbefolket, og hvor kun
mægtige flungereptdemler er den
sørgelige .Regulator", naar Befolkningen vokser for stærkt, kali ikke
modslaa firvasionen al Japans Siaw
ner ; men naar disse, som del er
sket, prøver paa helt at faa Overtaget i det vestlige Atnerikn, møder
de en Race, der vel næppe kan konkurrere i Frugtbarhed og Evne til
at klare sig under uendeligt indskrænkede Levevilkaar, men hvis
fysiske Kraft Japan lortrengst har
Øjet nabenl for.
Hele Verden er under Presset af
den Spænding, som hersker mellem
Japan og Amerika.
Hvad er det,
der pas den store Kongres i London, hvor Repræsentanter for hele
det engelske Verdensrige har givet
Møde, optager alle Sind ?
Del er Spørgsmanlet : Alliancen
ruelteni England og Japan,
Vi ser I „Times', hvorledes Premierministre fra alle de engelske
Dominions slanr frem og udtaler
deres Mening. Ketlede — De forenede Sinters Nabo — kræver Alliancen opløst, Australien, hvis Interesser i Stillehaver i høj Grad alhænger at det gode Forhold til Japan, ønsker Alliancen fornyet
Og i Amerika raser en PresseKampagne for og imod de stadigt
voksende Rustninger.
Kaster vi el Blik paa Japan, ses
det, nt de japanske Blade kræver,
at Regeringen skal optage Tanken
om en Forhandling vedrørende en
Reduktion I det ~Irere Beredskab,
Imidlertid fortsætter østens Sømagt sin Kraftudfoldelse med Udviklingen af deri japanske Mande
eller del saakeldle .8-8-Program%
der forudsætter, at Japan maa trave
B Super- Dreadnoughts og 8 Slagkrydsere, der aldrig er ældre
end 8 Aarl
Der er nogle Kendsgerninger som
bidrager til Forklaring af den Pessimisme, der aller har grebet Verden.
W. M. J.

Sygfialm er til Salg
hos Avlsbruger Lund,
Allinge.

Til Eft€rsaaning anbefales

Gul ~flop, Hej Spergel.
Nordlandets Handelshus.

De nye Sendinger

Høstbindegarn

af bedste Kvalitet er part Lager.
ligst afhentet Pris

I Kr.

Bestilte Partier bedes ven-

pr. Halvkile

Nordlandets Handelshus.

Nørresundby Gødningskalk
ventes daglig. Pris 30 Kr. pr. 1000 kg Ira Skib.

Giv os Bestilling snarest.

Nordlandets

Store engelske Dampkul
af prima Kvalitet ventes i kommende Uge
af August Manned, Billigste Pris

og første Halvdel

Nordiniels bedeishus,
Fra Uge til Uge
°Fru Ayoe Willumeene
Koncert paa Hotel Sandkaos blev
en Succes. Sjælden, bar Bifaldet
været stærkere, og Publikam gouterede begejstre! Fruens Sang og mimiske Foredrag. Det var Viser ude
fra den store Verden — mbinerket
oversat og gengiver — og SOM man
næppe oftere faer Lejlighed III al
høre.
Alt ialt en uforglemmelig Aften.
— Var det ikke en Opgave for
vor Bys selskabelige Forening at
sikre sig Fruens Assistance til en
Aftenunderholdning for Foreningens
Medlemmer. Der vil sikkert komme
kridt Hus.

Røde Kors
Til Fordel tor Rørte Kors ÅlltulgeSnridvig-Olaker Aldeling er skænket
en Dukke lit Bortlodning.
Lodsedler a 25 Øre (5 for I Kar
sælges fra 15. Juli til 15, August,
og fans I Strandlanaaren og Maler
Nielsens Terrakottaudsalg I Sandvig
smid i Nordlandets Handelshus og
Allinge Boghandel, hvor Dukken er
udstillet.
Lodtrækningen linder Sted lade
August og det vindende Nr. bekendtgøres her i Bladet samt i de Ferelewske Aviser.
Bestyrelsen.

:••••••••••••"
Allinge 8101111,
Søndag

d

17 Juli KI 8

Morel, „}(Elen"s hier.
3. og sidste Del,

Courtisanernes
og Elendighed.
Tre Kapitler af en Eventyrers Livsroman i 5 Akter.

En Dreng,
14-16 Aar, kan straks eller senere
faa Plads paa
Kaggaard i Rutsker.

Herman Gellin
De to Harmoriika-Kunstnere Herman Gellin og Ernst Borgstriarn er
fra deres tidligere Besøg her paa
Øen saa velkendte, at en Præsentation er unødvendig. Det turde være
tilstrækkeligt at meddele, at de møder med et delvis nyt Program, der
bande er afvekslende og omfattende.
Torsdag den 28. Juli afholder de
Koncert i Christensens Sal og Søndag den 31, Juli i Hotel Allinges
Sal, hvor de bl. a. vil spille Lumbyes
„Drømmebilleder', „Lystspil-Overlure" al Keler Bela, og &emtens
Nyheder.

Syforemollen i Olsker'
holder Udsalg i BETHEL Mandag
den 25. Juli Kl. 21/e.
Sognepræsten taler.
Alle er velkomne.

Fartplan for Motorog Turistbaad „Stanley".
l 5
i Ia
1 fra Sandvig
9
fra 11 5"
9B 115 - Allinge
- 10'° 445
- Sandkaas
9'5
10'a 230 • Stammershalde 1015 4'5
4
235 I Helligdommen

Telefon Rurs 62.

Dygtig Pige
søges til I. August eller senere til

Villa Brinken,
Sari dkaas.

Vinteren i København.
Vedkommende num være i Besiddelse af Ordenssans og Properhed og maa før have været i et ordentligt Hjem. Madlavning ingen
Betingelse. Man bedes henvende
sig til Frk. Z a sl r \V, Villa „Brinken', Sandkaas.

113runiblirliloseme
Gellin og BorgstrØm
tilholder en Koricell paa

Hotel .,Allinge".
Minilag den 31. ds. Kl, 81/,.
Entree 2 Kr., inklusive Skal.

Etter Koncerten Bal.

En ung Pige
ikke under 17 Aar, som bor hjemme,
kan faa Plade i Allinge til 1. November.
Bladets Kontor anviser.

Al Slags Frugt
købes til Dagspris.

Gartner Jensen.
Til. Allinge 41.

Aro RI)

Yfirscfisprungs
Cigarer
Alle Slags

J,

Værktøj
og

RedsKaber anbefales.

Glas, Porcelæn og hele KfAkenudstyr
til billigste Priser.

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.
Fra 6te Juni gælder nye nedsatte Priser paa

Sparrer og Bjælker,
34" og 1" Udskudsbrædder.
Prisen er 15 og 20 pCt. lavere, saa nu kan der handles
billigt i

Nordlandets Handelshus.
Til Nedsaltning af Kød og Sild anbefales

Groft spansk Salt og groft Køkkensalt
Tysk Stensalt til Hø og Grøntfoder,
Billige Priser i

91orbliMet _)anbelt~,

Xedleer, Xoforke,
Le6omme, Mestriver, Strygespaaner, SkalgRovie, Spader, gravegre6e,
baade gode og billige Varer sælges i

Nordlandets Handelshus.

Vi har det stærkeste Arbejdstøj!
Bina Bomuldsbenklieder
Ekstra svære
do.
Overalls i store Numre

Blusernuder

saavelsom andre 1. Klasses danske
Fabrikers Cigarer er altid pas Lager
til billigste. Priser.
Prima Cigaretter af de bedste
danske og udenlandske Mærker.
Shagtobak, Skrantobak og

Snus.
— De bedste Shagpiber føres
altid.

ti3.
Telefon Allinge 12.

911fingc goloitint $robuttforretitino

Kr. 11,00
Kr. 13,00
Kr. 12,00
Kr. 7,50

Hvide Jakker og Benklæder haves altid pas Lager i alle Størr.

9lerblaithe0

Bedste hofl Kartoffelmel fra 24 Øre
Fineste sigtet Sagomel — 24 Allerbedste Rismel
— 31 Fin hvid Papioc Sago — 40 —
Extrafine polerede Ris — 43 Alt pr. Vi kg.
Saasnart en Gros Prisen paa en
Vare falder, bliver Prisen strax nedsat hos mig.

t4. ~en

Worblattbet

ftOetgpt5,

18 pCt. Superfosfat,
og 35 pCt. Kaligødning samt fineste engelske
Dampkul til Tærskningen.

Allinge,

Skræder P. K. Ipsen

Allinge

har ikke gamle Varer til Krigspriser,
kun nye meget billige Varer.
Leverer Dragter efter Maal a 115 Kr.
af fin kraftig Cheviot a 128 Kr.
Altid billigste og bedste Varer. — Iste Klasses Skræderi

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.

Osterlars
Tirsdag den 26. Juli Kl. 8.

Gudhjem
Onsdag d, 27. Juli Kl. 8%
Allinge, Christensens Sal
Torsdag den 28. Juli Kl. 8.

Blanchs Hotel
Fredag den 29. Juli 1(1. 8,

Ede lifskodskoocorl
at

!duk
Virtuoserne

ellil ogilorostrom
København

Stockholm.

Nyt Repertoire.
Se Plakaterne.
Smaa Billelpriser 1,00, 1,5(1
og 2,00 j- 10 pCt. Skat .

py 4 Personers 311

Grove danske Hvedeklid
sælges for 12 Kr. pr. Sæk = 40 kg

Grove danske RugkIld

sælges for Kr. 11,20 pr. Sæk — 40 kg ,
Tørret stor Majs sælges for 29 Kr. pr. Td. = 100 kg
Ny Sendinger af Foderblanding, Soyaskraa

Texaskager, Kokuskager,
Hørfrøkager, valset Blandsæd.

Nordlandets Handelshus.
Alle Slags

.t.N.NGAstiv Frugt købes
ArOki)
Carl Jacobsen,
Nyheder
Overretssagfører
til Dagspris.

Allinge.

tærnede og stribede

liøiers Hotel
(Bondestuen)

Honcert og Optræden af
Harmonillakongen
Adolph Nathan.
Bagefter en Svingom.

2ojesen grofoed, Rønne
St, Nortenegade 17.

ZephyrKioler.

Inkassation, Dokumentskrivning m. m,

Hvide og kulørte

Træffes f Hasle Onsdag Forord.

Russerbluser.
Majasie

do Nord. /Mop,

ved Victor Planck.

Telefon Sandvig 32.

fil åttitning
anbefales
Prima stødt Bella
Prima hel Helis i Toppe
Prima lys dansk Demerara
Prima Vanille I store Stænger
Syltepulver i Breve.
Prima Krydderier, hele og stødte
1-leldelberg Sylteeddike
Pergamentpapir i Ruller.

J. S. Larsen, XIlinge.

Vi sælger til laveste Priser paa Leveringsdagen.

Nordlandets Handelshus.

Magasin du Nord,

besørges ved en ny 6 Personers
Brennaborvogn.
Tlf. Ruis 45.
K. Krak.

Huer Aften
Vi beder om Bestillinger til Levering i August Maaned af

Voile Bornekjoier, alle Størrelser,
Ira 2-7 Kr.
Hvide Vaskesilke-Biaser
fra 12 Kr.
`'olie
do.
do.
3 I 4 —5 Kr.
Sorte Lastings
do.
ha 5 Kr
Kr.
do.
Valle
do.
Ira 4 Kr.
Kulørte Flonels
do.
4-6-7 KT.
Sirts Bluser, bias med hvide Prikker 4,90 Kr.
Nederdele. kulørte
tre 7 Kr.
do.
Serges og Cheviot, sorte og marine fra 8,50.
El Parti Sommerhatte, hvide og kulørte 150-200 ose.
Badehtetter 75-100 Øre.

Automobilkørsel

V. Sørensen, Borre.

sælges i disse Dage for 2 Kr. 50 Ore pr. Hektoliter til straks Levering mod kontant Betaling.

udsælger til meget nedsatte Priser:

ved Victor Planck.

samt 1- og 2-spænder Charabanc
udlejes billigt hos

gode Afharpningskul

‘411/4qM/A,
ÅraltS)

Nedsatte Priser. IWW■/IWN,w■
paa nye hjemkomne Varer

og en 6-7 Personers Bil

Et lille Parti

‘ANGAS/4,
DU

Vi anbefaler os med et meget stort Udvalg i

Strømper.
Sorte Bomuldsstrømper 85 ø.
95 do.
Hvide
125 Florstrømper
350 Silkestrømper
Fine heluldne engelske
i flere Farver 400 -

Nordlandets H8111101S11118

En Pengebog
er tabt mellem Vedby og Bolieds.
Finderen bedes aflevere den til

P. Hansen, Solbakke,

Olsker.
Kommuneskatten
for I. Halvan' 1921-22 modtages
hver Lørdag Eftmd. paa Dalegr.ard
saml ved Mejerierne „Hundedars og
.Kajbjerggaar d " s første Udbetalinger
- Den I. August vil Reslancelisten
blive skrevet og 2 pCt. Rente passkrevet.

Stigneraadet.

118 og Olsker Sygepleje^
lorgoiog
tilholder Generalforsamling furstk.
Tirsdag den 26. Juli Kl. 7 i Olsker
Forsamlingshus.
Medlemmerne hedes give Møde.
P. B. V.

Sommer.

Ro SI.

Olsker og Offieps
hploinforniull
afholder Medlemsmøde Lørdag den
23. Juli Kl. 71/1 i Forsamlingshuset.
Forhandling om en Udflugt pr, Bil.

Bestyrelsen.

'COlkTA'
kkr»Qcao
Ft;
r.

1.11t41,1

Store Indkøb

Nanne-Allinge ,1 rar nbunes

som sælges særlig billigt!!

Køreplan.

superior hollandsk Kartoffelmel bedste Sort
a 25 Ore _ kg

Søgnedage.

Dobbeltsigtet Sagomel,

bedste Sort

a 25 Gire pr Halvkilo.

Hvidt, skarpt Rismel — bedste Sort
a33 Ørepr.: 1 kg
Extrafine, po:'erede Japan-Riis a 45 Ore '

Mg.

Smaa klare Japan-Riis a 32 Øre do.

Fineste dansk Fabrikat
i Wfg Pakker.

æ-J< 4/Jernenes 5?u6rik
Skolens tykkeste Dreng.

Pløjede og høvlede 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.

Vore
Bomuldsvarer er de billigste!

I enhver Skole er der en Dreng
med en eller anden Legemsfejl, og l
Børn er altid slemme til al sline
ned pas en saadan Fejl uden at
lænke pas, al del er meget ubehageligt for den arme Fyr, som kun
ønsker at slippe snit uhentærkel
gennem Tilværelsen som muligt.
En af de Mærkværdigheder, som
man ret ugenert plejer at more sig
over, er en overdreven Fedme. Hver Skole har sin lykke Dreng
og jeg kan forsikre dig. al han er
slet ikke sne glad ved sin Tykkelse.

Bomuldsherred 70 cm bredt 100 øre pr. ni
do.
80 cm bredt 140 Øre
do.
80 cm kipret 175 God hvid Sherting
100 Øre
Dowlas og /Medium
125 øre
Bomuldstøj t forskellige Mønstre 100 Øre
do.
80 cm bredt
175 øre

Nordlandets Handelshus.
Prima

standard Xedbindegarn
hl:billigste Dagspris anbefales fra
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Ima Foderstoffer
Dagspriser,

91fibine St iatiminf, og Proputtforretaing.

Gødning. Gødning.
Bestilling modtages gerne hos

Allinge Kolonial-

og

Produktforretning.

Tænk jer nu den første Dag en
saadan Dreng skal møde i Skolen.
Alles øjne vender sig mod ham og
Skolens mest uvorne Dreng begynder al le højt, Og den nye Dreng
ved godl hvorfor. Men naar hele
Klassen saa paa en Gang brisler i
Laller, vender han sig og ser til sin
Forlærdelse, at lians Legekaninierar
er fulgt eller ham hjemmefra og nu
vil nied ind i Skolen.
Saadan en tyk Dreng kan blive
tyndere med Tiden, saa det er slet
ikke saa slemt. Værre er det naar
Fedmen gaar over 111 al blive en
Slags Sygdom,

XV~Asb~t3C
prima Xolenialvarer
1 6edst og 6illigst Hos

Rtirincle
Stofollidf.

715
731
743
758
se6
sI2
822
tly)

vatt OXI

Nordlandets Bandeishus.

Billigste

Fra Rønne
Nyker
Klemenker
Re
Humledal
Tein
Allinge
Sandvig

.Yrobtifilrorefilin(3.

ØWÅ'w if4*~
Alle Mennesker,
som har Bet. hvorledes

Bornholms legolabil Nargarille

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Den Dreng, som du ser her, er
fra Amerika, er 7 Anegammel og
vejer 107 Kilo. Del er Synd for
og del er pænt al den lille
Pige, al hun vil være hans Legekammerat, for han kim hverken
springe eller løbe, ja, da han slæber rundt pas over 150 Pund Fedt,
man han tilmed være en usædvanlig stærk Dreng, blot for at gas op
ad en almindelig Trappe,
1 delle Tilfælde slemmer Fedmen
fra Sygdom, men ellers har man jo
forskellige Midler til at bekæmpe
den. Først og fremmest Mamlehold
med Mad og Drikke og dernæst
kraftig Bevægelse, Sport og Arbejde.
Som Sport er Roning ypperlig, og
del hvad enten man er tyk eller

730

12rt

7X4

146
134

8n

813

:N

217
225

8_12
8.n

813

Sernasts—itssins
Fra Sandvig
930 540 910
937 54)1 91f
Allinge
946 611ø 926
930 6114 9.3o
Rø
Huntledal
1002 618 942
Klemensker 1018 633 93S
1030 EX 1010
- Nyker
- Rønne
1080 710 tem?.

tynd. Du har ingen Baad, siger dri.
Saa skal jeg lære dig al lave en.
-7511FIF

1244
'ro

Søn- og Helligdage.
it.nne—BnnAylt
89io 123.5 730
816 1231 7;:i
Nyker
Klemensker 828 • 103 7&-t
813 [is 5T3
Rø
8.5 1
126 sri
I fumlede]
837 132 8F1
Tein
907 112 8.17
Allinge

Fis Rønne

-

Sandvig 915 150 13Z‘

lillandvIg.-Rasle

Som du ser er hele Manden lave
af in Trresiammer med tre Tyrer
stykker. Det midterste tjener son
Sæde, to kløftede Grene anvendes
snin Aaregaller. Aareree man dit
lave dig af to tynde Brædder.
Men laver du en snadan Skude,
sne lav den ordentlig. Naar jeg ser
en Dreng, som har kludrel noget
sammen efter en at mine Anvisninger, saa ærgrer jeg mig, men ser
jeg et Stykke pænt Arbejde, glæder
jeg mig oprigtigt. Hvis du ikke
paa Grund af store Vanskeligheder
kan lave en Baad, som ovenlor
saa skal du tier se en Kasse,
som du lettere kan fremskaffe, og
som er noget af det mest anvendelige, man kan tænke sig. Den er
ganske vist ikke til al sejle i, tuen
den er nyttig til næsten alt muligt
andel.

Fra Sandvig
• Allinge
- Tein
- Rø
- Huntledal
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

930 5.5.5 910
9_137 602 9T7
946 611 95
9.50 6T3 9.«Z
1001 r;F> 9Z
1017 fe42 9
1027 6.52 1061
101.3 77) 1030

•

•

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær.
ling en Fodermester eller anderi Medhjælp, bar De snarest avertere i Nord-Hornholms Ugeblad
der liver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og 'arses af 383 godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfreds.
stillende Resultat.

«111=1~11~
Prima

Kurvekufferter
sælges billigt

Nordlandets handelshus
Den bedste

Svagtjære
sælges billigt i
Denne lille Kasse er savet skraat
af i den ene Ende. Der er to stærke
Haandlag af krumt voksende stærke
Grene, som er solidt fæstet, helst
med Kramper, da Søm er tilbøjelige
til at flække Træet. En saadan Kurv
kan bruges bl. a. til at bære Kartofler og Grøntsager i, eller Korn
til Hønsene, Om Vinteren er den
velegnet til at transportere Kul og
Tørv. Men husk nu at lave den
rigtig, for hvis din Moder river sine
Fingre paa de Søm, du slaar skævt
i Træet, vil 1010 maaske sige, at du
ikke mart lave mere af det, Onkel
Peter foreslanr. Og det vilde jeg
blive ked al.

Nordlandets llafidelsbus
Ordet er frit!
Vi gør vore mange Lasere i By og
paa Land opmserksom paa, at enhver kan
faa optaget Ar- uklar og Indtag om Emner
at almen 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 ror Redaktionen

— opgiver

Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om audanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette galder baade Byen og Landet,
og dit er *n Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskretion med Ficnsyn til sin. Kilder.

Onkel Peter.

Hans, Kyllinger
og unge Duer Købes til Dagspris

Carl Jacobsen, Allinge.
Prisen lur Puma

Læder !Tagpap
Nr. 0.0 er nedsat
med 2 Kr. pr. Rulle a 15 D Alen.
Amerikansk

.gsfalt-fragpap
og

5copal-Jap
anbefales til laveste Priser

Nodludels Hadolshuss

